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TA KT ozó

EL ÔL J ARÓ BESZÉD.

Aíon Mtmkámnak 4 mëllyet a* Magyar

Ncmzctnek éredetérôlj 's annak vifzon-

tagságairól írtam i ezen hátra levó réfz¿t

is író-tollam alól kiere&tem» hogy azt

kedves Nemzetemriél közre botsássam }

mellyhek oHasásától högy hofzfzas ElôU

járó Befzéddel ffiggôbe ne tartsam Érde-

mes Olvasóifflat, e* II-dik Könyvemnek

felofztásáról rövid ifitést téfzek i felfzeg-

tem tudnülik én ezt n¿gy idô-fzakafzra,

mellynek elsô Szakafzfza elóbadja Weft-

А *



czeslaastól egeYz I. Ferdinándig történt

vifzontagságait Nemzetünknek, 's Király-

jainfcnak, midőn még tudniillik ktilömbfdlc

$íemzetból való Fejedelmeink voltak. Ma-
^ ' . • . ,

sodik -Szakafz elő-befzélli azon 'eseteket,

mellyek I. Ferdinándtól fogva I. Leopol-

dig, már mind a' Fels. Austriai Házból

válafztott Fejedelmek által kormányoztat-

tunk,, történtek. Mível pedig I. Leopold

alatt az említett Austriai Háznak örökös-

sen által-ádatott a' Magyar Királyság,

harmadik IdÖ-fzakafzt I. Leopoldtól fogvai

folytattam M. Theréziáig. Mária The-

réziától fogva pedig, a" ki a' Sanctio Pr&-

gmatita fzerént kezdi Uralkodását, kéz*

dettem a' Negyedik IdÖ - Szakafzt. Mun

kámnak felofztásában tehát nem az időre,

a' mint látfzik, sem az alatt tőrtént dol

goknak kiterjedésére , hanem az



*
•

kezetesebb esetekre néztem, és -azokhoz

fzabtam ezen négy Sz.akafzt?an elől-adott

dolgok' felofztá'sát, ' ^ _ ,, •. ,'.•., - .

A' Hónapoknak neveit, mellyek. be*

fzédem' folytában tlö-kerűlnek , régi be-

yett fzokás f^erént Deákosan tettem fel v

jnivel azon nevezeteit a' Hónapoknak min.

den Hazafiak előtt leg-esméretesebbekneís

lenni gondoltam.

Más történhető hibátskákfcan, mellyek"

tol még a' leg-vigyázóbb kehnek Miinkii

sem voltak soha mentek, az Érdemes Ol

vasónál reménylem mentséget találok, azok

előtt pedig, a' kik még a' hajfzálat is el

tudják hasogatni, és a' kik nem más végre

vejéndiji kezekbe Könyvemet, hanem hogy

abban hibákat vadáfzfanak, magamat mén-*

tegetni néni akarom , tudván , hogy az

ollyatén emberek a1 kákán is tsomót



VI

nak találni, valamint V pók a' leg-fzebb

virágban mérget ; abba bizonyos- vagyok ,

hogy sok érdemes Olvasók tsekély Mun

kámban kedveket találják, mellyet írtam

Szombathelyen Májasnak 25-dik napján

efzteHdóben.



A'

MÁSODIK KIADÁSHOZ

X

T A K T O Z Ó

ELÖLJÁRÓ BESZÉD,

l_iZEN-öT efztendők folytak már cl^

hogy ezen Munkámat elsőben világos

ságra hoztam. Ennek másodfzori kiadá

sára nem tsak az adott okot, hogy az

d Kiadásnak minden nyomtatmányi re"-

A4
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gcn eladattak, és naponként arniak meg*

. /

fzerezhetéséről sokan tudakozódnak, ha

nem az is, hogy 15 efztendök' elfolyása.

alatt sok nevezetes dolgok történtek, meL-

Jyek vagy Magyar Hazánkat, vagy az«p

zal egy Kormány aíatt lévő Tartományo

kat érdeklik. Szükségesnek találtam én

ezen idő alatt történt dolgokat is a' már

előbb világosságra erefztett Munkámhoz

ragafztani, és azt a' Jövendőségnek általi

adni. Kiváltképpen való figyelmemét for

dítottam ezen idő alatt 4' Frantziákkal vi-

'j •

selt háromfzori háborúra, mellynek le

írásában annál nagypbb hitelességet érT

demlfk, hogy azon esetekhez, melíyekct

^161-adpk, vagy igen Itőzel estem, vagy

jizpknak már mint Tábori Pap , |fzemmcl
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i

Játó tanúja voltam. Munkámnak első ki

adása egyedül II-dik Leopold' koronáz-

tatásáig, melly ivódik efztendöben volt,

terjedett: a' Második kiadásnak ezen II-dik

Réfzében pedig, mind azon nevezetesebb

esetek, és azoknak okai, mellyel? 1790-10!

fogva i8o7-kig elöl -fordulnak, e'rtelmes

rövidséggel megtaláltatnak. Ha ezen fel

jegyzéseim nem olly tökélletesek , hogy

a^ok mind a' magám kívánságának, mind

mások várakozásának megfelelhessenek,

elegendő mentségemre fzolgái a' Tábori*

Papi életnek nyughatatlansága ; mellyben,

a' mint már az I-ső Réfznek Elöljáró Be-

fzédjében jelentettem, nem lehet azt &

nyugodalmas tsendességet feltalálni, a'

% Múzs4k múlatni fzeretneft. &



tót az imádandó Isteni Gondviselés fzeren-

tsésebb sárból formált, mint engem, attól

mind a' Haza , mind az emberiség többet

is várhat.

írtam a* Pesti Quártélyomon

•Májusnak j-dik napján

1807-dik efztend*



MÁSODIK KÖNYV.

1 Magyarok' Orfzáglásáról , és azoknak emlé

kezetesebb tselekedeteiröl , Wenczeslaus Ki

rálytól fogva I. Ferentzig.

ELSŐ SZAKASZ.

Jlellyben foglaltatnak III. András Király' ideje után

I. Ferdinándig • Orfzágunkban , 's Nemzetünkkel

történt esetek, azoknak vifzontagságaival együtt.

§- L

' .

Sta&adíágokat állandón védelmezik a Magyarok.

TSÖ Magyar Nemzetünk Ázsiából kihozott

hajdani fzabadságát, soha, se állandóbban, se

erőssebben nem védelmezte, mint III-dik András'

halála után három egymást követő Királyjaink-

nak, úgymint: Wenczeslaus, Ottó, és Károly-

Robertnek idejében. Tíz efztendeig tartott Őr-

ízágunkban a' haionlás : ostromlotta erossen Má

ria Szitziliai Királyné ígéretekkel, és ajándé

kokkal, a' Római Pápa pedig fenyegetésekkel

a' Magyarok' fzívét, hogy a' Király válafztásban

való fzabadságoktól elállanlnak , még az Anya-

fzentegyháznak mennykövét is béüttette Magyar-

Qrízágban , egyedül azért , hogy olly Királynak
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beve'telere, a' kit ok nem válafztottak, ría bír-

hassa ; de hafzontalan volt mind a' Szitziliai

Királyné' bov adakozása, mind a' Szentse'ges

Római Papa' hatalmas parantsolatja , es talán

nem ide tartozandó átka ; (a) mert mínd addig

jófzágok' e's eletek' vefzedelmével it védelmez-

te'k igazságokat , míglen ízabad akaratjok fzerint

kezekben nem adatott a' Király válafztás. Ez

tíz efztendók' folyta után tortént meg; ugyan

akkor Nemes indúlatri, 's Nagy lelkü Eleink is

letsillapodtak , megfzúnt Orízágunkban a' ha-

sonlás , a' mint következendö befeédeimbôl kj«

lehet venni.

(e) VHI-dik Bonifátzius, és V dik Kelemen Papa iger»

kíméletlen bánlak az Excommunicátióval azon ido-

beli Nemes indúlatá Eleink eilen ; midôn Wen*

czeslaus , Otto , e's Károly Robert' idejében vifzfza-

Vonás vala Orfzágunkban a' Király válafztás eránt :

mivel azt, mind azon Püspököknek , Orfzág Nagy-

jainak, és más Magyar-Orfzághoz tartozandó Né-

peknek nyakokba tsapták , valakjk Károlyt , a' kit

a' Római Papa maga akaratja fzerént Magyar Kj-

rállyá tett, be nem akarták venni, ne hogy ez ál-

tal Ösetktol yett fzabadságokon , a' kik egyedü}

Alransnak férjñ ágról való Unokáihoz kotelezték .

vala le magokat , gyógyúlhatatlan sebet ejtenének.

En a' fzentséges Római Sze'knek, a' kinek hóltomig

igaz tifztelôje vagyok , ítéloje nem vagyok , sem

lenni nem akarok , azt még is minden józan által-

látású emberrel meg kell esmérnem, hogy az E$-

communicáldsra, való hatalom nem a' jelen való,

jóknak, hanem a' Hitnek, igaz erkôltsnek , és az

Anyafzentegyház tifzta Tudományjának védelmére

adatott kezekben az Isten titkai Sáfárinak. Való-

ban, ezen Krisztustól vett hatalom igen megvette-

tik , és nagyon elvefzti a' betsújét az embenek elôtt,

midôn oily dolgokra is kiterjefztetik» mellyekre a*

Krifztnstól se nem adatott, se ki nem terjefztetett,

Nem tzélom nékem itten, hogy ezen dolgot me-

lyebben fefzegessem» lefz még ollyan, ido» ha az

Egek életemnek kedvezni fognak , hogy errî^ fel-

tett fzándékból bovebben fogok irni. Most, hogy.

felvett útjából v*lamennyire kitért a' tollain, ezt.
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nem más okozta, hanem azon bclsfi érzékenység,

> mellyel magámban tapafztaltam , midőn régi jámbor

Eleinknek olly méltatlan zaklatását elméinben for

gattam. Mit vétett a' Magyar a' Római Széknek ,

hogy a' maga igazságát igazán védelmezte P

W E N C Z E S L A U S.
i--

§. a.

Tíeh - Orftágból Wenczeslaust kihozzák, és a

Pápa akaratja ellen is Királlyá tefzik a

Nem esmértek már senkit férjfi ágról Ill-dik

András Király' halála után Álmus Fejedelem'

véréből a' Magyarok, azért is, törvényes fza*

badsággál akarván élni a' Király-váláfztásban ,

jóllehet VIII- dik Bonifátzíus Pápa Károly Rober

tet akarta a' Magyarok' nyakára kötni , a' kik

előtt mindazonáltal nagyobb volt a' fzabadság-

nak fzereteíte , hogy sem az emberi tekéntet ;

ellene állottak Bonifátzius Pápa' hatalmas paran-

tsolatjának , és eltökéllették vala magokban ,

hogy Wenczéslaüs Tseh Királyt , a' ki IV-dik

Béla Király Anna nevezetű leányának Unokája

lévén Afzízonyi ágról Álmus' véréből fzárma-

zótt , Magyar Királynak koronáznák. Nagy ha-

íonlás volt az Orfzág' Nagyjai között , némellyek

a' Magyarok közziíl á' Horváth-Orfzági 4 és Dal-

mátziai Fő Emberekkel efgyütt Károlyt követ

ték, a' kiket Első Könyvemben III-dik András

ról fzóllván megneveztem ; mások pedig , úgy

mint : János Kalotsai Érsek, Porch Domonkos

Tárnok-Mester, Demeter és Henrik, Orfzágunk-

ban FŐ és hatalmas Emberek , András Egri Püs

pök, Imre Váradí, Hab Vátzi, Antal Csanádi,

Miklós Bosnyai Püspökök , és Jakab Szepesi
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Püspök» a' kinek halála után megfzönt

Püspökség, a1 Magyar fzabadságnak erős vé-»

delmezöi voltak, és ugyan ezek, az Orfzág' ré-

fzéröl Wenczeslaus Tseh Királyhoz kűldetve'n ^

Ótet a' Magyar Királyságnak felvételére betses

Követséggel hívták. Wenczeslaus, a' ki nen*

tsak Tseh* hanem Lengyel -Orf/ágnak is Ki-

rályja volt, annyi Orfzágoknak kottnányozásárá.

való elégtelenségét okúi vetvén, ha úgy tetfzentí

a* Követeknek, maga helyett Wenczeslaus neve

zetű fi ját, a' ki akkor 12 efztendős vala* a' Kö

vetek' eleibe állította, és hogy maga helyett4

a* ki úgy is több Orfzágok' körmányözásával

terhelve vala 4 Magyar Királyságra eirielriék *

igen is javaslotta; ígérte e' mellett ^ hogy min

den esetre , a* Magyarokat mind pénzel , mind

tanáts-adással hathatósan akarná segíteni. Tet-

fzett a' Követeknek Wenczeslaus Tseh Király*

kívánsága ^ volt is enrtek tellyesítésére tellyeí

hatalmok az Orfzágtól. Megíratik tehát az égy-

gyesúlo-levél , és ez mjrtd a* két réí'zröl eskü

véssél mégerösíttetik* Megindul azután Wen*

czéslaüs Magyar-Orízág félé, a' kit Tseh-Orfzág-

ból Fejérvárra sok FŐ Emberek követtek,: az

említett helyre érkezve'n ^ János Kalotsai Érsek

áltál mégkoronáztatott (í) 1301 efzténdőbení

a' kinek 'koronázása után Láfiló nevet adtak a*

Magyarok* Ezen reménytelen eseten megrémült

Károly , és Dalmátziának bátörságosabb réfzei*

ben rejtezvén, nagy sietséggel tudósítja Bonifá*

tzius Pápát, a' ki előbb ^ hogy sem Wenczes

laus' koronázása végbe-ment volna, már elkűldé

Miklós Ostiai Püspököt és Kardinalist Magyar-

Ori'^ágba inaga fzctnélyje helyett^ hog;y a' zene

bonának végét liakafztván^ Károly-Robert' én-

gedeimességére az Orfzág' Népét reá bírhassa}

útba is vóli már akkor Magyar-Orizág felé a£



említett Kardinális, midón Wencze*Iansnak fe-

jebe tette a' Magyar Koronát a' Kalotsai Érsek :

levelet botsát tehát Bonifátzius Papa t Miklós

Kardinális után , mellyben parantsolta , hogy

János Kalotsai Érseket , mivel a' Király* koroná«

záea által, ax Efztergomi Érsek hatalmát (Boni

fátzius Papa ítélete fzerint ) megsértette, ótet

Rómába , a' Papa* ítéló-fzéke elótt való meg-

jelenésre kemény parantsolattal ke'nfzeíítene'.

Azonban ezen jó Hazañ kevés ido mtílva meg-

halván , a' Papa Torve'ny-Sze'kit elkerûhe. (с)

Más levelet is írt Bonifátzius Papa , mellyet

» Tseh-Orfzágba kúlde Wenczeslaus Királyhoz,

mellyben inte vala ótet« hogy âz o fiját Wen-

czeslaust Magyar-Orfzágból vifzfza lu'vná; az

alatt pedig, ha valamelly igazsága vólna a' Ma-

gyat* K.irálysághoz , azt mutatná meg- Wenczes-

laUS felelétet kúld vala Ulrik Prágai Kanonok

által â* Rómaí Pápának , mellyben jelenti, hogy

o se to^vénytélénul пеш kereste , sem eróízak-

kal él iieni foglaltâ fija' réfzére az Orfzágot»

hanem a' Magyaroknâk fzabad akaratjából vá-

lafztatott a1 Királyságra, nints tehát erre hatalma,

sem akaratja, hogy a' mi torvényesen adatott

a¿ Ö Fjának, az tôle nagyobb igazságtalansággal

elfagadtassék. Midon ezek tôrténnek , elérke-

zik a* fellyebb említett Miklós Kardinális Ma

gyar - Orfzágban , és Buda Városában Gyúlést

tart , a* hol midôn fenyegetéssel akarta vólna a*

Püspököket , és az Orfzág' Nagyjait Károly' ré

fzére húzni , sot az említett János Kalotsai Érse

ket is , a' ki még akkor életben volt, hogy a'

Római Szék' eleibe menne ítéletre, izgatni kez-

dette , arra fakadtak ve'gte're , hogy a' Papa Kö-

vetíe a' Magyar-Orfzági Püspököket , ezek pedig

vifzontag a' Papa' Kovetjét átkoznák ki az Anya-

£zentegyházból; 00 «** fgy az Apostoli Követ-
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пек tsendességre tzélozó útját, 's mnnkáját па-

gyobb fzélvéfz, nagyobb zenèbona követte. JLát-

ván a' dolognak rofz kimcnetelét, vifzfza hívta

Magyar-Orfzágból Benifátzius Papa Miklós l^ar-

dinálist. '

(i) Nem a' Kalotsái , hanem" áz. Efztérgdini

Érsekét illetté vólna a' koronázásnak végbé-vitelè ¿

de mivel azpn zûrzavar idoben, Gergely , akkori

Efztergomi Ersek , azokkal tartott, a' kik Károly'

léfzéroí vóltak , a' Magyarok ; a' kík ^WenczesíatísT

kovették, és a' kiknek kezekbéft is volt a' Kofotia/

Gergely Éfzt«rgomi Efséket tekintetbe sem vették ,

bañera azt tsak úgy nézték , mintha az Efztergouni

Erseki fzék ures lett vólna; azért Weticpeslausnafe

koronázását is az említett Kalotsai Erses áttai vit-

ték tala végbéi

(c) lit is még 6Uy doígot kívírit Bóhirarziirs

y,. Papa János Ersektöl , melly Orfzágunk' tfcrvényè ,

's Nemzetünk' fzabadsága eilen volt, inidorí Ôiét

Miklós Kardinális y és Aposloü Követ által , az

Orfzágon kívül való Torvéfty fz£k elôtt hogy nr.ég-

Jelenne , kénfzerítetré. Ez Nemzetünk fzabadságá-

val elJenkezik -j nem lehet tudniillik senkit , a' i.í

Kemesi méltósággal íenyeskédik a' Maéjrar Néirízet-

bén, a' minôk Magyar - Orfzagban a' Püspohök i

orfzágon kívül levó Torvény-fzék eleibe" hénfzerí-

tenif, idegen Torvény fzérint , más Nemzer és Or-

fzágbeli Bírák által ítélni. Ézt az Égyházi dol'gok-

ban sem teheti á' Római Papa, Logy Hazánkbeíi

Püspököket Orfzágunkon kívül való Itélô - Sze'k

eleibe megjeleñésre kénfzerítse. Illyet¿n eset ha

torténik, fzabadságunk sérelme , és torvénytelenség

aélkUl nem kéfzûlhet meg. De még is botsánatot

érdemeí ebben Bonifátziús Papa, mért tifiii vótt

esmérete* élôtte a' Magyar fzoká« ¿ ¿9 Törve'ny.

"Több iílyen Torvény ellenkezések is törtenhetnek,

mellyeknek eltávoztatására,. mar tsak nfcm mindert

Európai Udvaroknál az a' Törvany fzab-itort , hogy

a' Római Széknek minden párarítsolatjai és rénde-

léseï, elôbb, hogy sem kihírdettifsenék,. á* К rályí

Tánátsosok' eleibe adatuak , és azok jol meivrzs-

gá'lják, ha a' Római rendues valamit rem fóglal-l

magában , a' mi a/ Orfzág' Torvényével^ vagy Ье-

vctt fzokásaival öfzve ferhetetlen vólna; minék-

' .^utániia
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ntánna ezen vizsgálást kiállja я' Római Parantso-

lat , úgy hírdettetik ki az Orfzágban. Ezt közön-

ségesen az Egyházi torvénynek Tanítóí Placetum

Regiumnak nevezik.

(ft} Látjuk itt ismët az Excomtnunicátióval való

vifzfza. élésnek ízetlen gyümoltsét.

VlII-dik Bonifátzius Papa Excommanfcátio aid

veti mind azokat az egéfz Magyar Biroda-

lomban y valakik Károlyt Magyar-Orfzág Ki-

rályjanak nem esjnérik. Némelly ellenkezô ese-

teA: utánvifzfzatér Wenczeslaus Tseh-Orf¡.ág-

Ъап 3 es пет soká életét végzi.

Tvtaga VlII-dik Bonifátzius Papa az ege'fz dol-

got kozelebbról akarván megvizsgálnj , paran-

tsolta , hogy mind Károly-Robert , mind pedig

"Wenczeslaus , a' kik között a' Magyar Király-

ságról perlekedés vala, minden halafztás nélkül

va'gy rnagok fzeme'lye'ben,. vagy fzemély-víselo

Bízlosok által Rómában a' Pápa\ ítélo - fze'ke

elott jelennénék meg, és ott mind a' két Fél

elo-adná azon tanúságokat, mellyekre nézve a'

jyiagyar-Orfzághoz való jussát védelmezi. Wen-

czeslaus, a' ki talán az ó porét nem az említett

Torvény-Szék' eleibe tartozandónak lenni ítélte ,

raeg nem jelent; Károly pedig bízván a Papa'

ióakarat)ában , örömmel válafztotta a Papa íte'-

letét, es minekutánna minden tanúságokat, mel-

lyek hafznára fzolgálhattak , elol-adott vólna ,

Bonifátzius Papa' azt az ítéletet hozta, hogy Mária ,

S^zitziliai Királyne'nak örökje vólna Magyar-Or-

fzág, г

Magya

ped

Majy. Ered. II. Kvnyv. **
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nak esmernék, neveznék, és tartanák: vala.

pedig ezen végzésnek ellene állanának az <

Jzág Népei közzül, mind azokat az Anyaíze

Egy-ház' átka alá vetette; ugyan ezen exco

municatio alatt parantsolta , hogy senki W<

czéslaust Magyar Királynak ne nevezné, se

pedig senki Magyar Királynak tekintete ál;

leg-kissebb fzolgálatot néki ne tenne. Ez mintl

elég nem lett volna Wenczeslausnak elnyom

sara, Albert Római Csáfzárt is ellene fellázítot

a' Szentséges Atya : Anagnia Városából írt tudn

illik Bonifátzius Pápa levelet Albertnek, mell)

béri , hogy Károly' védelmére Wenczeslaus éllé

fegyvert fogna, fórrá hevességgél izgatta: anná

könnyebb volt Albertet erre reá venni , hogj

ez a' Kuttenbergai Bányák miatt úgy is ellenke

zesben vala Wenczeslaussal. Albert a' Német

Orfzágban felfzedett Katonákon kívül vezeteti

20 ezer Kunokat Weczeslaus eilen , de saját ká

rával; mert látván a' Kunok, hogy semmi al

kalmatosságok nem esne a' prédálásra , Albert

ellen fordították a' fegyvert, és annak Tarto

mányját nem külömben, mintha az ellenség'

földen lettek volna, kíméletlenül pufztították ;

minden hafzöh nélkül tehát, sőt maga kárárai

kenteleníttetett magát vifzfza húzni Albert. Ezen

Kádnak vége fzakadott z3P4-ben October Hó-

napnak n-dik napján. Keveset ártott tehát ezen

Had Wenczeslausnak ; sokkal nagyobb vdzély-

ben vétette ötét a' Római Pápa' átka : mivel mi-

jpiekutánna azt Mihály Zágrábi Püspök, és Isf-

v/n Kalotsai Érsek, a' ki a' meghalt János' helyét

elfoglalván. Károly' reTzére állott, Magyar-Őr-

fzágnak némélly réfzeibén kihirdették volna,

sokan féklemlől öfztönöztetvén , Wenc/cslans-

tói elállónak, és Károlyhoz fzegödtek, leg-in-
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kább , hogy Wenczeslaust az Orízág' kormánvo-

zására nem igen^-alkalmatosnak lenni minden-

napi tapafztalásból nagyon kitanúlták a' ki

meg gyermek leven, mar a' Magyar bort 1-nnyira

megizlelte , hogy több.fzör a' mértékletessegnek

határit inefzfzire által-hágná. Látván tehát Wen- ^

czeslaus Tseh Király , hogy a' fíjának áJIapotja

vefzedelemben forogna , nagy Hadi-Seregge] be'«

jön Magyar- Orízágban, e's Párkánynál letele-

pedvén, Efztergom Várát elpufztította, a' hol fel-

toretvén a' Templomnak kints-tartó Kamaráját

és valamennyi ezüstöt 's aranyot ezen Tár-ház-

ban talált, magával elvitte. (e) Onnét ßuda feie'

induit , es a' Pesti Duna-parton megállapodván

Követeket killde által Budara a' fijához , я' kik

áital izente vala ne'ki, hogy a* ve'gre jelent meg,

hogy otet Tseh-Orízágba vifzfza vezetne'; vi-

gyázna azonban , hogy a' Koronát , e's az abaz

tartozandóKirályi tzímert magától el ne hagyná,

Wenczeslaus , Petermánra bízta Buda Varáuak

gondviselése't, maga pedig az Attyához Pestre

áital-mení, a' Koronát is elvitte magávál. Pest*

röl minden várakozás nélkül Tseh * Orfzágba

vifzfza te'rt, úgy, hogy soha többe' Magyar- •

Orfzágot nem látná. Alfg e'rkezett Prágábaa

Wenczeslaus , azónnal hír futamodik Olafz-Or-

fzágból Bonifátzius Papa' hálala felól, a' kinek

helyében Miklós Ostiai Püspök XI-dik Benedek

nevé alatt válalztatott Római Pápává , az , a* ki

elobb Magyar-Orfzágban Apostoli Követ vala.

Ez FÖ Páfztora léve'n az Anyafzehtegyháznak i

a1 Magyar-Crfzági zürzavarba magát éppen nem

keverte. Wenczeslaus Magyar Király azonban

i^o6-dik|efztend6ben Augustus Hónapnak) 4-dik

napján, Morva-Orfzágnak Ölmitz nevû Városá-1

ban valamelly vifzálko'dásban megölettetett , két

В щ'
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efztendo mtílva Magyar-Ofzfzágból valö kikól-

töze'se után.

4 («) Wenczeslaus nem mái indúlatból piifztí-

totta ki az Efztergomi Várban levó Káptalan' Tem-

plornát , hanem hogy illy forman inegbofzfzúlhassa.

az Efztergomi Érseknek, és Káptalannak hozzá ,

*s fijához mutatott idegenségét ; a' kik Károly-Ro-

bert réfzérôl leven, Wenczeslaust torvénye* Király-

nak lenni nem esmérték , sor minden tehetséggel

hátráltatták az ô boldogúlását»

O T TO.

& 4«

Otto Aíza hozza Tseh - Orfzágból a Magyar

Koronát, utóbb pedig mind Korondjától > mind

Orfzágától megfofztatik.

Alíg tért vifzfza Wenczeslaus Tseh-Orfzág-

ban , azonnal azok , a\ kik fzabadságok' feltartá-

sában gyengébb érzékenystggel bírtak , inkább ,

hogy sem a' Római Pápától nyakokra tolt Ki-

rályt bévegyék, Otto Baváriai Herczeghez, a'

ki iV-dik B'e'la Király Unokája vala . Követeket

kúldottek, es néki ajánlják vala a' Királyságot,

olly kötessel, ha a' Koronát Weczeslaus kezé-

ból kitekervén, Magyar-Orfzágba vifzfza hozná*

Megorült a' Királyi Méltóságnak Ottó , aze'rt is

Prágába mehve'n, mind könyörge'ssel , mind íge-

retekkel ostromlá vala Wenczeslaus Tseh Ki-

rályt, hogy a' Magyar Koronát ne'ki által-adná:

a' mit meg nem nyerhetett Wenczeslaustól, en-

nek hálala után megnyerte a' fijától ; a' ki nem

tsak a' Koronát adta által Ottonak, hanem min

den jussának is, mellyet Magyar- Orfzághoz

képest bírt, fzabad akaratból ellene mondott.

Kezeben leven Ottonak a' Korona, okos lepe'
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fékkel jött Magyar - Orfzág felé, hogy Rudolf

Austriai Herczegnek, a' ki tsalt vetett vala néki,

tőribe ne kerüljön, és hogy annál inkább elrejt

hesse Felséges fzemélyét, Kalmár - ruhába öjtö-

3Ött : midőn azonban az éjtfzakai setétségben

botrongang, a' Koronát, piellyet tokba rekeízt*

ve'n lovára kötött vala, feltágúlván a' fzíj-köte-

lek, elvefztette; népi vette előbb éfzre a' kárt,

hanem midón Vischmetnd nevű Helységnél a*

Punán által akarna hajózni : ott tehát maga ad

dig is megállapodván , parantsolá Nemes 'Társai-

Bak, hogy az elvefztett Koronának keresésére

vifzfza térnének ; a' kik egy mértfoldnyire vifz*

íza térvén , az eltévelyedett kintset Ottó' fzeren-

tséjére , 's nem kissebb örömére megtalálták.

Sok bolyongás után azután Ottó az ö társaival

együtt Sopronba érkezett , a1 hol az Orfzág' Eleje

ghajtva várta Ötét, a' kiktől Székes-Fejérvárra

Vezettetvén, Benedek Vefzpréjni, és Att^l Cs^-

tiádi Püspökök által megkoronáztatott 1305-dik

efztendőben. Hogy a' Királyi hatalomban ', ma

gát megerősítse, Láfzló Erdélyi Vajdának leá

nyát akará feleségül venni, rernénvlvén , hogy

ezen házasságra nézve mind az említett Vajdá

nál, a' ki igen hatalmas vala, oltalmat, rrind

pedig a' Magyarpknál nagyobb segítséget fog

találni. Megtsalta fzegényt a' reménység, mert

midőn semmi ellenkező esetről nem gyanakod

ván , Erdély-Orízágba ment, a' fellyebb neve

zett Fejedelemtől megfogattatott , és a' Koroná

tól , mellyel mindenütt magával hordoz vala,

megfofztatott , 's tömlötzbe tétetett , nielly fog

ságból elztendő múlván Serény Imre által i/a-

badságra jutott. Nem ítélte azután tanátsosnak

lenni a' Magyar-Orfzági lakást Ottó, leg-inkább,

hogy V-dik Kelemen Pápa, a' ki a' meghalt Xl-dik

' helyében válafztatott^ VlII-dik
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fátzias' pe'ldája fzerént fzórta az excommuniée*

tiót a' Magyarok' nyakába, valakik Ottohoz ra-

gafzkodván , K^rolyt Magyar Királynak ñera

esmérnék ; sot hogy annál bizonyosabban az

Orfzágot Károly réizere hozhassa, Gentilis ne-

vezetú Kardinálist kúldé Rómából Magyar-Or-

fzágba, a' ki egefz okosságát arra fordította ,

hogy a' Szentseges Papa' Akaratja Károly eránt

betellyesedjen. Otto ezen vefzedelmcs kornyíll-

áJiásokban megelegedvén a' puizta Királyi ne-

vezettel , vifzlza tért Baváriába , minekutánna

két efztendeig Magyar-OiTzágban a' Királyság-

nak árnyékát viselte inkább , hogy scm való-

s&gát.

KÁROLY ROBERT.

§• 5.

Károly Robert tiz efztendeig tarto zewbona után

köz-akarattal Királynak vàlafztatik Pesten ,

e* Jiómai Papa KôvetjéneTi /elen-léttében,

Elérkezett immár az Apostoli Követ Gentilis-

Kardinajis Magyar-Orfzágban , es hogy Orfzá-

gunkban a' több efztendeig tarto fze'lve'fzt letsen-

desítse, a' Rákos-mezeje'n Orfzág-Gyúle'st hírdet

jjjog-dik efztendóben : a' hol megjelenve'n az

Orfzág Nagyjainak e's más rendbe'li Nemesse'g-

nek fzámtalan sokasága , November Hónapnak

18-dik n^pján kezdették a tanátskozást. Jelen

volt ezen Gyülésben Károly is, a' kit az Apostoli

Kovet magossabb póltzra últetett, hogy mind-

ryájoktól konnyebben láttatne'k; ugyan ezen

Apostoli Követ Sz. Máte'nak ama' fzavaíval kezdé

befee'dje't : Domine J nonne bonum semen seminasti

in agro tuo? Math. 13. г?. Uraml пет jó mogqt

yetettél-é te fôldedbe ? azután a' re'gibb Magyar
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Szent Királyjainknak dítséretét ékes fzóllással

elô-befzélvén , Károly' magafztalására erefzke-

dett, a' kihez mar úgy is titkos hajlandósággal

húzattatott az egéfz Orízág ; nem is váiaiztottak

vólna senkit örömestebb akkori EJeink a' Ki-

rályságra, ha minden erófzak nélkül kezekbe

adatott vólna a' izabad válafztás. Kevésben mtílt

el még is, hogy fent nem akadott az Apostcli

Követnek várakozása ; mert midón a' Papa' ne-

vével mintegy parantsolni látfzatott, hogy Ká-

rolyt válafztanák , nagy zendiilés támad az Or-

Ízág-Gyülése'ben, e's értelmes ízókkal kezdettek

panalzolkodni az erófzak eilen, mellyel Orlzá-

gunknak a' Király válafztásban való izabadsága

a' Pápától meghatároztatik. Hogy az Apostoli

Követ eddig tett munkáját hafzontalanná ne

tegye , eemmire nem kénfzerítette az Orfzágot,

hanem tsak azon egyre ke'rte, hogy a' vifzfza-

vonásnak egyízer vége't fzakafztanák. Látván a'

Magyarok , hogy a' Király válafztásban való tör-

vényes fzabadság ege'fzen kezekre adatott, min

den tovább való vetekede's ne'lkül Károlyt kiált-

)ák Királynak, nagy tifztelettel vállaikra enielik,

e's néki hofzfzú e'Ietet, s' bóldog Orízáglást kí-

vánnak. Vc'gbe-ment ezen válaí'ztás 27-dik JNo-

vemberben 1308-dik eíztendoben, es így, a' mit

/¡»gadással kért vala Károly az Egektôl, azt tíz

elztendeig tarto fzélvéfz után meg is nyerte. (f)

Mar nem volt más hátra, hanem hogy Károly

megkoronáztasse'k , de mivel az Orfzágnak ezen

draga kintse Erdely-Orfzágban Láfzló Vajda' ke-;

ze'ben volt, addig is, míglen a' Korona Erde'ly-

ból vifzlza hozatne'k, aranyból e's draga kövek-

bôl ú) Koronát tsináltatott az Orfzág, mellyet

az említett Gentilis KarYlinális e's Apostoli К<Ь

vet 11-dik Juniusban 1309-dik efztendóben Ba

dán felí'zentelt, e's a' következendö Érsekek, ée.

»4
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Püspökök fzent olajjal megkentek vala , úgy-

iriint : Tamas Efztergomi , Péter Spalatumi , es

Vintze Kalotsai Érsekek , a' Püspökök közzül

pedig Benedek Vefzprémi, Hab Vátzi , Imre Vá-

radi , János Nitrai , Agoston Zágrábi , Láfzió

Szirmai , Péter Pétsi , Márton Egri, Benedek

Csanádi , és Gergely Bosnyai Püspökök ; ngyaii

ezen Rorona az Elztergomi Ersek által Budán

25-dik Juniusban 1309-ben Károly' fejébe téte-

tett, holott mar az elott is tudniillik 1301-dik

efztendöben, akkorbeli Gergely nevezetú Efz

tergomi Ersek által , Zágrábban , nem tudom

honnét költsönözött Koronával megkoronázta-

tott. A' Koronának Erdélybol való vifzfza ho-

zása Tamas Efztergomi Ersek' okosságára és

emberségére bízatott , a' ki Láfzió Erdélyi Feje-

delmet Károly Király' hívségére felesküdtetvén,

tole a' Koronát fzerentsésen vifzfza hozta , mel-

lyel Károly 1310-dik efztendöben Augustus Hó-

napnak at-dik napján, ha talán az elóbbeni ko-

ronázása elégtelen lett vólna , ismét megkoro-

náztatott. Ez mar Károly Robertnek harmadik

koronázása volt.

(У) Károly Robert midôn a' Magyar Királyság'

elnyerésében fáradozna , fogadást tett az Egek Urá-

riak, hogyha ineglelheti óhajtásinak bizonyos ha-

tárát , némelly hofzfzas imádságokat fog naponként

végezni.. Meghallgatták Károlynak ígéretét a' Men-

nyei fények, és megadták néki a' regen keresett

Magyar Királyságot; mivel pedig azután tapafzra-

lásból tanúlta uaeg , hogy az Orfzág' kormányozá-

sával öfzve nem férhetô hofzfzas iinádság ôtet a'

köz jónak ¡gazgatásában nagyon bátráltatná , Bene

dek Római Pápához folyamodott , a' ki Károlynak

ezien fogadását fel nem óldozta ugyan, de valamen-

nyire még i» feltágította , midôn parantsolta , hogy

azon hofzfzasan tarto imádságokat, 12 fzege'nyekT

aek napouke'nt való tápláláiával tserélné fel.
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Dalmátziát nem védelmezheti Károly a Jelen

hetek tllen, Trenchéni Máténak nyughatatlan-

sága miatt.
,' • ' > . »

Dalmátzia volt első, a' ki befogadta Károlyt,

ugyan ez is volt első, a' ki Károly' hívségétői

elállott; Spalatum, Tragurium,Scbenicium, Nova,

és ezek után Jadra is 131 2-dik cfztendoben a*

Velentzei Köz-Társasághoz fzegődött. Viizfza

akart ugyan ismét térni Jadra Városa a' Magyar

Király' engedelmességére , oltalmat is keresett

nála a' Velentzeiek' ostroma ellen, de ez neín

mással, hanem tsak tollal védelmezte őket :

írt tudniillik háromfzor Marinus Georgio neve

zetű Velentzei Vezérhez Károly, hogy Jadra

Városát , melly a' Magyar Korona árnyékában

akarna nyugodni, ne háborgassa ; feleltek azután

a' Velentzeiek is, mellyel megmutatták Károly-

nak, hogy 300, és egynéhány efztendöktol fogva

Jadra Városa a' Velentzei Társaságnak tagja

volt volna , nem lehet tehát azt igazság sérelme

nélkül attól elizakafztani , a' mint is utóbb meg-

lévén az egyesség , a' Velentzei Vezér' hatalma

alatt maradott. Hogy Dalmátziát a1 Velentzeiek

ellen nem védelmezhette Károly, Trenchéni Má

ténak nyughatatlansága okozta : mivel ennek

megalázására kellett fordítani egéfz erejét. Ez

Wenczeslaus Király alatt Nádor-Ispán lévén,

azon zűrzavar időben annyira terjefzté vala ha

talmát, hogy Abaújvármegyétöl fogva egéfz a'

Dunáig Ő parantsolna , úgyhogy ama' gyozlie-

tetlen Komárom Vára is kezében volna. Négy

efztendeig viaskodott ezen ellenségével Károly,

ffiíglen ennek erejét megtörhette : leg-emlékezete-

íebb ütközete volt Károlynak a' Rozgonyi ha*
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tárban Abaújvármegyében i.^iü-ben Junius Hó-

napnak i¿-dik napján, a' hol mind a' két réfz-

rôl sokan elesvén, a' nyereségnek ditsosége Ká-

roly réfzéról yólt. Könnyebben bánt azatán Ká-

roly Trenchéni Mátével, úgyhogy végiére Ko-

márom Várát is maga hatalma ala hódította.

Trenchéni Maté pcdig elleakezo fzándékát mind,

addig le netn tette, iníglen az Anyalzentegyház*

átka alatt leven, nyughatatlan életenek fzeren-

ísétlen végét a' bóidogtalan haiál el nem hozta.

§• 7-

Károty Király nagy vefzedelemben forog az eg^Jí

Udvarával Viscgrádon,

Károly Robert volt leg-elso , a' ki Királyi

lakó-helynek válafztotta a' Visegrádi Várat ;

melly ékes erosségnek még most is fent álló tö-

redék falait mind gyermek koromban , mind

azután tortént ütazásimban magam is sokfzor

bámtílva tsudáltam. Ezen Várnak alsó réfzében

tehát 1330-dik efztendoben , Aprilis Hónapnak

17-dik napján, remito vefzedelembe ejtette az

egéfz Királyi Udvart egy némelly Száhy fámi-

liából fzármazott Felitziánus nevezeiü fó Nemes

ngyan, de gyilkos terméfzetû ember: ez , va-

laha Trenchéni Máténak Udvarában Nádor-Is-

pánságot viselvén, midon látta, hogy ott, híva-

talának állandósága igen inogna, Károly Ki-

rályhoz fzegödött ; talán régi Méltósága' elha-

gyásának emlékezete gyötrötte elméjét, midon

dühös indülattal felfegyverkezve bément a' Ki

rályi Palotában , es kivont karddal elsóben is

Erzsébeth Királynét támadja meg , a' kinek négy

ujját egy tsapással elvágta; midon ennek védel-

mére ugrik a' Király, elkezdett dühosséggel a'

két Királyi Herczegre, Lajosra tudniillik, es
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Àndrasra rohan , a' kiket gyilkosúl lekontzolt

vólna , ha azon két gyenge Herczegeknek neve-

lóji, Kenesich tudniillik, és Miklós, János Ná-

dor-Ispánnak fija, magokat Felitziánus fegyve-

rének eleibe nem vetették vólna. Ezen lármára

beugrik Potoki János a' Királynénak Udvarnokja

's bels© Kamarássa, a' ki kifatsarván Felitziánus'

kezéból a' pallost, 's ezen vakmeró gyilkost tu-

lajdon fegyverével ölte meg; a' kinek-feldara-

bolt teste re'lz fzerint Badán , re'fz fzerint más

Várasokban , mindeneknek példájára a' Varas

kapujára ízegeztetett. (g) Valakik pedig ezen

gyilfoos Felitziánus' rokonságából vóltak, ege'fz

negyed-ízig vagy megölettettek , vagy jófzágok'

elvétele után örökös ízámkivetésbe kúldettek.

($•") Azt állítják némelly nem igen hítele« frók,

hogy Felitziánus azért támadta vólna meg a' Királyi

UdVart olly gyilkos dühosséggel, mivel Erzsébeth.

Királyné alkalmatosságot nyújtott vólna maga test-

vér Báttyának Kazmér Lengyel Királynak, hogy

Felítziánusnak Klára nevezetü leányát erôfzakkal

megfzeplôsitené. De ezt, mind azon betsíilet fzeretó

Királyról Kazmérrol , mind pedig ama' jó életü

Királynéról Erzsébethrol tsak gondolni is vakmerô-

eég. Ha ez lett vólna Felitziánus kegyetlenségé-

nek oka, által nem láthatom , miképp' bátorkod-

tak vólna ezen eset után Felitziánu»' rokonságából

eokan által-fzaladni Lengyel - Orlzágba ? Bizonyq-

sabb oka lehetett tehát ezen dühosségnek az , a."

mît elôbb 5. 7. jelentettein, hogy Felitziánust az

elhagyott Ñádor-Ispánságnak fzomoru emlékezete

gyöt rotte, és utóbb az említett kegyetlenségre is

xitte.

§. 8.

Károly Királynak vefzedelme OláfirOrfzágban,

Ugyan ezen 1 33a -dik efztendoben, nagy

vefzedelemben fordúlt meg I. Károly Királyunk'

¿jete : az egéfz dolog így torment : Tamas Erd,é?
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lyi Fejedelem, es Denés Joánka Miklósnak fij¿*

valamelly titkos hamisságban árúlták vala el Ká-

roly Király elott a' Havas-Alfóldi Bezaradot ,

a' ki egyfzersmind Szorényi Banátusnak is Kor-

mányozója volt, reménylvén, hogy ezeu Tar-

tományoknak igazgatását nékik által-adná Ká-

roly : konnyü volt rea befzélleni Károlyt , hogy

fegyvert fogna, talán vett is éfzbe az említett

Bezarad' réfzérol valamelly tsalfaságot. Tábo-

rát elófzor is a' Szorényi Várnak, melly azori

Banátusnak IV-dik Béla Király idejétól fogva

«lsó, és leg-fóbb eróssége volt, neki vezeti , és

elfoglalván azon Várat, hozzá való Tartomán-

nyal együtt az említett Joánka Denésnek igaz-

gatására bízta. Itt , Követeket kúld eleibe Ká-

roly Királynak az Gláh Fejedelem, a' kik által

hívséget , és az eddig fzokott adón feli'tl 7 font

ezüstöt ígér, tsak azon Tartománynak , melly

még kezében volt , bírtokában megmaradhasson ;

ígéretének bizonyosabb tellyesítés ere azt is ajan-

lotta, hogy az egyik fiját a' Király' Udvaraba

kezességbéli zálogúl küldené, hogy ott a maga,

nem pedig a' Király' kóltségén lenne. Ez olly

ígéret volt, mellynél többet maga Károly sem

kívánhatott ; javaslotta is Donts a' Liptói és Zo-

lyomi Fo-Ispán, ki a' Király' óldala melle« állott,

midona'Koveteka'békességért esedeztek, hogy

adna helyt az Oláh Fejedelem kérésének : ez pe

dig Királyhoz nem illó feleletet adván , igy vá-

lalzolt a' Követeknek: Azt тоnajatoк «' JBeza-

radnak , hogy Ô nékem tsak fuh-páfitorom , ahár-

miképp rejteiik is el etâttem, én még is fiakállánál

fogva еШ-rántom otet. Ezen váratlan felejet

adással elbotsátá magától a' fzomorú Követeket,

maga pedig a' Havasoknak fzoros oldalai között

nagy erovel által-koltozik Oláh-Orfzágba. Ar,

Olähok az alatt elégetvén minden éleme'nyre.
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valót , mellyet magokkal el nem vihettek , mar-

¿áikkal cgyütt a' hegyek közott elrejteztek. Bé-

Ûtvén Oláh-Orfzág kozepébe Károly, semmi éle-

ményt nem talált , nem is adhatott e'hel-haló

Katoñáinak ; fzükséges volt tehát néki a' vifzfza

menésnek m.ódjáról gondolkodni ; de mar ez is

késón volt, mert az Oláhok a' Havasoknak ol-

dalait , mellyek között levó fzoros útakon kel-

lett vifzfza te'rni a* Magyar Tábornak, elállpt-

ták ; csedezett azután békesse'ge'rt Károly , mel

lyet elôbb nagy keve'lyen megvetett vala, de

hafzontalanúl, mert az Oláhok, a' kik a' fzoros

útakat elállották, nem tsak alkura nem állottak,

hanem a' vólgyben levó Magyar Táborra teme'r-

dek kofziklákat hengergetvén", a' lcg-erossebb

férjflakat is ofzve-zúzták. Nagy vefzedelemben.

forgott itt Károlynak élete, a' ki látván, hogy

az Oláhok' toréból máske'pp ki nem meneked-

hetne , valámelly Dése nevezetú Fo Nemes ifjat,

a' ki Joanka Denésnck fija volt, maga Királyi

ruhájába es fegyverébe- óltoztette , e's hogy ma-

gát Királynak adná ki , parantsolta; maga pedig

köz-embernek köntöseben öltözve'n, a' Katonák

paissai ala rejtette magát, fzerentse'sen me'g is

megtartá élete't, mellynek megtartását kiváltkép-

pen Donch, e's ennek fija Láfzló, e's Berend

Mártonnak köfzönhette , a' kik Ótet magok tes4

tével béfedezve'n az ellense'g' nyilaitól magok

vefzedelmével megorzötte'k. Dése pedig, a' kit

Károly Király maga rhájában Óltoztetett , az

Oláhoktól, a' kik Ótet valósággal Királynak ve'l-

te'k vala lenni , nyilaknak e's kofzikláknak rea

erefztett sokaságától einyomattatván, Királyjá-

hoz való hiVse'gét 's igaz fzeretete't ditsoséges

halállal megbizonyította. Ezen Hadban fzámta- .

lan erôs Vite'zek, es Fó Emberek estek vala el.

Elestek az Egyházi rendból Károly Királynak
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három Udvari Káplánjai, mind a' hirman Pré-

poïtok , tígymint : András Székes - Fejérvári ,

Mihály Posègai , és Miklós Erdély-Orfzágban

levo Fejérvári Pre'post; kik kozzúl András, mi-

vel a' Királynak egyfzersmind Vice-Kancellá-

riussa volt , nála le've'n a' Királyi petse't-nyomó ,

vele együtt az is elvefzett: hogy.tehát ez , ne

talán valamelly tsalfa kézre kerülve'n , torvény-

telen álnok mesterségekre ne fzolgáljon , a' Ki-

rály új , e's más formájú petse't-nyomót t^inálta-

tott, és minden leveleket, mellyeket elobb adott

vala ki, ezen új petséttel megerósítette.

§• 9-

Szercntsésebh Károlynak állapotja a Ráczok ,

Orofzok , és Tatárok eilen való Hadban.

Három ktilömbözo ellenséggel volt dolga a*

Havas-Alfóldi vefzedelem után Károlynak, mind,

a' hármon gyözedelmeskedett. Elsö volt Uro-

sius, Rácz-Orfzágnak Fejedelme, a' ki jóllehet

a' Magyar Korona óltalma alatt volt , Magyar-

Orfzág' határaiban még is sok rablásokat tett ;

ezt társaival együtt úgy elrezzentette Károly ,

hogy Maczedoniában sem találna bizonyos me«

nedék fóldet, hanem a' Tengeri ligetekben búj-

dosa. Ennek megalázása után, i33¿-dik efzten-

dôben az Orofzokat letzkézte meg, a' kik a' rabió

fzokevény Tatároknak Or-gazdái vóltak : ezek ,

nem bízván erejekben , könyörgesre fakadtak , és

Károlynak engedelmességére magokat leköte-

lezték, mellyben hogy tántorodhatatlanúl meg-

maradtak, onnét is elzre-vehetjük , hogy Lotka

az Orofzok' Fejedelme, sok Fó Emberekkel Vise-

grádra jött Károly Királyhoz 1338-dik efztendó-

ben, és az elobb fogadott hívségére áz egéfz

Nsp' nevével újonnan felesküdott. Nagyobb eró-
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vei rrent Károly a* Tatárok ellen, a' kik ellen

mivel, ez Ukraina sovány Tartományban kellett

vezetni a' Tábort, a' böjtnek fzoros törve'nyétol

í' Fcmai Pápa a' tiltott napokon feloldozta Ká

roly' Katonáit : sót XX-dik János Pápa kerefztes

Seregeket is kulde Károly' segítségére, a' kik

kel ditso«é^esen győzedelmeskedvén a' Tatárok

elien, örömmel tért vifzlza Vesegrádra. Leve

let küldött azután Xll-dik Benedek , a' ki XX-

<iik Janó* után lett Római Pápa, naellyben ez«n

nyereségről örvendezett néki.

§. 10.

Gyermekéi eránt okot rendeléseket téfien*

Károly Róbertnek első Felesége volt Ka

talin, Teschiniai Herczeg-Afzfzony: ezt i^og-dik

ífztendóben vette el Károly , és magzat nélkül

halt meg 131 3-dik efztendöben. II-dik Feleségé

volt Mária, Kázmér Lengyel Fejedelem* leánya:

tz is magzat nélkül halt meg Temesváratt 1317-

óik efztendöben, és Székes-Fej érváratt temette-

tett el. Harmadik Felesége volt Beatrix, VII.

Henrik Római Királynak leánya , és János Lu-

tzelbiirgi Herczeg'és Tseh Királynak testvér htíga,

p' ki semmi magzatokat nem fzűlvén, I3l9-dik

krztendöben életének végét érte , és Nagy-Vá

radon temettetett el. Negyedik Felesége Károly

^irálynak vnlt Erzsébeth , Uladislaus Lengyel

Királynak leánya , a' ki öt férjfi magzatokat ízűi

fala Károlynak, úgymint: Károlyt l^ai-ben,

láfzlót 1324-bert, Lajost 1326 *ban , Andrást

11327-ben * és Istvánt 1,333-ben. Ezek közzül Ka*

és LáfHó gyenge korokban meghaltak;

on gondolkoda tehát Károly , hogy a' három

letben lévő magzatit fzületésekhez képpest íze-

fíntsésse' tegye. Elsőben is Neápolis Üríiágnak;

fc

él
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vifzfza vételéról gondolkodott , mellyet Károly

Attyának hálala után, annak testvér Öttse Robert

fbglalt vala el, VIH-dik Bonifátzius, e's V-dik

Kelemen Papa' akaratja fzerint ; fájt ez Károly-

nak, a' kit, mint öregebb ágról való Herczeget

inkább illette vólaa a' Neápoli Királyság , fegy-

vert is akart rántani Robert Neápoli Király ei

len , de midon illy képzelódéseket forgatna el-

méjében Károly , meghala Neápoli Róbertnek

egyetlen egy fe'rjfi magzatja Károly Kalabriai

Herczeg: más útat vett fel tehát Károly,- volt

me'g Neápoli Róbertnek két hajadoh Herczeg

Kis-Afzfzonya , Joanna e's Mária, ezen két Kis-

Afzfzonyt eljegyzé Károly maga két fijának, Joan-

nát ugyan - Andrásnak , Máriát pedig Lajos-

nak , tígy , hpgy Joannával együtt Neápolis Or-

fzág Andrásnak adatne'k. Mivel ezen ke't par

házosulandók között ver fzerint való rokonság

volt, ezen torvényes akadályt felóldozta közöt-

tök Il-dik János Papa; de fzerentse'tlen kimene-

tellel, mert utóbb Joanna Andrást mint férjét

iriegfojtotta , Mária pedig Lajos e's István mát-

káia helyett Károlyt Dyrrakiai Veze'rt válafz-

totta; de ezekról utóbb lefz a' fzóllás. Más fze-

rentse is mutatta magát Károly Király fijainak

bóldogítására, mellyre alkalmatosságot nydjtott

III-dik Kazmér Lengyel Király, Erzsébet Király-

ne'nak testvér Báttya : ez látván , hogy magzat

nélkül vólna , rea befzéllé a' Lengyel Urakat ,

hpgy az Ó hálala után vagy Károly Róbertet,

vagy ha ez mar életben nem vólna , ennek öre-

gebbik fiját Lajost válafztanák Lengyel Király-

nak. Tetfzett az Orfzágnak Kazmér Király' véí-

vetése, és maga Kazmér sok Lengyel FÓ Urak-

kal Visegrádra joven , Lajost , Károly Király

fiját bizonyossá tették a' Lengyel Királyságról.

(A) ígéreteket levéllel is megerosítették, es úgy

•■ , mina
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tömd a' két Királyi Udvarnak nagy örömével

vifzfza tértek a' vendégek Lengyel -Orfzágba.

Midőn idegen Orfzágokat nyer magának 's tijá-

nak Károly, sajnálta volna Magyar-Orfzágot ,

mellyet oliy sok munkával fzerzett, idegen kézre

erel'zteni; esedezett azért XX-dik János Pápá

nál , hogy ha az EFztergorni Érseki Izék üres

volna , vagy azon izéknek Érseke ellenkező in

dulattal volna, l'zabad légyen a* Kalotsai Érsek

nek, vagy a' Váradi, avagy a' Zágrábi Püspök

nek Lajos Herczeg' fejébe tenni a' Királyi Koro

nát. Megnyerte kérését Károly, írt is az említett

Pápa Avennio Városából a' Kaíotsai Érseknek,

és a' nevezett Püspököknek levelet, mellyben

engedelmet ad nékik , ha az Elztergomi Érsek

hivatalán tellyesíteni nem akarná , a' Király' ko

ronázására. János Pápának ezen dologban írt

levelét olvasni lehet Raynaldusnál ad an. 133.3. ( i)

(A) Hogy Kázmér Lengyel Király annyira ked

vezett Károly Királynak , azon kívül , hogy Károly-

nak Sógora volt, a' háláadóság volt az oka : emléke

zett tudniilik Kázmér, hogy a' Lengyel Királyságot

leg-inkább Károlynak köfzönheti, a' ki ig^-dik efz-

tendöben , nádon IH-dik Uladislaus' halála után

Krakóbaa Király válafztás volna, ugyan azon Orfzág-

Gyülésébe Követeket külde Károly, a' kik által

ígérte, hogy minden ellenségi ellen minden esetre

hathatósan fogja védelmezni Lengyel Orfzágot , ha

Kazmért válafztanák Királynak. Emlékezett másod-

fzor arról is Kázmér, hogy i^g^-dik efztendőben,

midőn a' Visegrádi Várban együtt lett volna ezen

három Király, tudniillik Károly Magyar-Orízági,

János Tseh-ürfzági , és ugyan ezen Kázmér Len-

gyel-Orfzági Király , Károly nem tsak egygyessé-

get fzerzett Kázmér és János Király között, hanem

hogy minden tovább eshető pernek örökös vége

fzakadjon , Károly a" Lengyel Király helyett 50 font

tifzta ezüptöt fizetett a' Tseh Királynak. Ezen jó

fzívét akarta tehát -vifzánolni Károlynak a' hálá-

adó Lengyet Király Kázmér, midőn a' Lengyel Koro

nát Károly éjára Lajosra fzállította.

Magy. Ér. II, Könyv. C



34 MASYAROK' ErEDETÍ

(i) Nem ok nélkül volt Károly Királynak eze«

fzorgalmatossága, mert az Orfzág nagyon elidege-

nedett vala tôle, leginkább pedig a'Püspökök, tígy

hogy ôtet a' Római Papa elôtt is bévádolnák. Ne-

vezetesebb tzikkelyek, mellyekrôl a' Papa elôtt vá-

doltátott, ezek vóltak : I. Hogy a' Magyar Nernze-

tet régi fzabadságából, a' koronázáskor tett eskü-

vése eilen kivetkezteti. II. Hogy Orfzág-Gy Cilest, a'

mint fzokás,-és torvény fzerint koteles vólha,nem

tart. III. Hogy a' Nemesseket tifztségektôl , jofzá-

goktól , és életektol is megfofztja, a' nélkül, hogy

Ôket Magyar torvény fzerint ítélné. IV. Ногу eíz-

tendônkét a' Püspökök 200, az Ersekek pedig goo

ezüst forintot kénfzeríttettek ajándék képpen a' Ki-

rálynak adni. V. Hogy inidôn valamelly Püspök

meghal , a' Királyi Tifzt-viselôk mindenét fosvé-

nyen elragadják, ngy, hogy a' testének illeridô el-

takarítására is alíg találtatnék elegendô érlék a'

meghalt Püspök' hajlékában. Több illyetéh tzik-

kelybôl álló vádolást kiüldének vala XH-dik Bené-

dek Pápához; a' ki Atyai kegyességgel megintvéri

Károly Királyt, ezen sebet meggyqgyította , a' Püs

pökök sem panafzolkodtak ázután Károly eilen.

i i»-

/. Károly éleiénék utolsó efztendejéíen több /ele

pénzt veret Orfzàgtinkban.

Látvári Károly Kiräly, hogy az elötte levó

Királyok' idejében nagyon megvefztegettetett a'

Magyar pe'nz, e' mellett sok idegen, és alávaló

e'rtz hozatott bé Orfzágunkban; életén#k utolsó

efztendeje'ben ezen sébet is meg akarta orvosolni,

meg is orvosolta. (A) Ezen dologban tètt ren-

deléseit Királyi Levèlével 1,342-ben erósítette

meg. Ugyan azön efztendoben fzáraz köfzve'ny*

nek. fájdalmi e'lete't fzakafzták a' Visegrádi Vár-

fcan, minekutánna a' Királyságban 42 efztendöt,

hr.rmadik megkoronázásától fogva pedig 32-töt

töltött vólna el. Teste Visegrádról Budára ba

jón ereiztctett le, onnét pedig Féjérvárra izo
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hi'órá lépessel által-vitetett ; a' hol ezen jó Kirá

lyunknak végső tifzteletet adott Tsanádi neve

zetű Eíiztergomi Érsek.

i

(£) A' i.3-dik Századig az-az I2.5<j-dik efztöndőig

az egéfz Európai Nemzetek nem éltek más arany

pénzel, hanem a' mellyel Byzantzíumbán'a' Nap

keleti Csáfzárok verettek ; a' melly Byzantiüini

arany-pénz , vagy Byzanti'nusnak Byzantziumtól ,

vagy pedig a' Csáfzárnak nevéről neveztetett, a*

ki alatt verettetett, és a' kinek képe iátfzaiott rajla.

Ez tartott 1252, dikig. Ezen efztendoben lég előfzör

Flaremziában verettetett arany -pénz, me Ilynek

egyik lapján Rerefztelö János' képe volt, másikán

pedig liliom: innét az aranyok azután Flor.ntziá- sy/

lóliftorenusoknafe, az-az forintoknak kezdettek ne- f*

veztetni. A' Magyar Királyaink közzül első volt

Károly Róbert, a' ki Orfzágunkban arany pénzt kez

dett veretni, azért nem lehet I. Károly' idejénél

régibb Magyar aranyat találni. ' Láttatnak ugyan

Szent LálVló* kepével jegyzett aranyok is , de eze

ket nem maga Lát'zló Király , hanem később idő

beli Királyjaink v.erettették* ezt tsak abból is éfzre-

vehetjük, hogy ezen aranyokon Szent Láfzló' képe

sugárral vagyon nyomva ; mivel pedig a' sugár

fzenttségnek a' jele, midőn ezen aranyok verettek,

Láfzló Királynak már a' Szentek' lajstromában kel

lett lenni. Néni is tudjuk, hogy valaha valamelly

Király á' maga képét sugárral íratta , vágy nyom

tattatta volna. Ugyan a' Károly Róbert volt első,

'a' ki ezüst-márjásokat veretett; ezen pénznek neme

mindazonáltal Károly' idejében fzéles garasnak ne

veztetett; utóbb vette azután, tudniillik II-dik Lj»

jós Király' idejében a' Márjás nevezetet ezen pénz,

midőn tudniillik erre Lajos Király a' Szűz Mária'

képét verette. Találtatik ugyan még mo«t is IV-dik

Béla Király idejében verettetett pénz , mellyen Szűz

Mária' képe láttatik; ez rnindazoháltal nem ezüst,

hanem réz, valamint tehát Károly Róbert volt első

a' Magyar Királyok közzül, a' ki aranypénzt, és

ezüst márjást , jóllehet más nevezet alatt veretetr>

úgy II-dik Lajos volt elsÖ,a'ki az ezüst-pénzre té

tette a' Szűz Mária' képét. ^

ö v •
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§. 12.

Károly Robcr? idejeben történi Egyházi

Három Egyházi Gyűlés (Synodus) tartatott

a' Magyar Anyafzentegyházban Károly Róbert

Király' idejében. Első volt Budán I3o8-dik eíz-

tendöben, mellyben elöl ült Gentilis Kardinalis*

V-dik Kelemen Sentséges Pápa' Követje. Ezen

Gyűlésnek végzései következendő ei'ztendőben

Május Hónapnak 8-dik napján hírdettettek ki ;

voltak pedig e' következendök : i-fzör. A' ki Ká

rolyt Királynak erinérni és nevezni nem akarná,

Egyházi átok alatt légyen, z-fzor. A' ki Károly

fzemélyének valamelly sérelmet okozna ^ min

den Egyházi nyert , vagy nyerendő kegyelmek

től megfóíztott légyen. £-Jzor. Láfzló Erdélyi

Fejedelemnek Egyházi büntetés alatt t-irantsol-

tatott , hogy a' Koronát , mellyel Ottó Királytól

elragadott , az Ofzágnak vifzízá adja , addig is

pedig elvégeztetett , hogy más új Korona tsinál-

tassék, és az Apostoli Követ által felfzenteltes-

sék,, úgy az Anyafzentegyház' nevével az Or-

fzágnak ajándékoztassék. 4-fz-er. Ha ki a' Ki

rálynak, vagy Királynénak jófzágából valamit

igazságtalanul elfoglal , vagy eltsíp , Egyházi

büntetés alá légyen vetve. Második Egyházi

Gyűlés tartatott i^op-dik efztendobenPo'sonban,

a' hol ismét elöl ült a' fellyebb nevezett Apostoli

Követ, és ott V-dik Kelemen Pápának Károly

Király eránt tett rendeléseit megerősítette; nem

külömben megerősítette a Budai Gyűlésben tett

végzéseket is. Harmadik Egyházi Gyűlés volt

Udvardon Komárom- Vármegyében , isop-befl

Ezen Gyűlésben elől ült Tamás, azon időbeli

Efztergomi Érsek; mellyben több tzikkelyből

álló végzések tétettek ^ az az egy nevezetes, hogy

ezen Gyűlés' parancsolatjából hozattatott be az
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Magyar Anyafzentegyházban , az Angyali

Üdvözletre való estvéli harang-fzó ; jóllehet né-

melly helységekben ezen izokás már előbb is

fent volt, az említett Gyűlés.nek ve'gzéséból pe

dig az egéfz Magyar Anyafzentegyházban kö

zönségessé tétetett , hogy ásóknak, a* kik

ezen harang-fzónak hallására három Angyali Üd

vözletet mondanak , tíz napi bjitsú adatnék, (í)

Ugyan ezen Királynak idejében , midőn Vintze

Kalotsai Érsek helyében , av ki i3O.5-dik efsten-

dobén halt meg, a' Kalotsai Káptalan Demetert,

a'Kalotsai Prépostot válafztoí^ía volna Érseknek ,

Károly Király' javaslására ezen válafztást XXII-

dik János Pápa megmásította , és Demeter he

lyett Fráter Láfzlót , Sz. Ferentz Szerzetéből való

íelfzenteit Papot tette Kalotsai Érsekké 1317-dik

efztendöben. Ezen nagy nevezetű Érsek azután

nagy ditsöségér,? is vójt a' Magyar Anyafzent^

egyháznak ; av ki is , midőn a% Fratritzellttsok

Hitbéli fzak.adást támafztanának Franízia-Orfaág^

bán, Magyar-Orfzágból Fraatzia -.Orfzágba tó-

vattatott, és az említett dolognak megvizsgálása

és ítélése XXII-dik János Pápától az ö okossá

gára bízaítatott. Ezen Királyunk idejében Kö^

veteket küldött vala a' Volga vizén túl , Napke

letben maradott Magyar Eleinknek Fejedeíme<

Jeretanius a' Római Pápához v a' kik által nagy

hajlandóságai jelentvén a' Keresztény Hithez,

kérte a' Római Pápát , hogy Püspököt küldene

uékik , a' ki nem tsak az ott lévő- Magyarokat ^

hanem a' Maiakartakat és Alánusokat i-s, a* kiket

a' nevezett Fejedeleni meghódított vala ,. az igaz,

Hitben tanítaná. Örömére volt ezen, hír 'XXII-

dik János Római. Pápának » a* ki azonnal Ta

mást Gem.iskáti Püspököt rendelte azea földre^

segítse'gére ezen Apostoli munkábaa egynéhány/

fcölts és példái életű tanítgaak Sz* Domonkosi

C
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és Sz. Ferentz Szerzetéből adván néki ;

rendelését Pápai Levelével e's áldásával meg

erősítvén , Ásiába elbotsátá őket. (m)

(/) Ezen Gyűlésnek végzéseit fzóról fzóra fel

lehet találni Pray Györgynél Spécim. Hier. Hangi

P. l. /• 165.

(/M) Minémü kimenetele volt légyen ezerj Apo

stoli követségnek, sehol írva nem találám. Azon

Ravelét , mellyben ezen dologról emlékezik XXíI-

dik János Pápa, Raynaldusnál ad ann. 1329. lehet

olvasni, de a' dolognak tovább való kimenetelé

ről ott sints emlékezet. Arról leg-alább bizonyossá

tétetünk, hogy Napkeletben még most is uralkod

óik régi Magyar Eleinknek igaz Unokáji.

1. . L A J O S.

§• 13-

Me^koronáztatván Lajos , az Erdélyi Siáfzohat ,

fs a1 Havas-Alföldi pártosokat tngedelmesse'gre.

hozza*

Nem folyt el több hat napnál I. Károly'

halála után , hogy annak fija I. Lajos az egéfz

Orfzágnak egyesült akaratja fzerént Királynak

koronáztatott Telegdi, más néven Tsanádi Efz-

tergomi Érsek által Székes-Fejérváratt 1342-dik

efztendöben , Július Hónapnak 2i«dik napján.

OrCzáglásának eleje'n , mindon 17 efztendösnel

nem vala idősebb , a' kegyesebb fzerentse fzár-

nyaira emelte ötét : mert az Erdélyi Száfzokat,

a' kik fzabadságok terjefztésére fegyvert fogtak

vala , beütvén Erdélybe , egyfzerre ellepte ; a

Száfzok látván magok erőtlenségét , esküdve

fzabodtak Lajos Király előtt, hogy azután sem

mit akaratja ellen nem tselekefznek ; megbotsá-

tott Lajos a' pártos Száfzoknak, melly kegyes-
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jegével azt nyerte % hogy a'Havas-AlfóJdi Vajda

Sándor , a' ki Károly Király' ideje'ben elállóit

vala a' Magyar Király engedelmesse'ge'töl, önként

Erdélybe jővén Lajos Királyhoz, elöbbeni vak

merőségéről botsánatot kért, magát Tartomány-

javai együtt Lajos oltalma alá ajánlotta , 's. néki

igaz engedelmességet fogada.

** ** ' •

§• 14.

Joanna Neápoli Királyné maga férjét Andrást

Lajosnak testvérét megöletteti , mellyért bojz-

fiút áll rajta, Lajos Király*

And.rás, Lajos Királynak testvére elvette

tehát Joannát, a' kit néki Károly az ö Attya

már előbb, eljegyzétt valra. Szerentsétlen házas-

síg volt í kettő zavarta fel leg-inkább ezen ha,-:

zasság;ban András' nyugodalmát : Elsőben Joann'a

Királynénak mértéket fent halladó felfúvalko-

dása', a' ki egéfz hatalmat magának tulajdanít-

ván Neápolis Orfzágban, az Urát tsak ügy be-

fsűlte^ mintha fzalma-tsutak lett volna. Másod-

fzor, ugyan ezen Joannának Lajos Tarentinomi

Herczeggel való házasságot motskolő társalko-

dása. Ezen nagyra vágyódó Aízfzonynak feí-

fúvalkodását nem kevéssé neveltte Róbert Szir;

tziliai Király, a' ki Joannának öreg Attya vala,,

végső rendelése által, mivel 1343-dík efztendö-

ben halála előtt parantsolá , hogy nem András »

hanem Joanna lenne Neápoli és Szitzilia Orfzá-

goknak igazgatója. A'- tűzre olajat döntött VI-

üik Kelemen Pápa, midőn 1345-dik efistendö-

benazt végezte, hogy ha Joanna magzato-k néíkül

halna meg , az Orízág nem Andrásra az Ó Fér

jére, hanem Máriára, Joanna testvér Öttsére

Dyrrakinomi Károly Herczegv feleségére fz,állana..

C.4
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(«) Ezekből fzármazható rofz következéseke-fc

okossan áltál-látta ama mélyen látó Fejedelem

Lajos Király, hogy tehát eleje't vegye a' fzomo->-

rúabb ízármazatoknak , az Ö e'des Annyát Erse

keiét, a' kihez igaz fijiíi tilztelettel viseltetett ,

(o) Neápolyba küldötte , hogy András , és an-r

nak felesége Joanna között egyességet ízerzene.

Megindult a' Királyné, el is érkezett Nápolyba,

a' kinek jelen lettére, úgy tetfzik, mintha jobb

élet kezdett volna lenni az ifjú házasok között,

de annak elmenetele után az elöbbeni háborúság

nál nagyobb támadott , melly mind Andrásnak ,

irind utóbb Joannának fzomorú , 's erófzakos

halált okozott. Lajos , örömest védelmezte volna

fegyverrel Andrást, de hajók nélkül fzűkölkö-

dött , mellyeken Nápolyba által-tehette volna

Hadi-Seregét. Sok vií/f/a-vonások után Ví-dik

Kelemen Pápa' ítélete fzerint elvégeztetett ugyan,

hogy András 134,5- dik efztendoben September

Hónapnak 6-dik napián Nápoly és Szitzilia Őr-*

l'zág' Királyjává koronáztassék , de oily hozzá

adással, hogy ha Joanna magzat nélkül halna

meg, az említett Királyság Máriára, 's annak

maradékira fzállana. Lajosnak is sérelmes volt

ezen végzés, de el kellett ezt most í'zenvedni,

míg jussának viízfza nyerésére jobb út nyittat

nék; azt tanátsta|anúl tselekedte András, hogy

minekutánna bizonyos lett jövendőbeli koronáz-

tatásáról , azonnal Neápolis Városának piatzán.

nagy lobogó Záfzlót , alatta pedig kálódat téte

tett ki olly hír-dással, hogy mihelyt a' koroná

zás végbe-menénd, azonnal bolzfzút fog állani

mind azokon, valakik Ótet a' Neápoli Királyság*

megnyerésében gonoíz indulatból akadályoztat

ták : okot nyújtott ezen hír mind Joannának,

mind pedig a' többiekneK, a' kik ezzel tzimbo-

ráltak András elvefztésének fzorgalmaztatására.
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Elrendeltetett András megöle'se'nek ideje e's mód*

ja; elhívják Andrást Aversa Városának vidéké*

ben tartandó vadáfzatra a' Joannával tanátskoző

gyilkosok , reá állott a' fiatal Fejedelem , a' ki

a vadáfzat után felesegével együtt jó ízűn va-

tsorálván , a' Városon kívül e'pített nyári mulat

ságos palotájában le is feküdt; első álom közbe

jönnek a' gyilkosok , e's a' Fejedelmet tulajdon

Kamarássá által ( ez is egyet e'rtett a' gyilko

sokkal:) felkeltetik , e's mintha halafzthatatlan.

beí'zédjek lett volna, a' háló-fzóbából kihívatják $

kijön a' Fejedelem egy háló-köntösben, me'g in

gyen sem gyanakodván valamelly ellenkező

esetről, alig le'pett ki háló-fzobájából, azonnal

megragadták Ötét a' gyilkos porofzlók , e's a

kötelet, mellyel meg akarták fojtani, nyakába

vetik, de ez előbb, hogy sem a' kötél nyakára

tsúfzott volna , nagy ja^gatás között, mivel erős

volt, kezekből kimenekedett , e's háló-kamará

jába vifzfza akara fzaladni; ott egy a' gyilkosok

közzűl a' haját megragadta Andrásnak , ez pedig

me'g a' tsülagokat is hívta segítségül ; hallotta

is joanna az Ő Felese'ge siralmas esenkede'sét ,

de tsak fülelt a' gonofz Afzfzony; közelebb

ugranak azonban a' többi gyilkosok Andráshoz*

és lábaikkal tifzteletlenúl letapodván az ártatlan

Fejedelmet, nyakára húzzak, az istrángot, és azt

reá fojtván, mint egy gonofz-tévőt erőfzakosari

megölik , megmerevedett testét pedig kötélen

fogva az ablakon a' kertbe leerefztik. Más nap,

midőn András megölettetesének híre futamodolt,

Joanna kérdeztetett elsőben az esetről , ez pedig

elpirult , leütötte a' fejét , de tsak egy tsepp

könnyet sem hullatott megölettetett fzerentsétleii

Uráért, sőt még a' testét is temetetlen hagyta

a' kertben megbíifzhödni az istentelen Afzl'zony ;

Urának halálát kérdésbe se vette , hanem min-
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gyárt másnap Aversából Neápolisba ment,

ott Tarentinomi Lajossal , a' kivel még Férje' cl-;

tében rútul öízve-ízűrte a' levet, miképp' kel-

hetnéne^ házasságra, kezdett taoátskozni, mintha

Vtóbb nem ért volna reá; meg is lett kevés na

pok múlva közöttök, a' házasság , mellyel ért

hetőképpen kimutatta mire tzéloza András Fe->

j,edelemnek megöleítetése. Lajos, hallván Öttsé-

nek nyomorúságos halálát* írt azonnal a' Ró

mai Pápának, hogy ezen gonofztévö Afzfzony-

tól elv évén Neápoli Orlzágot, azt Istvánnak %

Erdélyi Fejedelemnek, a' ,ki a' megölettetett

Andrásn,a.k testvére vala, adná. Igen réfzre hajló

volt e' dologban a' VI-dik Kelemen; Pápa el-_

tökéllé hát magában Lajos , hogy fegyverrel

menne Neápoli, Orízág éjien , és úgy állana bofz-

i'zút Joanna' gonorzságán: Hadi-Seregének egyik

felekezetével előre kaidé Hederváry Kont JMik-

lóst, mint Fő Hadi- Vezért i.346-dik efztendübenv

maga pedig a' többi Katonáival ugyan azon efz-

tendoben megindult, és 1347-dik eíztendönek

elej.én Januárim Hónapnak 1 7-dik napján Aversa.

Városába érkezett, a' hol megfogattatván Ká

rolyt Dyrrakiai Herczeget, a' ki András' meg

ölésében tanáts-ndással réfzes volt, azon a' he-^

lyen , a' hol András, megfojtatqtt, fejét vetette.

(9) Aversából Neápolis Városába ment Lajos r

q' honnét kev-és napokkal előbb Joanna Taren

tinomi Lajossával együtt biztosabb helyre fza-

láda: itt Lajos Király őrizet alá tétette Dyrraki

Károlynak két testvér öttsét, Lajost és Rober

tet, nem kölömben Tarentinomi Lajosnak öttsét

is Fülepet, hogy mind addig fogva tartatnának,

míglen ki nem bizonyosodnék , hogy Andr.ás''

megölettetésében nem volna réfzek. Elvitette,

azután ezen Herczegeket Károllyal, Andrásnak

ej.et.ben maradott gyenge fijával együtt Vises
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gvádra , bogy Károly az öreg Annyánál nevéis

t'etnck ; a' Herczegek pedig kemény , de még is*

tifztesseges örizet alatt tartatnának. Maga azon-

ban Lajos ke'rdést támafztott András Öttse'nek

gyilkosi eilen, azokon bofzfzut állott, és fel-

esküdtetvén az Orfaág' Nagyjait Károly' réfzére*

vifzfza ment Magyar-Orfzágba ; maga fzemélye

helyett addig Latzk Istvánt Erdélyi Fejedelmet

hagyta Neápoli Orízágban ; de Katonákat is ha-

gyott , a' kik Latzk István' parantsolatja fzerint

az Órfzágot Joanna eilen védelmeznék. Lajos*

haza menetele után némellyek, re'fz fzerint azért*

hogy Latzk István Magyarosan , akarom mon-

dani, keme'nyen bánt vala velek, reTz fzerint

pedig azért, mivel Károly Herczeg' megölette-

téséért titkon nehezteltek, Lajostól Joannához

fzegódtek. Megírta Latzk István Lajos Király-

nak , hogy husonlás vólna a' Nép között, kért

halafztás nélkül való segítséget , addig pedig

erossen viselte magát; Lajos Király sem késett

a segítséggel , a' ki hogy Hadi-Seregét revidebb

úton által-tehesse Olafz-Orfzágba , a' Velentzeiek^

kel nyóltz efztendeig tarto frigyet kötött, hogy

az Adriai Tengeren bátrabb hajózást lelhessen:

hajókra fzállított tíz-ezer Lovas Vitézeket, es

rövid ido alatt béérkezik Olafz-Orfzágba. Az

egéfz Orfzág kevés napok alatt Lajps' enge-

delmességére hajólt , egyedúl Neápolis Városa

volt, a hová Joanna ferjével együtt rekefzke*

dett , melly erossen viselte magát ; ezt is mar

keme'nyen vítta Lajos' Tabora, midon a Papa'

Követje arra vette Lajost, hogy fzünne meg

addig a Varos' ostromlásától , míglen a Római

Szék a' dolgot megvizsgálná: ha Joanna bümis-

nek találtatnék Andrásnak -megalettetésében»

vefztené el Orfzágát , ha pedig ártatlan vólna,

ové lenne az Orfzág, tígy még is , hogy La)Ob-
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jiak hadi-költsége' kipótolására ^po-ezer aranyait

űzetni köteles maradna: reá állott Lajos Király,

ezen feltételre , és míg a' Római Pápa Joanná-

nak Kimentésében gondolkodott, addig Lajos

ájtatos indulatból ílómába ment, a' hol Sz. Péter

Templomára 4 ezer-aranyat ajándékozott ; melly,

bov adakozására nézve Rómaiak Urának nevez

tetett. Az alatt a' Szentséges Pápa is ítéletet

tett , és Joanntát András' megolettetésében ártat

lannak mondotta, (r) Lajost ezen réfzre hajló

ítéletnek hallása vajamennyire megfzomorította

ugyan , azt még is minden zúgolódás nélkiií

vette, és azonnal kimozdította Katonáit Neápo-

lis és Szit-zilia-iÓrfzágnak Váraiból, magának^

egyedül a,zon helyeket tartván meg, mellyeket

mint Szalernomi Herczeg az,on Crízágban előbb,

is bi'rl, yala; so.í a' hároni-fzáz-ezer aranyakat is,

mellyeket Joanna köteles volt vala fizetni , el

engedte, 's úgy vifzfea tért L^ajos Király Magyar-

Prízágban , a' hol a' Tarentinomi Füjep Hercze-,

get , és a' Dyrrakiai Lajos és Róbert Herczege-

ket a' Visegrádi őrizetből fzabadon haza botsátá

Olafz-Orfzágba , olly ígéret alatt, hogy Öjk, ha

Joanna gyermektelen maradna, Neápoli Király-,

ságra soha nem,vágyadnának, hanem azt Lajos

nak, engednék. Ezen. egyesülés lett 1352 - dik

elztendoben. Vifzfza mentek azután a' megneve-

?ett Herczegek hazájokba, Lajos pedig vigyá-.

zott, hogy az Olafz-Orfzági jussa idegen kézre-

\\e kerüljön ; írt e' végre \%dik Orbán Pápának

136,3-dik efzte-ndőben levelet, m.ellybea emlé-.

kezteti a' Szentséges Atyát , hogy Neápoli és,

Szitziliai Orízág mind örökségére, mind fogadás

sal erösíttetett alkura nézve Ötét illetné; azt fe

lelte Orbán Pápa, hogy gondja lééiül reá Joanna'

halála után , hogy jussában kárt ne fzenvedjen>

V-dik Prbán Pápa után Xl-dik. Gergely
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sz Anyaízentegyriáz'kórrTiányjáho:?, а" к i 1370-jJt

efztendoben a' Papa' lakását Rómában heiyhez*

tctte, midön elobb vagy Anagniában, vagy Aven-

nióban , vagy más helyeken is laknának. Ezen

XI-dik Gergely után lett VI-d¡k Orbán Római

Pápává, a' ki mar Rómában lakván, keíne'nysege

által annyira raeggyúloltette magát, a' Kardiná-

lisoknál, hogy ezek más Pápát Vl-dik Kelemen

neV alatt válafztanának, a' ki Avennióba hely-

heztette lakását. Joanna Királyné is ezen tör-

yénytelenül bétsúfzott rápához ragafzkodott 4

Vl-dik Orbán torvényesen válaíitott Papa eilen *

mellyért Orbán Papa annyira niegiíehéztelt Jo-

annára, hogy N'eápolis es Szitziliai Orfzágot tole

elvevén , Dyrrakinomi Károly Hefczegnek adta;

Ezen Károly (más attól, a' kit Lajos megölet-

tetett) tíz-ézerboi álló Hadi-Sereget vett Lajos

Királytól segítségúl , a' kikkel Neápolis Váro-

sát elfoglalván ;, Joaiínát megfogatta , és Aversa

Városába vitetve'n , azon a' helyen, a' hol Andrást

Lájos Királynak testvérét valaha megfojtattá *

ezen Joanna Kirá'Iynét felakafztatta 1382-dik eíz-

tendob'en, hogy azon a' helyen venrié búnteté-

sét, a' hol a' goñoizságot elkövette vala: és így

ámbar késobben , de még sem maradott kemény -

büntetés nélkül Joanna Királyné' gyilkóssága*

(л) Ezen Mária elsôben el volt jegyezve Lajtfs-

nak házasságára : ¿löbb, hogy sem ofzvtí kerùltek

vól'na, ezen fzovetség felbomlott , és Máriát Lajos-

nak üttse István Erdélyi Fejedelem jegyzé el ma-

gának; de ennek kezérél elütötte Máriát Károly

Dyrrakinomi Fô Herczeg. Tudta LajoS , hogy ezeri

mátka-másítás h ova tzéloz , fájt is néki , de à

bofzfzú-állást bfc'dogabb idôre kellett halafztanu

(oj Erzsébeth I. Károly Királynak rnegmara-

dott Özvegye, és Lajos Királynak édes Annya it

férjének hálala után 33 efztendeig élt ozvegységbeni

és azon ido alatt, mint okos Anya , jó tanátsával

Lajost ápolgatni el nein múlatta. Ezen özvecy 1**-
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rályné sajnálta, hogy a' középső fzülött fija Andrásfj

á' kit a* Neápoli , és Szitziliai Királyság Illetett

volna, ezen méltóságból t'ent-hcjjazó felesége áítál

Jetafzíttatnék , de még több törvénytelenségeket is

kellene fzenyedni néki , megindult Nápolyba, hogy

egyességet fzerezzen a' Fija és Menye között ; azt

is feltette magában, hogy egy úttal Rómába is el

megy, hogy ott Sz. Péter és Pál Apostolok tetemé

nek kerefztényi tifzteletet adjon. Megindult 1343-

dik efztendőben Június Hónapnak &-dik napján ,

sok Fő Urakat és Afzfzohyságokat vitt magával

Magyar-Orfzágból , kik küzzfil neve/etesebbek vol

tak, Miklós Nádor- Ispán, Pál Orfzág' Fő-Bírájja t

Vitus Nitrai Püspök, A' kints, mellyet Magyar-

Orfzágból vitt vala, megbetsulhetetlen volt: ezüst

pénzbe vitt vala fzáz-nyóítz ezer forintot, aranyba

pedig egy milliom , három-fzáz hatvan-ezer forintoti

utánna -küldött Lajos Király három-fzáz húf/-e/et

arany forintot, flóma Városa leg-nagyo.bb öröm

mel és betsűlettel fogadta ötét, az ut-fzákon, yala-

jnerre nient , az egéfz Nép harsogva kiáltotta'. K//en

a' Magyar-OrJltág Királyné]fi ! valamennyi Római

Kardinális sgy seregbe párossan jöttek eleibe, '»

|jgy vezették be a' Sz. Péter Teinplomába j a' hol

sok drága kelfheket , és más Királyi Felséget illető

ajándékokat hagyott. Vifzfzá tért onnét Neápo-

•lisba, a' hol előbb Joanna nagy betsűlettel ugyani

de minden belső örömnek jele nélkül érzékenyte-

len fogadta ötét; Neápolisból Daljnátzia, 's Magyar

Orfzág felé mozdult, haza is ért Visegrádra 1.344-

tlik efztendőben Június Hónapnak éppen azon nap

ján, mellyen előtte való efztendőben elindul vala.

(/>) Azt béfzéllik néir.ellyek, hogy Andrást eJ6-

fzör méreg által akarták elveízteni ; de ez állal

fzándékjoknak tzélját el nem érhették, mert Andfás-

hak gyűrűjében olly k6 volt, melíy a' méregnek

jelen lettében izzadott , 's az által mingyárt még-

esmérhette András a' vefzedehnet , ugyan azért

Jtülsö erővel, de még is vér oritás nélkül akarák

kivégezni a' világból : erről vélekedhet kiki a' mint

tetfzik; az bizonyosabb, hogy andon András az ö

gyilkosaival küfzködne, ezen ártatlan Fejedelem

iiek fzörnyü kiáltozására felébrede annak dajkája

Tsolda , jó Magyar Afzfzony , a" ki innét Orfzágunk-

ból mént vala Néápolisba Andrással még gyenge

korába: ez hallván siralmas jajgatásit, öiöiuést »r'
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íjítíegéfe jött vólna, az ablakra fzaladott, S'ikójtortj

kiáltott , de mivel a' Városon kívül vóít.az épúlet4

senki segítségre nein jöhet'ett ; igaz dolog , hogy

megijedtek ezeu Magyar Alzfzonynak kiáltására ak

gyilkosok, úgy, hogy féltekbe mar el is erefztet-

ték a' Fejedeimet , hanem egy iitentelen Bertrand

nevezetüj ójonnan megragadta, ¿a mind addig ha-

jánal fogva tartotta, míglen gonofz társai néki báto-

rodván , Andrásnak nyakára fojtották a' kötelet.

Meghalt testet Andrásnak, minekutánna több riapo-

kig teinetetlen feküdt vólna, eltemette Ursillus Minu-^

tulus Neápoli Kanonok, a' ki Nemes Nemzetbôl le

ven , hogy e' naeghalt Fejedelemnek nagyobb tifz-

Teletet tégyen , olzve hívatá az eg^'íz Nemes xokbn-

ságát temetésére , a' kik minden kitelhstô tif2tele-

tet adtak ezen ízerenteétlen Fejedejem hólt teteine-

nek ; egynehány sajnálkodó fzívbol gördült könny-

hnllatással is áldoztak néki.

(<7) Megsértik LajoH Királyunknak jó nevét azokt

a* kik azt írják , hogy DyrraUiai Károly Herczeg-

nek midôn Aversa Várbsában féjét vétettié , annyi

idôt sem engedett, hogy magát menthette vólna:

engedett néki iíienteégre való idôt , de miképp'

menthette vólna magát , midôn riyilvánságos volt

a' vétke ? ugyan is, elôbb , hogy sem fejét vetette

yólna Károlynak l«ajos Király , ítélo-fzéke eleibe

állítván, így fzólíbtt néki: Mond meg tehdt Her-

czeg , miêrt a' té tit nos praktikrid âltàl andrásnak

a' mi testvérünknek korondztatdsa htítráltatott? kön

net kôvetktzett , hogy 0 a' Királyi hatalomtól gd-

tolva leven, olly alávalo hálallal ölettetett meg?

¿hol a' level , mellyben neveddel 's petse'teddel elárúl-

tad magàdat , jóllehet te ezeket titкon irtad , de

meg is hyilván vddolnak téged. Ezen fellyül , jal

tudod , Логу ¿Maria , Robert Kirdlynak leánya , a

kit te tsalardtággal eiragadtdl, a' mi hdzassdgunkra

volt idézve. A'em .de téstvérünk* hálala utan, midôn

ihinket a" gyilkosok' felhajháfzására hívtál , Aquild

Városába , melly n mi hatalmunk alatt volt , Joanna

akaratja fzerint Katondkat helyhezxettél'i miért"!

hanem hogy minket kézre kerûvén , Jzinte olly gyil*

hosul, mint ulnd'dst, végeznél ki.á*. világból. Ezekré

felelhetett vólna Károly, ha lett vólna mentsége ,

îr.ivèl pedig Uly világc» vádolásra tsak egy kukkot

lern fzóllhatott, Lajos Király egy fejjel alatsonyabbü*

fcabatta ötet.
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(г) Nem tudom miképp találhatra V-dik Kete-

men Szentséges Papa Joanna Királynét , a* mibëri

vádoltatott , ártatlannak , holott ezeti tifztátalari

életu Afzízony az ô fçrjét icazán nem fzerette,

hiidôn inég éltében Amlrás Fejedelemnek , Taren-

tinouú Lajosssal tifztátalanúl társalkodott , sot mar

akkor ezeh Lajostól terhbe is esett. II. Férjét soha

sem betsûlte, sôt mindenkor uldözte , azért kellen

Erzsébeth Királynénak is Magyar -Orfzágból Neá-

polisba menni, hogy e' hét házaa között egyessé-

get fzerezzem III. Joanna hallotta jól fzegény fér-

jének siraltnas kiáltását , miért nem oltalmazta te-

hát? miért pirúlt el leiitött fôvel , midon híríil vit-

ték Ura' hahtlát ? miért kérdésbe sem vette a' gyil-

kosokat ? miért Urának testet temetetlen hagyta?

Artatlan-é az Ura' halálában az ollyan аГгГгопу , a'

kirôl ezek megbizonyodnak ? Ebben a' dologban

egyenesebb ítéletet várhatott vólna Lajos. Hogy

mind ezek igazak vóltanak , elég bizonyságunk Gra-

vina Domonkos , a' ki azon ídoben élt , midón

ezek torténtek , sôt ezen pörnek folytatását jelen

lévén hallotta, tapafztalta , és azt Kronikájábart

írva hagyta. Egyebeket, a' kik bizonyság-tételek

által áz egéfz dolgot kételkedésen kívül tefzik, el-

hallgatom ; nagyobb erósségérc nézve mondásom-

nak, magának Lajos Királynak ízavait tefzem még

jde: Lajos azon levélben , mellyet András* meg-

olettetése után Joannának írt, így fzóll: Impiedicd

vita , quam jam pridem daxisti , occupatum Regnum*

neglecta vindicta , vir alter susceptus et excusatio

subsequens necis viri tui probant noxiam te prorsus

fuiste , proinde Deum immortalem. scelerum vindi-

cem superesse memineris. Vale. A' ki ezen fzókat

elmélkedés nélkíil olvassa is, azonnal által-érti ,

ha méltó vólt-é Joanna, hogy Ura elvefztésében

ártatlannak ítéltessék. De a* ki elkerülte a' Szent

séges Papa* bíintetését , el nem kerülte utóbb az

Istennek bofzfzú-álló kezét. Lássad J. 14. ennek bíin

tetését.

$• 15.
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líthvá/tusoZon , Tatárokon, ét 'Oláhókon gj'&i&-

delmeskedik,

Néápolis Orfzágnak megtartásáért tsak hé'rrl

fegéfz éltében volt vitája Lajos Királynak, több

háborúkat is viselt, mindazonáltal e' mellett kü-

lömbféle ellenségekkel , mellyekröl ezen , 's kö

vetkezendő ízekben teízek emlékezetet. A' Lith

vánüsok ellen háromfzor kelt Táborba : Elöfzör

.1 .345-dik efztendoben, melly háborúnak oka volt,

hogy a' Lithvánüsok a' Véres Orolzok Tarto

mányját, melly már akkor (í) a' Magyar Koro

nához tartozott, néha orozva püfztították: meg

indult ugyan1 a' feljegyzett efztendoben Lajos,

de midőn már egy nap és egy éjjel a' befagyott

tengeren vezette volna Táborát, meleg fzél tá-

hiada , melly a' jeget megerötlenítette ; sót félő

volt, ne hogy a' jég elolvadván, az egéíz Tábor

Lajos Királlyal együtt a' Tenger' örvényébe el

merüljön, sietséggel vifzfza dndúlt minden ha-

Izon nélkül. Ellenek ment másödizor a' Ljíhvá-

huéoknak 1351 -dik efztendoben, és az egéíz

Lodomériát ellepvén Kéystüthot Lithvánüsok'

Fejedelmét magános bajvívásban meggyőzte 's

elfogta. Ez már a' Magyarok' kezekben lévén ^

esküvéssel fogadta 4 hogy az égéfz Népével a1

Kerefztény Hitre tér ^ melly ígéretére nézve em

berségesebben kezdettek vele bánni a' Magyarok,

6 pedig alkalmatosságot lelvén, meg azon 'éjjel

fcllzökött, és a' kerefztség' felvételéről azután

soha sem is gondolkodott. Harmadlzor ismét

győzedelmeskedett a' Lithvánusokon Lajos, már

mint Lengyel Király i37/-dik efztendóben , és

ugyan ezen Lithvánüsok' rablása ellen a' Veres-

Orofzok' Tartományját Magyar Vezérek' gond

viselésére bízta. Voltak tudniillik ezen Tartor

Magy, Ered, II. Könyv. B
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mánynak nevezetesebb erôsségeiben e* követkc-

zendo FÓ Kapitányok: Péter Bán, Mihály Egri

Püspök , Zudár György , és ennek téstvérei *

Bubek Imre , Kapol cíanos. A' Tatárokkal ket-

fzer viaskodott Lajos. Elsó verekedése vóit

1352-ben^ mellyen maga jelen nem volt , hanem

Latí András Erdélyi Vajda vezérlése alatt kúl-

dött 40 ezer válogatott Magyar és Székely Vi-

tézeket, a' kik Podoliának Tatár-Orfzág felé

fbrdúló határit érvén, kéfzen találták az ellen-

séget; azért kévés pihenés után fegyvert ránta-

nak a' Tatárok eilen , és ¡egynehány óráig meg-

átalkodott eróvel viaskodik mind a' két Tábor;

végre raidön a' Tatárok vezére Athalamos el-

esett vólna, vezérekkel együtt bátorságok is el-

esett; ízaladásra erednek tehát, de nyomokban

volt a' nyertes Magyarság , a kik úgy neki he-

vültek a' viaskodásnak 4 hogy mar karddal se

gyóznék a* Tatárok' nyakát; sokat elevenen el-

fogtak, kiket Latz András Visegrádrá kúlde

Lajos Királyhoz* Talán még a Borifztenes- ví-

zén is által-ment vólna Tatár-Orfzágba a' Magyar

Tábor, ha elegendo éleményt azon sovány fól-

dön találhatott vólna, dé látván azon fóldnek

termékenytelénségét , nem akarták magok na-

gyobb vefzedelmével tovább zaklatni a* Tatáro-

kat : most tehát vifzfza tértek , hogy minden es-

heto akadályok eilen felkéfzüívén ^ annál bizo-

nyosabbá tehessék iiyereségekét. Két efztendeig

tarto kéfzulet után megindúl maga Lajos Király

aoo ezer válogatott Vitézekkel, és midón nem

mefzfze a' Borifztenes vizétól megállapodna, a'

Tatárok' Fejedelme sok Fó Emberekkel együtt

Lajos Királynak eleibe jött, néki efztendónkérít

való adót , és hív engedelmewéget ígért , e' mel

le« azt is fogadta, hogy Népével együtt a' ké-

refztény Hitet felvefzi, tsak olly férjfiak küld«s*
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lsének Tartományába, a' kik ezen Hitnek

teob tudományjára ötét Népévél együtt meg

tanítsák. Megörült Lajos Király ezen fiatal Ta

tár Fejedelem egyénes-fzívúségének , leg-inkább,

hogy azon vakoskodó pogány Népet fzentebb

rend-tartásra vezetni ez által néki alkalmatosság

nytíjtatott. MegerŐsíttetik mind a' két réfzről

az ígéret, és Lajos Király Táborával együtt

vifzfza léptet Mágyar-Orízágbas a' kit a' Tatár

Fejedelem tifzteletnek okáért elkísére égéfz Ma-

gyar-Örízágig. Történt ez 1 354-dik efztendöben.

Itt már Lajos Király Tatár-Orfzágot is adózóvá

'tétté: Még az Oláhokat kellett néki megalázni:

fezek, Layk nevezetű Fejedelmekkel együtt több

álnokságokat követtek el a' Magyar Királynak

sérelmével i, kinek engedelmességé alól hogy

könnyebben kitsúfzhássanak , a' Törökökkel (f)

e's Bolgárokkal Öfzvé-barátkozták ; ezen fzövet-

Se'gnek kötelét hogy könnyebben elvághassa La

jos, i.37i-dik efztendöben két réfzre ízakafztott

Hadi-Sereggel támadta még Őket : egyiket bízta

Konth Miklósra Erdélyi Fejédelemre, olly pa-

rantsolattal , hogy á' Havasokon által ütne be

Oláh-Orfzágba i maga pedig Bolgár-Örfzág Felöl

akarta fzorítani Őket; Eleintén fzolgáit a' fze-

rentse Könth Miklósnak^ niert néhány Várakat

ízerentsésen elfbglala; de midőn bízván a' fze-

rentsében, vigyázat lanúl a' fzaladó ellenségnek

nyomát követi, olly helyre fzorúlt* a' mellybol

ki nem fzabadúlhatván , sok nevezetes Vitézek

kel maga is az ellenség kegyetlenségének áldo

zatja lett. Ezen vefzedelemnek hallására meg

nem tsökkent Lajos Királynak bátorsága , hanem

nagy hevességgel a' Duna vizén áltál-tefzi sok

vefzedelmek között, az ellenség' láttára Hadi*

Seregét; midőn Táborának első felekezete in-

i<Una áltai a' Dunán, Gara Miklóssal Makóviai

P *
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Bánnal maga is küzikbe adja magát, es Oláh-

Orí'zág réizérol való partra érkezvén, erössen

külzködik az által-menetelt akadaJyoztató Ola-

hokkal, mind addig, míg a' hátra levó Seregck

is mind által-mentek ; akkor ege'l'z eróvel rea

ütvcn az Oláh Seregre, Óket ízalanasra kénize-

rítette, Szorény Városát pcdig hoízizas viasko-

dás nélkül elfoglalta , 's eros Vánal, mçllyet

Angliából hozatott Mesferek által építtetett ,

megtágította ; (u) abba olly -Vitézeket hagyott ,

a' kik az Oláh es Moiáva-Ürízágiaknak maiden

mozdúlására ébren vigyáznának, ugy ditsöse'ge-

sen viizíza tért Magyar-ürlzagba.

(x) A' Veres Oio[zo]i'Tartomknyjz{Kuss¿aíiu6ra~)

1345 ben mar a' Magyar Koronához lartozott, midôn

még Nagy Lajos Lengyel Orízágot nein bírta: bot-

lcinak tehát némelly Lengyel-Orfzági Historia Irók,

midón állítják , hogy I. Lajos mint Lengyel Király

tsípte vala el ezen Tartományt Ltíhgyel-Orfzágtól ,

ее a' Magyar határhoz tóldotta. Híteles bizonysá-

f.unk lehetne e' dologban , ha fzükséges vólna ,.

Kikellô János Fo Esperest, Lajos Királynak Iró-

JJeákja ( Notárius«a) , a' kinek , mint azon idóbéli

Király oldala mellett levó embernek tudni kellett

' ezen dolgot jobban , mint akár kinek ; ez pedig

Cap.. XXX. így fzóll Lajos Királyról : Cum valida

gente sua , etiam extranea , ad Regnum Rusciue

• Sacrae Coronae Hungariae subjectum pro defensione

ejusdem Regni contra Lithvanos est profeetiu. Ma

gyar Koronához tartozott tehát mar akkor Veres

Orofz-Orfzág.

(f) Bizbnyos dolog ugyan , hogy a' Torókok

ofzve-barátkozván az Üléhokkaí, Lajos Király' ide-

jében , sok rablásokat tettek Erdély-Orfzág fzélén ,

de mind annyifzor a' Székelyekrôl vifzfza verettek.

Bizonyos dolog az is , hogy I. Lajos Király idejé-

ben kezdették leg-elofzör a' Törökök a' Magyar Тат-

tományok határit háborgatni, sehol nem olvassuk

- még ¡s , hogy Lajos Király valaha különösen a'

Törökakkel megütközött rólna. ■

.(и) Lajos Király Ángliából Építo -Meetereket

hozatván, Tábori Meetexséghez alkalmaztatott Vá,-



II. KÖNYV. I. SZAKA.SZV 53

r.»t építtetett S/örény.néí ; egynéhány elzt^endok

jnvUva pedis; Brassó Várát, mellynek nevezete

Deákul Cororm , építette Érd «'y Orfzágban , mejly

elsőóőn Therch Várának neveztetett. Ezeií Várban

is Őrálló Vitézeket hagyott, a' kik Erdély- Orfzág. -

fzélén eshető rablásokat akadályoztatnák,

Lajos KirálynaJi a Velentztiekkel volt háborúsági.

Dalmátzia-Orfzágnak birtoka nyújtott Lajos

Királynak okot a' Velentzéiekkei való háború

ságra: féltek tudniillik a' Velentzeiek , ne hogy

Andrásnak Neápolisba való áltál-menetele után

András a' Tengeren T Lajos pedig a' fzárazon

támadná meg Őket : Dalmátziában , mclly volt

a' pörnek a* tzelja , ^ magokat megerősítették;

minden erősségekbe Őrizeteket tettek , egyedül

J'idra Városa volt, melly a' Magyar Korona

alatt maradván, a1 Velüiitzei Katonának Czállást

nem adott : bekerítették ezt á* Velentzei'ek 1345-.

dik efztendoben, és.fzoros ostrommal feladásra

erőltették. Hallván Jadra Városának vészeimét

Lajos Király, loo ezer Néppel megjelenik, an

nak fzabadítására , de .minden '.hafzo'n nélkül ;

réfz fzerint István Bosnyák Orfzági Bánnak, és

Latzkovítsnak titkos hamissági miatt, a' kiket a*

Velentzeiek megvefztegettek . yala , réfz fzerint

pedig, hogy tengeri hajók nélkül fzűkölködvén,

a' Velentzéiekkei, a* kiknek egéfz erejek ten

geri hajókon volt, fzembe nem fzállhatott ; kén-

telén volt tehát vifzfza térni. Jadra Városa az

alatt nem fzenve-dhetvén az. éhséget » xa* Velen-

tzeieknek föladta magát. Más rendeléseket tett;

Lajos Dalmátziának vifzfza nyerésére , de eze

ket félbe-fzakalztotta Andrásnak Aversa Váro

sában történt m^gölettetése ; melly gyilkosság

nak megbof/fzúllására , hogy a' Tengeren
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debb títon vihesse Táborát Neá.polisba , 1

dik efztendőben a' Velentzei Köz-Társasággal „

8 efztendeig tartó frigyet kötött. Nem folyt m.ég

egéfzen el ezen nyóltz efztendo , midőn Köve-r

tekét kűlde Lajos Velentzébe, e's Dandulo And

rástól, azon Köz-Társaságnak Fejedelmétől Dal

in átzia-Orfzágnak vifzfza adását kérte, olly fel-t.

tétellel, hogy ha ezen törvényes kérésével a/

Magyar Királynak ellenkezne, ke'ntelem'ttetnék

fegyverhez nyúlni: ízetlenűl hangzott ezen mon

dás a' Velentzeiek' fülébe , mivel se a' hadako-,

zás , sem Dalmátziának vifzfza engedése nem

tetfzett nékik ; egyességre akarnak tehát lépni ,

sokféle ígéreteket tefznek, de az egéfz Dalmár

tziának vifzfza adását még is sokallották. E1-.

telt azomba a' nyólrz efztendo, mellyhez volt

kötve a1" frigynek ideje, és Lajos 200 ezerből

álló fegyveres Népet állít ki a' Velentzeiek el-s

len , ezeket pedig két réfzre ofztja : fzáz-ezerrel

János Dalmátzia és Horváth-Orfzági Bánt kűldé .

egyenesen Dalmátziába , maga pedig 100 ezer

Lovas-Sereggel Istria fele' a' Tarvisinomi határt

előbb, hogy sem híre futamodna, ellepi. Lajos'

társaságába adta magát Ferentz Pataviai Feje-,

delem, és az Akvileai Pátriárka; már az egéfz

Tarvisinomi Tartományból tsak maga Tarvi-

siom volt a' Velentzeiek' hatalmában , ezt is fzo-

rossan bekerítette Lajos' Tábora. Midőn ezen

Tarvisiom Várát ostromolja Lajos, Követek

által Spalatumot és Traguriumot ígérek n.éki a'

Velentzeiek, ha békességgel vifzfza vezeti Tá

borát ; de ezt kevesellett* Lajos. VI. Inoptsen-

tius Szentséges Pápához folyamadnak tehát, e's ke'-

rik ^ hogy látván utolsó fzükségeket, Lajos Király

előtt közbe-rve,tné magát : örömest felválaka a'

közben-járást Innotzentius Pápa, e's úgy egye-,

siette ineg eket, hogy Lajosé tenn? az egéfz
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Dahnátzia minden hozzá tartozandó Szigetekkel

együtt; Tarvisinomi Tartományt pedig, mel-

lyet ezen háborúban elfoglalt vala, ót' Velen-

tzeieknek vifzíza adná; ezen fel Ál a' Velentzei

Tengeren mind a' ke't fe'l minden pre'dálásnak

békét hagyna. Lett ezen, egyesúle's \3tf- ben

Novembernek 28-dik napján : roelly tzikkelyek-;

nek örökös megtartására az egéfz Velentzei Ta--

náts felesküdött ijJ8-dik efztendőben Februa-

riusnak 25-dik napján. Új ellenkeze's lobbant a'

Magyarok és Velentzeiek között 1 378-dik efz-

tendoben, mellynek így volt a' kezdete: Lajos

Király' birtokában léve'n az egéfz Dalmátzia,

több hajókkal küldött vala sót kereskedés végett

Olafz-Orfzágba; ezt a' Velentzeiek orrolták ,

azon tekintetre nézve, hogy régi fzokásból ok

volnának egyedül az Adriai Tengernek Urai,

mellyen az Ö engedelmek nélkül tilalmas volna

Diásoknak a' hajózás : ez már Lajosnak tellyes-*

seggel nem tetfzett, de még többet várt hozzá.

Tapafztalta azt is Lajos, hogy a' Velentzeiek a'

Rácz-Örfzági Fejedelemnek , a' ki a1 Magyar

Királyhoz való híységét tartozandóképpen meg

nem mutatta, titkon sokban kedveznének, taná-

tsot, segítséget is adnának; e* mellett Ferentz

Pataviai Fejedelem, Akvileai Pátriárka, Ankóna^

és Genuabéliek öfztönözték Lajost, hogy törné

meg a' Velentzeiek' nyakasságát ; mellyre nézve

minden kitelhető segítséget ajánlottak. Két efz-

tendeig tartott a' kélzűlet, melly, meglévén, olly

intézetet tettek , hogy a' Magyarok ízárazon ,

az ölzve-fzövetkezctt Felek (Jíonfedtratusoh ) pe

dig Tengeren ostromolnák a' Velentzeieket : el

kezdődött a' háború, e's kevés idő alatt annyira

njent a' dolog, hogy mind Vel^ntzc Városa a'

Tengeren, mind pedig Tarvisiom Városa a' fzára-

*on úgy be vólit kerítve,, hpgy az éhség miatt

P 4
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tnagok' feladásáról gondolkodnának. Ezen

rongatások között , Követeket küldöttek a'

lentzeirk Dyrrakiai Károlyhoz , (v) a' ki ezen

hadb.an Lajos Királynak l'zemélyjét viselte, kér-,

ték, hogy vélek egyességre lépne; könnyen reá

állott volna Károly, ha a' többi hadakozó tár

sok ellent nem állottak vólila ; Budára küldet

tek tehát a' Követek Lajos Királyhoz , a' ki el-

söben igen sokat talált vala kérni a' Velentzeiek-

tol, utóbb még is mido.n hallotta, hogy Károly

engedelméból a' Velentzeiek és Tarvisiomiak

eleménnyel jó megtöltötték Páhójikat ; e' mel

lett, a' Izerentse másképp is már tsillárnlana

nékik, alább Izállott , és ezen tzikkelyekben

egyesült meg: I. Hogy a' Magyaroknak fzabad

ne lenne Istria és Rimino hegyein túl hajózni x

vagy valamelly eladandó portékát vinni; a' Ve-.

lentiéi hajóknak se légyen l'z'abad DalmátziánaK

azon partjaihoz hajózni, mellyek lántzal be vagyT

nak kerítve. II. Hogy a' Velentzeiek kötelesek,

legyenek a' Magyar Királynak minden efztendő-

ben hét-ezer aranyból álló adót fizetni. Ezen

egyesülés, mellyben Lajos Király' réfzéről Amad&

Sabaudiai Gróf volt a' FŐ Követ : végbe-ment

138 1 -ben Augvttusnak l 6-dik napján Taurinoni

Városában. Ezen békesség kötésnek alkalma-,

tosságával , Gróf Amadénak megparantsolá vala

Lajos Király, hogy a' Velentzeiektől, Remete

Sz. Pál' testét kérné el; el is kérte, mellynek

elhozására ugyan azon efztendöben rendeltei

tek Bálint Pétsi, és Pál Zágrábi Püspökök. ; a'

ki/c éjtzakának idején n.igy tsendcsséggel vitték

K\ Velentze Városából a' Sz. testet , hogy a' Nép

be n valamelly zendiilés ne támadjon. Ezen te-,

te m, elsőben Budán a' Királyi Palotában lévő

Kápolnában tétetett le, onnét a' Sz.Lőrintz Tem

plomában, melly Sz. Pál Szerzetessel ízámára
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volt építve , áhal-vitetett : ott nyúgodott Il-dik,

Lajos Király idejéig ; a' Mohátsi vefzedelem,

titán a' Trenfse'ni Várban rejtetettel, melly Várat

midon utóbb a'Nemetek felgyújtottak vdlna , a*

Temp.lomraal együtt , mellyben tartatott , ej-

çgett , hamuvá Jett.

(v) Dyriakiai Károly Dyrrakiai Lajosnak fija

volt: ez Lajos Király' Udvarában lévén, Oalmátziá-

nak és Horváth-Ürfzágnak Bánja volt, es olly re~

ménységgel rieveltetett Magyar- Orfzágban , hogy

Lajos Király után , a,' kinek még akkor semmi mag-

zatja пет volt , Magyar Király íegyeu. Micron Má-

ria és Hedvigis fzülettek vólna, pénzel es Kato- ,

nákkal segítvén, a' Neápolyi Királyságra bétsúfz-

tatta; megesküdtette még is elôbb, hogy a' Magyar,

vagy Lengyel Királyság eránt Laj;os Király' leá-

nyait soha sein fogja tuiborgatni. Ezen Királyt ren-

delte Lajos még mint Horváth-Orfzági Bánt a' Ve-

lentzeiek eilen maga fzemélyében Fô-Hadi-Vezér-

nek; a' ki mar akkor tudván , hogy a' Neápoli

^íirályeág rea fog fzállani , hogy a' Velentzeieket

a.' jó fzomízédságra lekötelezze , ezen Hadban igen

kegyesen bánt ve,la vetek , mert megengedte, hogy

mind a' Vêlent ze, mind pedig a' Tarvisiom Varaba

elegendô gabona vitetne bé, mellyért a' több

fíonfederatusoknak kedvek igen megtsökkent a

¿ada.kozásia.,

§. 17л,

/. Lajos Királyпак Egyhdzi dolgohat iltetô />ß?f-

stbb tselekedeti.

Lajos Király, mindert alatta levo Nemzete-

ket az egy idvesse'ges Hitre akarván hozni , pa-

rantsolta, hogy az d Tartományaíban le'vó Zsi-

dók a' kerefztse'get vennek fel ; est a* kik tsele- '

kedni nem akarták, azokat rftinden Tartorná-

nyaiból kihatározta. Hasonló parantsolatot adott

a'Kúnok eránt, kik közziU sokaa a' Tatárokkai;

oízve-pajtársosodván , ugyan azoknak Hitbeli
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pogány ízer-tartásít is felvették: ezeknek is pa-.

rantsolta , hogy elhagyván a' pogány rendtartást,

a' Krifztus.' Hitére állanának ; ezt a' kik tsele-,

kedni nem akarnák, azokat nem külömben mint

a' Zsidókat az Qrízágból kiűzni parantsolta. (&}

Á' kik megtértek 's megkerefztelkedtek , azok

nak Helységeikben új Plébániákat állított, melly

Plébániákra Sz. Ferentz Szerzetesseit ofztotta

fel , a' kik azon megtért új Kerefztényeket, fzent-

se'gek Pzolgájtatása, és Isten igéje, hirdetése által

az igaz útón megtartanák. A' Patarenusokat ,

a' kik Bosnyák -Orfzágban igen. elCzaporodtak

vala, mivel zendíilést is kezdettek , előlzör fegy

verrel törte meg, azután, hogy lennének, a' kik

az igaz tudományt beléjek öntenek , Peregrinus

nevezetű Sz. Ferentz' Szerzetéből- való igen tű-,

dós és példás életű férjfiat Bosnyai Püspöknek,

fzenteltetett fel, és a' Patarénusok* megtéríté

sére küldötte ;. a" ki ugyan Sz. Ferentz Szerze -

téból nyóltz. feJíkentelt Papot vévén magával,

olly hathatósan fáradozott társaival együtt azon

tántorgó Népnek megtérítésében , hogy Wad-

dingus' bizonysága fzer.ént 40 nap alatt két-fzáz-

czeret térítettek vala meg az igaz Hitre. Orfzá-

gunkban , mivel az akkori időknek környúlállá-

sához képpest fzükséges vala, sok Klastromokat

építtetett; m:ellyben Lajos Királynak példáját^

követték ugyan azon időbeli FŐ Emberek is. (7)

Némelly törvényeket is hozott Lajos Király ,

mellyek az. Egyházi dolgokat és fzemélyeket

illetik, tsak kettőt hozok irt eiö azok közzül,;

elsőben, II-dik András Király' végzéseiben va

gyon , hogy a' Nemesseknek , a' kiknek gyer

mekeik nintsenek, következésképpen, nints a'

kire fzálljon örökségek , fzabad. légyen minden

ingó , vagy ingatlan jófzágaikat akár Templo

mokra, akár másnak, a' kinek akarnák, hóitok
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(itán hagyni. Ezen végzését Andrásnak elron

totta Lajos Király , és azt rendelje , hogy az

oJlyatén magtalan Nemessek , ha vágynak né'kik

élő rokonaik , se Templomokra , se másra nem

jiagyhatnák ingatlan jóízágnikat, hanem ezek tör

vényesen azon magtalan Nemesnek attyafiaira

és rokonaira fzállanának. (z) Második törve'ny t

mellyet az Egyházi dolgokban hozott Lajos Ki

rály, az, hogy a' Püspökök, midőn világi Tör

vény-kék előtt folytatják porokét, azon fzemé-

Jyeket,"a' kikkel porok vagyon, cxcommunicatio,

Egyházi átok, vagy Egyházi tilalom, (interfli-

cí«m) alá ne vesse'k. Olly közönse'ges volt tud-

ni-illik azon időben az Egyhá,zi átoknak kimon

dása, hogy annak Királyi patalom által kellett

frorossab^ határt fzabni. (a)

(ár) Sokan a' Kunok közzül , a' kik Moldáviá

ban és Bessariiban laktak vala , Anyai földekre

Ázsiába viforza tértek, úgyhogy a" megnevezett két

Orfzág nagy réfzénc üressen maradja •• látván ezen

földnek termékenységét Bogdán Oláhok Vezére,

Marmaros Vármegyéből gytilevéfz Oláh Nemzetsé

gét Moldva-Orfzágba által-vezeté, és ott letelepíté.

Kevés jsfztendök múlva ^zoo új lakosok nagyon el-

ííaporodtak , el is bízták magokat úgy, hogy senki

től függni ncrn akarnának. Ezen fzép Tartomány hocry

a' Magyar Koronától el ne f/akadjon, Lajos Király

az ott lakó pártosokat fegyverrel hozta engedel-

meiségre , és adó alá vetette őket.

(y~) Ama' nevezetes Cheztochoviai Sz. Pál Szer

zetesééinek K^astromát I. Lajos Király' idejében

építette Láfzló. Oppliai Vezér, és Magyar- Orfzág'

Uádor-Ispáuja, és ezen Klastromba helyheztette a'

Boldog Afzfzony képét, melly Sz. Lukáístól íratotN

nak lenni mondatik. Mun.kátson, a' Basilita Görög

Barátoknak i.3Óp-dikban Klastromot épített vala Ke

riatovich Theodor Munkátsi, Ve/ér. Alkalmatos

ságom vagyon itten említeni néhány Fő Embere

két azok liözzúl , a' kik Nagy Lajos Király' idejé

ben Magyar-Orfzágban nevezetesebbek voltak ; ne

vezet fzerint Nádor-Ispánságot viseltek ; Gylet !\
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lós , Ilont Miklós, Láfzló Opoliai Vezér, Gara Mifc--

jós, Orfzág Fő Bírája volt: Drár:eth Miklós, utánns

ezek t Széchi Miklós, Bubek István, Hederváry.

Miklós , Szepes Jakab , Zudár Péter. Erdélyi Vaj-.

daságot viseltek a,' többek közzul ezek : Ront Mik

lós és Bubek Imre. Ezeket azért neveztem , hogy

a' K., 0, e/en nevezeten fent lévő Úri Famíliáknak,

is égéről Könnyebben ítéletet tehessen.

(í) Hogy értelmesebb légyen mondásom, Lajos

• Lirálynak i'zavait , a' mint a' Törvényben találfat-

na.k> T. l, p, 160. ide függefztem : minekuránna

tudniillik elo-hőzta volna II-dik Andrásnak IV-dik

tzikkelyét , úrticulussát , inelly így vagyon: Quoct •

nobiies hoininus sine haarede decedentes possint ét-

quennt Ecciesiis*, vei aliis quibus i>oluntt invitn vei

in morte dnre ét légáré, possessiones eorum vendere

vei alienare. Ezen végzését II dik Andrásnak így

bontja fel Lajos Király : Irntno ad ista faciendti

nullám penitus habeant facultatem , séd intar fratres

proximos ét generafiones eortindem ipsorum posses-

siones de jure ét legitimé , pitre ét iimpliciter abs-

fjut! Contradictione aliquali devolvantur. Hogy Lajos

Király, II dik Andrásnak végzését elronthatta , kő-.

vétkezésképpen j Királyi hatalmával megtilthatta,

ho,gy a' Nemessek, a' kiknek gyefmekeik nintsenek,

vágynak még is rokonsági! ingatlan Ősi fófzágokat

még a' Templomokra se legyen fzabad hagyni,

hogy, mondám, ezt megtilthatta L.aj&fc J Király ,

errul a' mostani világban talán senki azok -közzül ,.

a' kiket ezen tudomány illet, .nem kételkedik; de

tsak azt tsudál.lom, hogy Lajos Király' végzésébe

a.zon időbeli Canonisták bele nem f/óllottak.

(a): Töbh parantsolatokaf is hozott Lajos Király,

tígymirit' I. Hogy a' Fő lisperestek , a' megölettetett

embe-rek' temetésétől semmi fi/el est (Stóidí^ ne-.

kérjenek. II. Hogy az att.yok' bűneikért a' gyér-.

mekek vagy rokoriok ne buntertessenek. III. Hogy

a' Nemessektöl , a' kiknek jófzágában Bánya talál

tatik, azt a' Király el ne vehesse, ha tsak más

hasonló, jófzágot nem ad helyette. Ha kiket ezek

nek, és egyébb, parantsolat oknak , mellyeket Lajos

Király hozott, bővebb, esinérete gyönyörködtet,

olvashatja a'zokat, az Orfzág Törvényének Könyvé

ben Trip. Ludov. \. Decr. Anh. 1351.
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Lajos Királynak nirid az Orfzág boldogulására^

mind pedig a maga Udvarának ditsóseg? fent-

tartására tett intezetei , és élete vége.

Miólta fent-áll Magyar-Orfzág, soha nagyobb

ditsöségben és bóJdogságban nem 'volt, mint I.

Lajos Király' igazgatása alatt: meghajtották tud-

ni-illik magokat a' Magyar Korona előtt Tóth,

Horváth ( Rácz , Dalmatzia Orfzágok a' Vclentzei

Köz-Társasággal együtt; ezen felül Havas -Al

földé, Bosnyák, Bolgár, Erdély és Móldva-Or-

Jzágok , Galitzia , Lodoméria, Veres -Orofzok*

Tartománya, és még ezen Tartományokon, sőt

a' Borifztenes Vizén túl lévő Tatár-Ürízág is

engedelmes, 's adózó volt a' Magyar Királynak.

Mindenkor, még békesség idején is kéfzen vol

tak Lajos Királynak gyakorlott Katonái, olly

nagy fisammal , hogy közönségesen 200 ezerét

fzokott vezetni ki az ellenség' Tábora ellen ; azt

pedig olly serénységgel , hogy előbb, mint sem

gondolat volna felőle , Hadi-Sferegét az ellenség1

földére már bevetette. Hadi-Vezéreket nem va-

lamelly esmeretlen jött-ment Nemzetből, hanem

ízületeit Magyarokból válafztott, sőt az elfoglalt .

idegen Tartományokban is Magyar Igazgatókat

rendelt; soha meg sem is tsalta ötét a' remény-

se'g, mindenkor betsületet vallott vélek. Nem

tsak azokat emelte fel az Egyházi és Világi Mél

tóságokra , a' kiket a' fzületés, hanem leg-inkább,

a' kiket V tudomány és igaz erkolts nemesített.

Hogy Hazánkfiai a' Tudományokhoz könnyebb /*

úton juthassanak, Pctsen nyilván való Oskolát

állított 1,304-dik efztend6ben,hogy abban a' Deák

nyelvnek tifztább esméretén kívül, mindj világi,

mind pedig a' Szentebb Tudományok tanítatnának,
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i'nelly Tudományoknak Széket V-dik Orbáti

Pápa megerősítette; fent is állott ezen híres piat^á

a' Tudományoknak lí-dik Lajos Király' idejéig ,

niíglen a' pogány Török a' Mohátsi mezon raj-

- tünk érőt véve'n, Hazánk' ditsó1 Oízlopát ledön

tötte , melly véfzedelem után a' nevezetes JPe'tsi

Oskola is vefzedelemre hanyatlott, Hazánknak

romladék falai között eltemettetett. Az is emlé

kezetessé' teheti előttünk L Lajos' Királyságát %

hogy azon hegyet, mellyen Buda Vára emelke

dik fel, a' Budai Préposttól eltserélte, és azon

hegyre fényes Királyi palotát építvén , Visegrád

ról n" Királyi lakást Budára áltál-tette , a' hol

állandóképpen volt a' Magyar Királyoknak fzéke^

míglcn azt a' Mohátsi veízedelem után a' pogány

Török meg nem fzállotta. Végre , látván Lajos^

hogy az első feleségétől Margittól , Károly

Morva-Orlzági Fejedelemnek, a' ki utóbb Római

Csáfzár lett, leányától semmi magzati nem ma

radtak volna , látván azt is , hogy a' második

felesége Erzsébeth, Istvánnak Bosnyák-Orfzági

Bánnak leánya férjfi magzatot nem fzúlt volna,

ezen második feleségétől való két leányának,

Máriának és Hedvigisnek , mivel Katalin az öre

gebbik meghalt , fzerentséltete'séről kezdett gon

dolkodni. Máriának hagyta a' Magyar líoronát^

és néki férjül eljegyzette Zsigmondot, iV-dik

Károly Csáfzárnak, és egyfzérsmind Tseh Ki

rálynak fiját : Nagy-Szombatban lett meg a' kéz-4

fogás , és azontól Zsigmond Budára hozattatott

Lajos Király' Udvarába, hogy ott a' Magyar

nyelvet és fzokást könnyebben megtanulhassa.

Hedvigist az ifjabbik leányát pedig Lajos Len-

gyel-Orfzág kormányozására idézte; énnek elsó

mátkája volt Vilhelm Leopold Austriai FŐ Her-

ézegnék ríja, f6) a' kinek kezéről Hedvigist el

ütötte Jagelló Lithvánusok' Fejedelme, sC ki mint
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Lengyel Király Uladislausnak neveztetett * mi*

tiön 'előbb minden testvéreivel, és az egéi'z Ud

varával együtt a' Kereiztségét felvette volna;

Ez Lajos Király' halála után rortént meg, a*

ki midőn Zsólyomból , a' hol a' Lengyelekkel

Zsigmond Királysága miatt Orízág-Gyulést tart^

vifzfza térne , Nagy-Szombatban 4s, eiztendéig

tartott Királysága után dítséretes életét az egéí'z

Népnek fzomorúságára végezte 1384-dik efztcn-

doben. Teste Székes -Fejérváratt, jelen -léva

minden reédbéli embereknek siralmas fühálikQ-

dasi között temettetett el. (c)

(ó) LajoA elsőben Vílhelitt Austriai F5-Herczel

get jegyzé v.ala el Hedvigisnek , de mivel Vilhelmet

az égéit Lengyel Orfzág annyira gyűlölte vala, hog/

kéfzebbek voltak Hedvigishek sem adni a' Lengyel

Királys ígot , hogy sem annak Német jíiátkáját 3.t

Orfzágba bébotsátani : Lajos más rendeléseket tett,

Zsólyomban midőn a' Lengyeleknek 13.34 ben, Orfzág-

Gyülést tartana, azt kívánta a' Státusoktól, hogy"

inivel Ö Máriát a' Magyar Királyságra Idézte , ők

annak eljegyzett férjét 'Sigmondot , félre tévén Hed-

vigis eránt tett élőbbem rendele'st, emelnék L«a-

gyei Királyságra > 's így ezen két hatalmas Orízág j

Magyar tudniillik, és Lengyel, örökre öfzvé-kap-

tsoltatnék. Reá állottak Lajos' kívánságára a' Len

gyel Urak, de annak halála után ígéreteket rnég-

másolták; itiellyre okot nyújtott nékik 'SigmondnaJt

tanátstalan átalkodása: kérték tudniillik a' Lengye

lek még koronázása előtt 'Sigmondot , a' ki akkor

talán Krakó Városában vala , hogy .Dárnarathot ^

nagyobbik Lengyel-Orfzágnak Igazgatóját , sok el

követett igazságtalanságaira nézve hivatalától meg-

fofztaná; 'Sigmond nem tsak eleget neiri íett az előtte

esedezö Fő Emberek i«;a2 kérésének , hanem ha Dö-

marath ellen tsak lég kissebbet is fzóllanának , k*-

ínény büntetéssel fenyegette őket. Ezen éretlen ha-

talmaskodáíával azt nyette 'áigmond , hogy eíidegő-

nítvén magától A' Lengyel Urakat , a' Királyságot >

tóelly néki , meg volt ígérve , elvefztette , Lengyel-

Örfzágnak Magyar - Orfzághoz való kaptsolását is

meggátolta: mivel a' Lengyelek a' Zsólyomban t«tí

alkat megmásítván^ az elöbbeni végzésre, mdlybsrt
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Hedvigisnek ígértétett a' Lengyel Királyság, vifzj'íá

léptek. Hedvigig Királyné Uladislaus Jagelló ké*-

ztre keríilvén 13 efztendéig élt házasságban, magta

lanul halt meg i£99-dik efztendöben.

(c) Lajos Király > a* ki nagy tselekédeteire nézve

Kagy Lajos Királynak neveztetett , elfélejthetetleri

volt Lengyel-prfzágban is. Ez mint Lengyel Király

Halitziában Érsekséget ^ Primifzlán pedig, Lodorné-

riában és Chelmenben Püspöki fzéket állított ; melly-

nek helybe-hagyása 's megerősítése végett Xl-Jik

Gergely Pácához Averinio Városába Követeket kní-

dött , a' ki a" megnevezett Érsekséget és Püspöksé

geket Fő Apostoli hatalmával megerősítette.

L MÁRIA;

Mária. Királynétól elidegenedvén az Orfzág" Nagy

jait Károlyt kínálják meg ti Magyar Király-

sággai, és kihozták Ötét Neápolyból.

Mária Királyné 1382-dik efztendöben rniti-

gyárt Attya teste'nek eltakarítása Titán megkorö^

náztatott olly ve'gzéssel , hogy míglen niegido-

södne, az Orfzág' kormány ja Erzse'bethnek az ö

édes Annyának keze'ben volna. Erzsébéth Ki

rályné az ö terhesebb dolgaiban senkit másí

nem hallgatott, hanem egyedül Gara mikiőst 4

a ki még Lajos Király1 idejében alatson sorsból

Nádor-Ispánságra emeltetett , most Is azon Hiva

talt viselte: ennek gondatlan tanáts- adása az

özvegy Királynét leányával 's Orfzágával együtt

veí'zedelémbe keverte. A' zendűlésnek első fzik-

rája Orofz-Orfzágnak Podolia nevet viselő TarJ

tományában kezdődött. Már Lajos Király' ide

iében emlékeztünk arról , hogy a' Veres-Orofzok

Tartományjaiban Magyar Igazgatókat rendelt

Lajos Király; ezek, Mária Királyné" koronázta-

tása
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t ,

tása után , fösvénységböl-é vagy a' fzomfzéd el

lenségtől «való félelmekből, Podóliának több Vá

rosait , nevezet fzerértt pedig Kamenek várát

Luibar-tnak , Uladislaus Jagelló Lengyel Király

Öttsének eladták. Nagyon felháborodott ennek

hallására Erzsébeth Királyné', e's Oröfz őrizág

ban le'vp elobbeni Igazgatókát tüstént vifziza

híván , Bubek Imrét egeTz Orofz-Orfzág' Kapi-

tányjává tette , és az el-harátsolt Tartománynak

vifzfza kerítésére, mint FÖ-Kormányozót Orofz-

Orfzágba elkiildötte ; azon akadott fél gondo-

íatja, ha az elobbeni Igazgatóknak Hit-fzegését

fzorossabb kérdésbe vegye-é? vagy annak meg-

bofzfzúlására boldogabb időt várjon? Valamint

mindenben, úgy itt is GaraM'klós volt a' tanáts*

adó, a' ki azt súgallotta a' Királynénak, hogy

néni tsak tanátsos 4 de fztlkséges is vólria rajtok

kemény bofzizút állani, melly büntetés másokat

is félelemben, és Királynej okhoz nagyobb enge

delmességben tartaná. Könnyii volt meggyőzni

mind a' két Királynét, mivel mások okossabb

tanátsát nem tsak nem hallgatták^ de Gara Mik

lóson kívül senkit magok eldbe sem botsátottak.

Meglett tehát a' végzés 4 és az Orofz-Orizáf,i

Igazgatóknak élete jóizágokkal együtt elvetetett^

és azoknak gyermekeit is Örökös fzámkivetesbe

küldötté, vagy Nemességektől' mégftíztván, örö

kös fzolgálatrá vetette, holott, az előtt Lajos

Király' idejében, I3<>i-ben törvényesén elvégez

tetett , hogy az attyok' gonol'zságáért á" gyerme

kek ne bimtettessenek; látfzik is ellenkezni az

igazsággal , hogy annak réfzé légyen á' bünte

tésben , a' kinek réíze nintsen a' bűnben. Érzet

ték ezen kemény büntetésnek súllyal mind azon

Fő-Emberek, a' kiknek ezen riiegbűntetett Famí

liákkal vér ízerént való egyesülések volt : hogy

tehát Nemzetségeken tett ízégyent ártalmas bol'z-

Magy. Ered. IL Könyv. E
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fzúállással felváltsák, a' magok között tartott

tanátskozás után elvégezték , hogy Mária fejé

ről levefzik a' Királyi Koronát, eV az Annya'

kezéből is kiveí'zik a' parantsoló páltzát. Neve

zetesebb férjfiak, a' kik ezen gonofzsái-nt kohol

ták, voltak e1 köyetkezendok, tudniillik : Horváth

János Horváth-Orfzági Bán, Latzk István Erdély-

Orfzági Vajda és Rácz-Orízági Bán , ennek öttse

András, Simontornyai István, Palií'zna János,

a' Kerefztes Szerzetnek Priorja, 's Aurana Várá

nak Kapitányja, Pál Zágrábi Püspök; menedék

helyet adott -pedig nékik Tvartk Bosnyák -Or-

fzági Fejedelem, a' ki pe'nzel és tanáts-dással is

segítette Őket. Ezek Károlyt akarták megkínálni

a' Magyar-koronával , de mivel félelmes volt

ezen dolgot Követek által világosan fzorgalmaz-

tatni, Pál Zágrábi Püspök 'magára válalta a' Kö

vetséget : úgy tettette ez magát, mintha Rómába

indulna Sz. Péter és Pál Apostolok tetemének

tifzteletet adni, azonaba ez alatt a' fzení palást

alatt 1,384-dik efztendöben Neápolisba ment Ká

roly Királyhoz, és néki adván az igát kiütő

Magyarok' petsétjeivel megerősíttetett levelet,

bíztatta erossen , hogy minden irtózás nélkül

jönne Magyar-Orfzágba, mivel kéfzen várná ötét

a' Királyi hivatal. Soká győzhette meg magát

Károly, hogy elragadja Máriától a' Királyságot,

mellyet, hogy soha nyomozni nem fog, Lajos

Királynak esküvésscl már előbb megígérte: akár

miképp , tsak még is kimentette ötét azon eskü

vésnek köteléből az előbb nevezett Zágrábi Püs

pök, és Margit Neápolyi Királyné akaratja el

len is elhozta Károlyt elsőben Segniába, onnét

Zágrábba, végre Budára. Minekelőtte Zágráb

ból Buda felé indulna Károly, Erzsébeth Ki

rályné siettette 'Sigmondot, hogy jönne, mentül

hamarább lehetne Budára , és megesküdvén Ma-
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Ha Királynéval, ötét a' vefzélyből mentené ki;

Megjelent ugyan tsak sok húzás-halafztás után

'Sigmond , és megeskildvén Mária Királynéval ,

előbb, mint sem Károly Zágrábból megindulna,

Tséh-Orfzágba ízaladott, hogy onnét Hadi-erőt

hozna a' pártosok ellen Magyar-Orízágba. El

érkezik az alatt Károly Budára , a' kinek aranyo

zott Szekérbe Királyi pompával jött eleibe Er-

zsébeth Királyné' leányával együtt; fzépen kö-

fzöntötték egymást, de egyiknek sem volt he

lyén a' fzíve: Károly minden kérdés nélküí*

mentette magát a' Királynék előtt , hogy ő nein

más okra nézve jött légyen Magyar-Orfzágba ,

hanem hogy abban támadott zendülést , mint

közben-járó le-tsendesítse. Hívták Károlyt a' Ki

rálynék, hegy hozzájok a' Várba Czállana, de

ez nem akart önként a' tsaptatóba lépni, hanem

azon házba fzálloít, melly néki a' pártosoktól

már előre elkéfzíttetett. Kevés napok múlva

Gyűlést tart. , mellyben Királynak válafztatott :

erről mingyáít tudósította' a' Királynékat, a' kik

tsak nem elájultak ezen fzomorú hír' hallására ;

Erzsébeth még is erőssébb fzívű volt a' leányá

nál : ez minekutánna egy kevéssé kisírta volna

magát ^ mind magát; mind leányát bátorította,

és akaratja ellen is víg ábrázatba öltözvén,

maga elment az Orízág' Gyűlésébe, és megölel

vén Károlyt, maga 's leánya nevével által-adtá

fiéki a' Királyságot.

£ a



es Magyakok' Eredeté

П. KÁROLY.

§. 20.

// Károlyt Forgáts Balas vefzedelmesen meg*

sebesíté , mellyben Koronázása után heves

napok malva meghal Visegrádon.

Neápolyi Károly (d) ámbar oily fzándék-

kal }ött el Magyar-Orfzágba , hogy a' maga fiját

Láfzlót a' Magyar Királyságba beiktassa , minek-

utánna még is látta vólna, hogy a' felzendült

Néptól Királynak mondatnék , nem tétovázott

seinmit annak felvételében , hanem Fejérvárra

menvén 1384-dik efztendóben, Dtcemberneh 5-tíik

napján Királynak koronáztatott Erzsébeth és

Mária Királynénak jelen-léttében ; a' kik midón

a' Bóldog Afzfzony' Templomaban bélépvén,

azon Kápolnában jutnának, mellyet Nagy Lajos

Király építetett, és a' mellyben ezen hasonlítha-

tatlan érdemii Magyar Fejedelemnek teste nyú-

godott , mihelyt ezen Lajos Királynak márvány-

kóbol faragott-ke'pe fzemekbe tünt , azonnal olly

keserves sikójtással tóltotték meg az egéiz Tem-

plomot, hogy mjndnyájokat , valakik jelen vól-

tak , könyörületesse'gre indítanák : itt Erzse'beth

Királyné meghólt férjét, Mária Királyné pedig

e'des Attyát látfzatott siratni , siratták is azt , de

inkább siratta mind a' kettó a' kezekbôl kiraga-

dott Királyi Hatalmat: olly fzomorúság volt az

egéfz Ne'pben , hogy azok is , a' kik Mária Ki

rályné" letételében réízesek vóltak, sajnálko-

dásra fakadván, titkon átkozni kezdették go-

nofz tanátsokatí Meglett me'g is a' koronázás.

Erzsébeth Királyné az alatt eltitkolta Károly ei

len való gyülolségét, hogy annál könnyebben

a' vigyázatlan Fejedelmet keleptzébe ejtse. Azt
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ítelte mar Károly,. hogy minden ellen-fzóllás

nélkül tsendesen bírhatná Magyar-Orfzágot, mi-

don Gara Miklós némelly társaival együtt azt

tanátslotta Erzsébeth Királynénak, hogy Károlyt,

valamelly kigondolt fzín alatt magához hívat-

ván , orozva hirtelen oletné meg : kéfz vójt

Erzsébeth Királyne' vetekedó-társának megölet-

tetésére, mellynek végbe-vitele Forgáts Balásra

bízattatott; így ment pedigvégbe: Gara Miklós,

a' ki más nap Budára fzándékozott vala menni

leányának menyegzójére, Palatinusi méltóságá-

hoz ke'ppest sok Lovas-Katonákat kéfzített , mint*

ha azokkal Budára menve'n , a' menyegzos pom

pât akarná fényesebbé tenni , es hogy titkos

fzándéka annál fedezettebben maradjon, ezen

útra indüló fzándékát kéfz akartva mindenfelól ,

hírelte, a' Katonák pedig Erzsébeth Királyne

Udvarában vóltak, mivel maga is Gara Miklós

mindenkor az özvegy Királyne' oldala mellett

volt; mar estvére hanyatlott az ido, midón Er

zsébeth Királyne Károlyt magához hívatja, mintha

Tseh-Orfzágból 'Sigmondtól vett leveleket akarná

közleni vele: eljön minden gyanúság nélkül Ká

roly, egymást kofzonték, és leúlvén befzélget-

nek, bejön az alatt Gara Miklós is Forgáts Ba-

lással , és mind a' két réfzról tett dífzes köfzön-

tés / után jelenti útra indúló fzándékát , 's hogy

elmehessen, engedelmet kér; megdítsérte Erzsé

beth Királyne Gara Miklósnak hívatalához kép-

pest való gondoskodását , és a' befzédet feltett

l'zándékból hofzfzabbra füzi; int az alatt a' Ná-

dor-Ispán Forgáts Balásnak, a' ki mentéje alatt

elrejtett pallost kirántván , olly eróvel vágta Ká

roly Király' fejébe, hogy a' kaponyája feje' te-

tejétól fogva egéfz az orráig lehasadna; ledült

azonnal a' fzékról Károly, de meg пега halt,

ámbar hálalos sebbe vólt,hanem a'mellette levo

E 3
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neháy Udvarlóinak segítségével nagy nehe^en a'

fzállására mehetett; onne't Visegrádra vitetvén

fzörnyu fájdalmak között, mivel a' flastromba

is, mellyel gyógyították, tudva mérget kevertek,

életét, 's 39 napig tarto Királyságát fzerentsét-

lenül végezte i3o\5-dik efztendoben. Teste Sz.

András Templomaban temettetett el.

(rf) Ezen Károly nein a' Joannától megölettetett

András' fija volt , hanem Dyrrakiai Lajosé , V-dik

István Magyar Király leányáruk Unokájáé, a* mint

§. 16. (v) emlékeztem. Mivel tudniilhk Nagy Lajo*

Királynak az elsô felepége'tôl semmi magzatja nem

fzületett, a' niásodik felesége is Erzsébeth valainelly

ide.ig magza^ ntlkül volt, ezen Károly lehozatta

Magyar-Orfzágba 1366-dik efzterjdôben, és úg;y ne-

velte, hogy Valaha itt Királyságot viselheme , leá-
nya ь fzületvén az alatt Lajosnak , megvaltoztatta

elôbbeni intézetét , és Károlyt elsôben Dalmátzia 'e

Horváth-Orfzág' Bánjává tette, a' Velentseiekkel tar-

tott háborúban maga fzemélye helye.tt az egéfz had-

v i seiest rea bízta ; végre Margitot , úgyan ezen

Károly Attya testvér báttyának Károlynak leányát

adta feleségul , és a' Neápoli Királyságra segítettc,

elôbb megesküdtetvén , hogy se Magyar , se Len-

gyel-Orfzágra soba fzámot ñera fog tartani. Ihol ,

rnind az esküvésérol, raind pedig Lajos Királytól

vett jótéteményekrol megfelejtkezvén, a' Magyar Ki

rályságot, mellynek elôbb eilen« mondott , earkalta.

Elôbb érdemel botsánatot még is , hogy sein Pal,

Zágrábi Püspök , a' ki alatsony sorsból , I^ajos Ki-

Tálytól olly fényes Egyházi Méltóságra emeltetvén ,

az elvett jótéteményt, azon Lajos Király' Ozvegyé-

hez , és annak Leányához nlutatott hívtelenségcel

hálálta meg, midßn a' pártütokkel nem tsak öfzve-

fzövetkezett, de azok gonofz fzándékának telly est-

tjésére Károly Neápoli Királyt rea is befzéllette. ."'
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.§• **•

Horváth Jânos Erzsébeth e's ¡Vidria Királynét «/-

jaban elfogjd , és tömlötzbe rekefzti.

Károlynak megsebesítését-más nap reggelig

titkolták vala Erzsébeth Királynénak titkos Taná->

tsosai, ne bogy éjtfzakának idején a' Pártosok.

valamelly vifzános eróízakot kezdjenek, ugyan

e' végre'Gara Miklós a' maga Katonái által, КД,

roly Királynak Udvarához tartozandó -Olaí'zokat

mind levagdaltatta. Reggelre kelvën,.Gara Mik

lós és Forgáts Balas lármát kiáltanak, és a' Pár-

tosokat fogdozni kezdik : segítségekre volt nékik

Horváth János, a' ki a' tobbinél hamarább meg-

hallotta Károly' vefzedelmét ; ez -egy tsoport

Horváth-Katonát állítván az akkor tígy nevezte-

tett Szombati, most pedig Bétsi kapuhoz, azt

elfoglalja, mellyen mindiiyájan , valakik vele

egyet értettek, jóllehet vel'zedelmesen , de még

is elillanthattak a' Városból. Négyen vóltak

azután, a' kik a' Pártütoknek záfzlót emeltek :

János Makqviai Bán , Horváth János , Pal Zág-

rábi Püsprik, és Palií'zna János, Aurana Várá-

nak Priorja. Ezek az egéfz Tóth, Horváth, és

Dalmátzia-Orfzágot újonnan fellázították, Láí'zló'

réfzére, a' ki Károlynak fija volt, akarván húzni

a' Népet; melly z'endülésnek . letsillapítására ,

maga Erzsébeth Királyné leányával együtt, a'

kiket némelly Fci-Emberek követtek, Dalmá-

tziába induit Ï386rdik efztendoben. Meghallotta

a' Királynénak ezen fzándékát Horváth János ,

és egy sereg Horváth Katonákat nem mefzt'ze

Gara nevu. Helységtol lesbe állít, maga is ott

volt vélek. Elérkeztek az alatt a' ]&irálynék úti-

társaikkal együtt : Forgáts Balas volt az elsó ,

a'ki éfzre-vette a' leselkedo Néçet, ennek hara-

mia módon neki agrik Horváth János , és dár-

E 4
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dájával által-döfi ; azután Gara Miklósnak megy,

a' ki lelzállván lováról, áJtal-nyalábolta a' l'ze-

keret, mellyben a' Királynék ültek vala, kar

dot vett fzájába , és a' jobb-kezébe 's úgy vé

delmezte soká mind magát, mind a' Királyné

kat ; soká erőt nem vehettek rajta , mert egy

kezével tépte ki testéből a' bele lőtt nyilakat ,

másikkal pedig vágta az ellene állókat; végre

tsalárdsággal gyözettetett meg, mert egy a' Hor

váth Katonák közzűl a' fzekér alá bújván , le

rántotta lábáról Gate Miklóst, és úgy nyomat-

tatott el i a' kinek mingyárt ott az út mellett

fejét vétette Horváth János; a többi úti-társaik

pedig a' Királynéknak, úgymint Gara István,

Gara Pál, Kerelztúri Görgy , Deés Kristóf fé->

leimekben elfzaladták. Neki ment azután hara-

miákodó Katonáiva^Horváth János a' fzekérnek ,

mellyben a' Királynék ültek, azt embertelenül

feJdontötték, és mintha gonofztévő rabok let

tek volna, Horváth János' eleibe vezetik, a' ki

midőn í'zemekre vetette volna Károlynak meg-

ölettetését , térdre esik Erzsébeth Királyné , és

így fzóll a' Bánhoz : engedj meg édes Bánom l

engedj meg l^emlékezz meg, hogy Lajos Királytól

az én férjemtől valaha sok jókat vettél, és annak

ártatlan leányán ne kegyetlenkedjéL Én vagyok

Károly megöiettetési-nek az oka, «' másik , a ki

azon jzonr.fisa'gnak koholója volt , már büntetését

vette. Többet akart még a? Királyné ízóllani ,

de a' Bán elment előle. Mind a? két Királyné

azután elsőben a? Krupinai, utóbb a' Novigrádi

tpmlotzbe tétetett, a' hol Erzsébeth Királyné ízo-

morúságában meghalt. Tes*e 1 387-ben Februá

riul p-dik napján Jadra Városában temettetett

ét a' Sz. Krisogónus Templomába , onnét pedig

l^gy-ben januanusnak id-dik napján Budára

hozattatott által. Mária Királynét azomba Hor
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váth János Neápolisba Margit Királyne'hoz, a'

megolettetettKárolynak özvegyehez által akarta

kiüdeni, de ennek kegyetlen fzandékját meg,

akadályoztatta a' Velentzei Koz -Tarsaságnak

zondoskodása, a kik az Adriai Tengert Fzün-

telen Órizetben tartották , ne hogy valamelly

kóborló hajón Mária Királyné Neápolyba által-

tétessen : ugyan azért élete megtartását, 's utóbbi

fzabadúíását a Velèntzei Tarsaságnak kbízoa?

hette Mária Királyné.

'SIGMUND,

. §. 22.

Gara MikUs Mária Kiráfynét a Novigrádi torn,

lötzbol kifrabadítja , azután a Pártosók erejç

nagy réfzrôl megtörettetik,

Elérkezett mar 'Sigmond, jóllehet késobben,

hoev sem Mária Királyne'hoz tartozó fzeretete

kívánta vólna , Magyar.Orízágba es elsoben is

Gvór es Komárom kozött telepiti le Iseh-Cr-

fzáírból vezetett Tábori Seregét , onnét Budára

<ñetett a' hol kéfzen várta mar Ótet Pantaleon

Barbo' Velentzei Koz-Társaságtól kúldetett Ko-

vet a* ki Fejedelmétól vett parantsolatja fzermt

bólts befzédjével arra vette a' Magyarokat, hogy

'Sizmond©t Kiráiynak válafztanák, úgy, hogy

ha Mária az Ó felesége a' Novigrádi tbmlotzbol

kifzabadúlna , vele felofztott egyenlo hataiom-

mal kormányozná az Orfzágot. Rea állottak erre

a' Magyarok, a' kik akkor torténetbol-é, vagy

feltett fzándékból éppen a' Budai tanátskozás-

ban ielen vóltak, és 'Sigmondot Kiráiynak va-

lafztván Fejérvárra vezették, a' hol i3»7:ben

Demeter Efztergorai Érsek' keze által megkoro-
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názták. Előbb, hogy sem 'Sigmond Magyar-

Orí'zágba érkezett volna (mert igen soká késett)

már^Gara Miklós Makoviai Bán, a' megölette-

tett Nádor-Ispán Gara Miklósnak fija, maga kolt-

se'gén felfzedett Katonáival, a' mennyire erejében

állott, a' Dalmátzia e's Horváth-Orí'zági Pártoso

kat üldözte, e's Mária Királyné" fzabadításában

híven dolgozott Losontzi Láfzlóval együtt , a' ki

Mária Királyne'tól , megfogattatása előtt Szörényi

Bánnak, és Horváth, Tóth, és Dalmátzia - Qr-

,/ fzágok Fo-Kapitányjává tétetett. Gara Miklós

nak jó utat tsinált 'Sigmond Király, midőn Hor

váth Orfzágban , és Dalmátziában küldött levele

által az ott lévő Népet, azon hívségre, mellyel

Fejedelmekhez tartoznának, emlékeztette; az

után a' Tseh Orfzágból hozott Hadi- Seregnek is

egy réfzét vezérlése alá adta ; ígérte a' Velen-

tzei Követ is, hogy Novigrád Várának ostro

mára , a' midőn ízükséges leénd , az Ö Feje

delme hajókat fog küldeni , mellyekkel a' Vár

nak Tenger felé forduló réfze vízen ostromol-,

tassék. Megindult azután a' Tsehek' segítségé

vel Qara. Miklós , e's elsőben is Dán Mihályt

és Dán Láfzlót Horváth Jánosnak Kapitányjait,

pártos, seregével együtt elfzéllefzti ; által-megy

azután Szerembe, és Horváth Jánost a' Pártosok"

Fejedelmét bellyebb fzorítja ; utóbb Újlak Várát

bekeríti, és elfoglalja, az ott talált Pártosokat

vas-b.iljntsekkel tiiztelte meg, és kötözve 'Sig

mond Királyhoz Budára küldötte. Ott, még a'

verejtéket sem tarolté le , hanem minden pihe

nés nélkül Posga Vára alá nyomódott, mivel

bizonyosan tudta , hogy Horváth János azon

Várba rekefzkedett vala. Elzárt elsőben is min

den utakat Gara Miklós , úgy , hogy semmi el?-,

delt be nem. lehetne vinni a' Várba , és úgy

lassú ostrommal y"í{ta azt : az éhséget a' Várbe
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Иек tovább nem fzenvedhetvén , alkura léptek ,

's úgy eeyesültek meg, hogy ok a' Várnak által-

adása után minden ártalom nélkül fzabadon ereíz-

«etnének, a'- Rirályné a Novigrádi tömlötzböl

kiadatnék , addig is pedig Horváth János Gara

Miklósnál rbgva tartatnék. Ezrn egyesulest ter

vén Gara, a' Posgai Várat elfoglalta, Horváth

Jánost pedig, a' kit kezessegbeh zálogúl kötve

tarto«, lslvánnak, Dene's Erdélyi Vajda fijának

Órzésére bízta, a ki Horváth Jánossal együtt

Bosnyák-Orfzágba fzökött: ott egymásnak gond,

iát viselték. bióbb, hogy sem Horváth János

Bosnyák-Orfzágból tá'rsainak segítséget hozna ,

a' Velentzeiek' Hadi-Vezére Barbadikó János a'

tenderen, Gara Miklós pedig a' ízárazon meg-

fzállván »óvigrá'd Várának tájékát, emberül ncki

fogtak mindenfelól az ostromlásnak. Pálifzna

János az Auránai Várnak Priorja, es ezen zene-

bonának egyik gyámola, látván, hogy a Várat,

melly párt-üto társaitói rea vala bizva, meg

nem tarthatná, alkuba erefzkedett, es úgy egye.

zett meg, hogy a Várat a" benne levo Kiraly-

néval együtt kézre adja, ha maga minden ár

talom néJkül fzabadon elerefztetnék : megiger-

tetett néki ezen kérésnek tellyesítése , es a Var.

által-vétetett, Pálifzna János pedig, a neki tett

ígéret fzerint társaihoz fzabadon elerelztetett,

Kivezettek azután Mária Királynét a' setét tom-

lotzbol , mellyben egy egefz elztendeig nyomor-

gott vala, 1387-dik elztendöben,^«^«^ 4-d к

napián, es Lukum nevezetu helysegben valo.

me4llapodása után, Barbadikó János Velentze^

Hadi-Vezérnek hajóján Segnia Városába vitetcu,

a' hol sok Fó Urak es Herczegek tifeteletere

vóltak; onne*t Zágrábba, ment, a' hová sok Ma

lvar Fó Urakkal óhajtva várta vala otet »lg-.

%ond Rirály, a' ki hofzízas insége utan koyet.
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kezelt fzerentsés fzabadúlás-án örvendezvén, ma

gával elvitte Budára, hogy ottan vele közlött

egyes hatalommal igazgassa Magyar-Orfzágot.

Kiizabadítván Mária Királynét, keme'nyebben

bánhatott a' Pártosokkal : öfzve-kaptsolta tehát

magát Gara Miklóssal, és isgo-ikben Istvánt

Moldva-Orfzágnak Vajdáját hozta engedelmes

ségre. Altal-tsapott, tudniillik 'Sigmond Erdély

ből a' havasokon Moldva-Orfzágba , és a' pártos-

kodó Népet olly félelembe ejtette, hogy enge

delmességet, és efztendonként való adó-fizetést

fogadván, 'Sigmond' akaratjára magát egéfzen.

által-adni kénízeríttetett. Moldvából egyenesen

Bosnyák-Orfzágba , melly a' zenebona indítók

nak féfzke volt, által-menvén, Usora Tartomány

nak Dobor nevezetű Várát kerítette be, melly

Várnak Kapitányja Pál, Zágrábi Püspök volt,

Horváth Jánosnak ugyan János nevezetű fijával

együtt. Erős ostrom után Gara Miklós a' Várat

megfzállotta , és annak falait úgy öfüve-törette ,

hogy kő hátán kő nem maradván , azon Vár

soha senkinek menedék fzállást többé nem ad

hatna. Pált Zágrábi Püspököt, és Horváth Já

nost elfogta Gara Miklós : Pál Püspöknek mi

lett a' büntetése, néni tudom. Horváth János

Pétsre vitetvén, ott ló-farkra köttetett, és az

rítfzákon fel 's alá húzattatván , végre négy felé

vágattatott. Hasonló büntetés érte Korpád Jánost

is, a' ki ezen háborgó embereknek pajtársa volt:

Dobor Várának Usora Tartománnyal együtt tör

tént elfoglalása után Dabiska, Bosnyák-Orfzág-

nak Tvartkó után lett Királyja , önként magát

megadta, és 'Sigmond' hívségére felesküdött.

Nem volt azután ott bátor maradások a' Párto

soknak, azért is seregestol Dalmátziába általrkol-

töztek. '
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§• 23.

'Sigmond Királynak kis Nikopolynál volt gyöze-

delmét Mária Királyné* halálából fzármazott

fzomoráság , és az Orfzágban támadott nagy

zenebona követi.

'Sigmond Királynak a' Török ellen való első

hadakozása volt 1392 -dik efztendóben Havas-

Alfóldön, mellyre okot adott Első Bajazeth Tö

rök Csáfzár , a' ki annyira terjefzte' hatalmát Eu

rópában, hogy már Magyar-Órfzág' határi körül

villogtatná rettentő fegyvere't: el akarta rezzen-

teni ezen fzomfzédságunkba kívánkozó alkalmat

lan vende'geket 'Sigmond, azért a' Havasokat

meghaladván, olly fzorongatásba ejtette az Olá

hokkal öfzve-tsatolt Törököket , hogy á' Dunán

Bolgár-Orfzágba által-evezni kénfzeríttetnének ;

fzerentse'jekre fzolgált ne'kik, hogy a' 'Sigmond'

Táborában leVŐ lovak a' fegyver' nehézsége

miatt olly serénységgel nem fzaladhattak , hogy

a' Dunán által-tolongó Törökök' eleibe gátot

vetni lehetett volna. Megállapodott tehát 'Sig

mond, és kis Nikopoly Várát, melly Oláh és

Török őrizet alatt volt , ostrommal megvette ,

a' benne lévő ellenséget réfz fzerint megölte ,

réfz fzerint rabságba vezette , és az elfoglalt

Várat Magyar Őrizetre bízván , vifzfza indul

Magyar-0rfzág felé. Nagy háládatlanságot ta-

pafztalx azonban Havas-Alföldnek Mtrchc neve

zetű Vajdájában, a' kit nem régen tett vala

vifzfza el-vefztett hívataljában: ez tudván, hogy

'Sigmondnak Pazata nevezetű hegynek fzoros- .

sabb útjain kellene által-menni , előre lesbe ál-

lítja haramia terméfzetű Oláh Katonáit , és mi

dőn 'Sigmond azon helyre jutott , méreggel kent

nyilakat lövöldöztetett ellene. Buonyosan el-
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yefzett volna itten 'Sigmond, ha Gara Mikló^

Nádor-Ispán , és ennek fija GaraLlfzló Horváthr

Orfzági Bán a' Király' elete' megtartásért , ma

gok eletét vefzedelembe nem vetették volna.

Megsebesítetett mind. a'. két Gira, de még is

mind magoknak, mind a' Királynak életét fent

tartották. Tudom bofzfzút állott volna 'Sigmond

Király Merche Havas-Alföldi Vajdának hívtelen-

ségén^ de ezt Mária Királyné' halálát követő

fzomorú környillállások nem engedték, midőn

Örfzágunkat mind külső * mind bel^ö ellenség

(tf) kezdette fzaggatni: alkalmatosságot leltek

tudniiljik némellyek Mária Királyné'' halálából,

hogy 'Sigmondnak Királyi hatalmát kérdésbe

vérinek , azon okból ^ hogy ötét nem az' égéfz

örfzág^ seni annak nagyobb réfze, hanem tsak

néhány Fő-Emberek válafztotték legyen. Ebből

üj fzakadás támadott, az elobbeni is megújult.

Némellyek Uladislaus Lengyel Királyt akarták

megbetsűlni a' Magyar Királysággal ; mások

Austriai Albertra tzéloztak; Horváth János pe

dig régi pajtássaival együtt László mellett, a' kí

II-dik Károlynak fija volt, prokátorkodott , ezek

leg-erossebbek is voltak. 'Sigrnond , ezen kétséges

kimenetelű dologban Wenczeslaushoz (/) folya

modott segítségért , a' kinek azi is ígérte 'Sig

mond , a' mi hatalmában sem volt: ígérte tudni

illik, hogy ha magzat nélkül találna meghalni ^

Magyar-Orfzágot Wenczeslausnak hagyná. Ezen

alkunak hallására úgy felháborodtak a' Magya

rok , hogy midőn Tseh-Orfzágból Budára vifz-

fza tért volna, nem tsak engedelmességet néni

mutattak, de Királyi tifzteletet sem adtak néki.

Megmutatta azután 'Sigmond, hogy ö is meg-'

fzopta az annyát, inert az Oríz';g' Nagyjai köz-

zill harmintz-kettonek egyfzerre Budán fejét vé-

fette. Ezek előbb , hogy sem 'Sigmondnak körme
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kozze kerúltek vólna, nagy idegenségèt mutat-

tak Királyi fzemélyje'hez : sot leorváth-Orfzág

felé indxílván, talán a' pártoskodó Horváth Já-

nos' társai akartak lènni, midôn 'Sigmond Király

atánnok kúldé Vajdafi Györgyöt, a' ki, éppen

midôn a' Szava vizén áital akarnának menni

megfepte, es fzekérre rakván Budára kötözve

vitte ôket. Minekelótte ezen foglyok Budára

jutnának, magók közt ofzve-befze'liettek, hogy

midôn 'Sigmond Király' eleibe vitetnek, hozza

semmi tiizteletet ne mutatnának: a' fzere'nt tse-

lekedtek , a' mint magok között elvégzék vala ,.

úgy , hogy a' Király' eleibe vezettetve'n , elötte

me'g a' fejeket sem hajtották meg, a' kiknek 'Sig

mond Buda Varaba a' Sz. György utfzáján , a'

mint most a' fegyver-tartó-ház vagyon, fejeket

vetette (g} 1393-dik efztendoben. Hasonló ke-

gyetlenséget mutatott Koros Udvarhelyen 1398-

dik efztendoben , midôn a' palotában , mellyben

Gyulést tartott, Latz István Erdélyi Vajdának

fijával együtt feje't vetette , e's testeket az épú-

letnek feiso ablakából levettette. (A)

(é) Mária Királyné" 1392-dik efztendoben, Majus-

пак -17-dik napián hóit meg. Teete Nagy-Váradon

temettetett el. Mivel pedig Máriának semmi rnagzati

nein vóltak , Hedvigis , Máriának testvére 's fia-

dislaus Jagello Lengyel Rirálynak felesége , nein!

tudom tnitsoda magánosan tartott alkura nézve

azt vítatta , hogy Mária' hálala után M.gyar-Or-

fzág az ové vólna; walósággal mar be is ütött vólna

a' Lengyel Király Magyar Orfzágba , ha az akkori

Efztergomi Érsek Kanisai János , Hazájához , 's Fe-

jedelméhez való fzeretetébôl , Uladislaus hogy vifz-

íza terne, és 'Sigmondal barátságosan egyeznemeg, 

ezen inoudásra tseadeeen hallgatott Hedvigi»- Utol-
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jara úgy egyeztek meg, hogy ezatán serai Hedvigïs

Magyar-Orfzágra , sein pedig 'Sigmond Ьеп^уе^

Orfzágra fzáfeiot ne tartana. Nem fegyver¿ezert

ugyan azután egyik Fél a* másik eilen, de még is

UÍadistaus Orofz-Orfzágnak és Podóliának nagy re

izet a' Magyaroktól eltsipdezte.

(/)■ Ezen Wenczeslaas, Római és Tseh-Orfzági

Király , 'Sigmond Királynak testvére volt, a.' ki

Nepomuki Sz. Jánost, éjtfzakának idején a' Moldva

vizébe vettette, aze'rt, hogy azon titkokat, mellye-

ket a' Királynétól a' gyónásban hallott > ki nein

- nyilatkoztatta.

(g) HederváryKonth István volt egy , azon meg-

ölettetett harmintzkét fô Emberek közzill , a' kinek

Tsóka nevezetû hív fzolgája midôn Urát feldara-

bolva a' foldön maga vérében fcküdni látta , kéllel-

hetetleníil sírt, jajgatott; megesett erre 'Sigmund

Királynak a' fzíve, és a' megnevezett fzolgát így

fzóllította : fzunj meg fijam a* síráitól , en léfcek a'

te Urad, a' ki néked többet adhatok, hogy sein

az, a' kinek feie vétetett ; azt felelte erre a' meg-

ölettetett Konth Istvánnak lnassa : Te Tseh dtfznó ,

én néked soha se /¡olgálok. Ezt Thurótzi Chr. p. 4-

C. VII. bizonyítja, a' kinek fzavát ha ki el nem

hifzi, azért átokba nem esik.

(A) Latzk István elvefztésének to oka a' volt,

hogy ez Urday Istvánnal, Simontornyai Iítvánnal ,

Horváth Jánossai ofzve-tanátskozván, elvégezték

vala Láfzlóval a' megölettetett TI. Károlynak fijával,

hogy I. Bajazeth Török Csáfzárnak leányát .kérnék

Láfzlónak feleségül, olly egyezéssél , hogy Baja

zeth azután Láfzlót 'Sigmond Király eilen védel-

mezné a' Magyar Koronának megtartásában. Ezen

végzésnek bizonyos esmérésére jött 'Sigmond Király*

azért ô is keményebben bánt ezen zenebona tám¿ifz-

tókkal. Hogy a* Magyaro-k Láfzlót , mint jövendo-

béli Királyjokat a' Törökkel meg akarták sógoro-

sítani , kitetízik 'Sigmond Királynak 139,-1 dik efz-

tendôben írt levelébôl , mellyben így fzóll : ídem

Stephanus , dictus Urdungh , nos adinstar subJoli

serpentis , de dietis regnis nastris eliminar -i , ex-

. cindere , et exterminare moliebantur, ATá/rí idem i

uterque Stephanus •— hujusmodi litteras a Ladislao

Rege Apuliae, nato Jcilicet quondam Carolí Regis,—¡

obtinuerunt , ut iidem viri perfidi — in antefotis

Regnis
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Kegnis nostris Vicarii ipsius Regnis . Ladístai csjent

generaies, — Nunciis ét Syndicis suif nd guyzattt,

Dotninum Turcoru/n, super eo , üt ipti-is £cyiaiA

filiam eidem Ladistao liegi Matrintoni-iíi fjedére co-

pulare, ét post copulatiwiem Sncro Ktgio d-ademate

ipsius Regni nostri voluissent coronmre, Joliidte de-

itinaíis.

Nagy Nikopolynál 2. Bajateth Török Sultáh

'Sigmond Királyt meggyőzi. JSxen vefzedelem

után tsak nem az egefz Orjzág felzendül , és

a" Magyarok ''Sigmond Királyt <i Visegrádi

tömiötzbe rckefíték.

Nem tűrhette már tovább 'Sigmond Király

Bajazeth Török Suhannak nyughatatlanságát , a'

"ki annyira terje£;tette Európában a' magit hátai- '

mát, hogy a' Magyar Korona is már iriDgai kez

dene előtte. Száz-harminLz ezerből álló fegyve

res Népet vezetett ellene .'Sigtáond B,Jg.:ír-í)rí

fzág felé, melly Magyarok, • Tsehek, és Fran-

tzia Orfzági sok nevezetes Vitézek 's H=«di-Ve-

ze'rek voltak , a' kikről azt inerté mozidaui '.Sig

mond j hogy ha a' tágas ég akarna is leduíni,

még azt is megtarthatnák dárdájukkal, No bi

zony hatalmas Hadi-Sereg volt ! Az volt 'Sigmond

Királynak intézetei hogy egy réfzröl Ö, más

réfzröl jpedig Mánuel Palceolog Görög Csái'zár

támadná iiieg Bajazethet^ és úgy közbe fzoríta-

nák ötét; előbb még is, hogy sem erejekét meg

mutatnák, 'Sigmond Követeket kuide Kis Ázsiába

Bajazeth Sultánhoz , kik által azon Tartomá

nyoknak, iriellyeket igazságtalanul elfoglalt, viiz-

fza adására kérre: haza ereíztette Bajazelh a'

Követeket, és hogy az Európában bírt Tarto

mányokhoz való jussát fegyverrel akarná rneg-

Mágy. Ered. //. Könyv. F
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mutatni, azt izente. Altal-megy azért 'Sigmond

a' Dunán Bolgár -Orfzágba, és Orifzó 's Bidin

(Viditt) Várát elfoglalja, azután nagy Nikopoly

Várának környékét ellepi. Mihelyt ezt hallotta

Bajazeth, a' Hellespont Tengeren által-menvén,

Drinápolyba sietett, 's az ellenségnek fzándékát

onnét akarta kémleni : fzerentses is volt Baja-

zethnek ezen intézete , mert Mánuel Csáfzár-

nák levelét, mellyet 'Sigmond Királyhoz kül

dött , elfogván , abból minden titkokat és egéíz

igyekezeteket kitanulta; hogy tehát Mánuelnek

fzándékát, a' ki két tűz 'közzé akarta a' Török

Tábort fzorítani, megelőzhesse, Drinápoly Ni

kopoly alá sietett, hogy ott előbb, mint sem

Mánuel elérkezzen, 'Sigmond' Táborával magá

nosán megütközhessen. Megindult tehát Driná-

polyból, és a' Nikopolyi határba jutván, Hadi-

Seregét a' kerefztény Tábornak ellenébe letele

pítette. Nem lehetett már itt elkerülni a' vér-

óntást: íanátsot tart tehát 'Sigmond a' Hadi-Ve

zérekkel $ miképp kellessék az ellenséget meg

támadni , *s hálóba keríteni ? egy kevés ideig

versengés volt a' Magyarok és Frantziák között ,

mivel azt vették kérdésbe $ hogy mellyik Nem

zet támadná meg elsőben az ellenséget? végre,

hogy a' hafzontalan vélekedésből gyülölse'g ne

fokadjon, a' Frantziáknak adatott az elsőség,

kiknek Vezére volt NWernioi Burgundi Gróf.

Egy réfze a' mi Táborunknak , egy közel lévő

erdőbén rejtezett el-, olly feltétellel, hogy mi

dőn az ellenség leg-hevessebb viaskodásban lé-

fzen velünk, akkor rohanjon ki az erdőből, és

az ellenséget oldalról fzabdalja meg. De hafzon-

talanná tette ezen okos rendelést Bajazethnek

fzemes vigyázása , mivel Ő, éjtfzakai setétség-

ben az erdőnek kémlelésére tsendes lépésekkel

pienvén, megsajdította az ott lévő Katonáinkat,
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vifzfza tért, és ahoz képpest tett rendeléseket;

Előbb, hogy sem hajnal hasadna, egy réfzét »

tsalmás Vitézeinek az erdőtől nem melzí'zire ál

lítja , hogy az ott lévő kerefztény seregnek min

den mozdulására vigyázna, és annak ártalmas

kirohanását ott lettével meggátolná; Táborának

másik réfzét pedig a' Frantzia sereg' eleibe fzem-

közt állítja. Midőn a' veresello napnak súgári

a' levegőt annyira megvilágosították , hogy a'

kalpagot külömböztetni lehetné a* Török tsaimá- '

tói , ifzonyú kiáltással ellene fzáladnak az első

rendben álló Frantziáknak a' Törökök; semmit

meg nem rettentek erre a' Frantzia Vitézek , sót

annál nagyobb bátorsággal a' dühösködő Jantsá-

roknak eleibe ugrottak , és Vélek olly erővel

viaskodtak , hogy Bajazethnek Tábora már a,1

ízaladásról gondolkodna: sajdítja ezen tétovázó

gondolatjait vefzedelemben lévő Katonáinak Ba-

jazeth, előbbre ugrat, és bátorítja a' nyereség

ről kétségeskedo Jantsárjait. Talán már a' ke-

refztényeké lett volna a' nyereség , ha a' Fran

tzia Vezérek között villongás nem támadt volna ;

ezt éfzre-vévén Bajazeth , egéíz erejét a' kerel'z-

tény Táborra fordítja, és azt úgy megzavarta,

hogy a' Frantziák fzaladásra eredni ke'nizeríttet-

nének a' Magyarokkal együtt. Feldúlták azutáii

a' Pogány Törökök az egéfz kerefztény Tábort,

és abban talált Hadi-kéfzületeket mind elfog

lalták. Nivernioi Gróf a' Frantzia seregnek Ve

zére elevenen jutott az ellenség' kezébe. Tar

tatott ezen ütközet iSpő-dik efztendoben Septem-

bernek 2g-dik napján, mellyben a' kerefztények

közzűl 20 ezerén, a' Törökök' réfzérol pedig

Bonfiniut'' bizonysága fzerint 60 ezerén estek eh

Maga 'Sigmond Király is nagy vefzedelemben

forgott itten , mivel fzala'dásra semmi félé bizo-

ayoi utat aem látván , a' fellyebb alább futkosó
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ellenség' láttára egy lelek -vefzto ladikba Ült

ötöd magával : és a' Dunán való sokféle tsavar-

gás után Konstantzinápolyba vetődött ; onnét

Rhódus Szigetébe ment, végre Dalmáciába, on

nét pedig Horváth-Orfzágba jutván, midőn senki

nem is álmodta volna, Budán megjelent. Hív

utazó társai , és minden veízedelmek között igaz

őrzői ezen útjában 'Sigmond Királynak ezek

voltak , úgymint : Kanisay János Efztergomi

Érsek. Kanisay István , Jánosnak testvér öttse.

Gara Miklós Horváth-Orfzági Bán , Barothi Tsé-

rei Balás ; a' kiknek hívségét 'Sigmond Király

megjutalmazta, és Királyi Levelében megdítsérte.

Előbb, hogy sem 'Sigmond ezen vefzedelmes

útjából haza térne, elhitette Horváth János az

Orfzág Népét , hogy 'Sigmond Nikopolynál a'

Török' fegyvere által valósággal elvefzett volna,

azért is Neápolyi Láfzló' réfzére húzta az Orfzág'

Nagyjait. Ezek annál könnyebben engedtek

Horváth János befzédjének , hogy 'Sigmondra

úgy is kélelhetetlenül nehezteltek vala Heder-

váry Konth Istvánnak, és ezzel mcgölettetett

Fő Embereknek elvefztése miatt. Látta 'Sigmond,

hogy rofz karban volna az állapotja, Tseh-Or-

fzágba ment Wenczeslaushoz , hogy tőle segít

séget kérjen ; de miképpen segíthette volna

'Sigmondot ezen magával jótehetetlen Fejedelem,

a' kit tunyasága , kegyetlensége , 's tií'ztátalan

élete miatt a' Római Királyságból nem régen;

tettek vala le ? üressen ment tehát vifzfza 'Sig

mond Magyar-Orfzágba , a' ki alig érkezett Bu

dára, azonnal a' tőle elidegenedett Magyarok (i)

nagyobb vakmerőséggel , hogy sem bátorsággal

bemennek a' Királyi palotába, és tifzteletlenűl

megfogván a' .Királyt , a' Visegrádi tömlötzbe

bérekefzték lápp-dik efztendoben; azon idő

alatt pedig, míg a' Király be volt tsukva , az

Orfzágot tsak az nem pufztította , a' kiaek erej*
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nem volt , vagy a' ki nem akarta. Gara Miklós

/zívére vette mind a' Király betstelenségét mind

peàig Hazája' vefzedelmét , kpzbe-vetette mapát

es ke'rte az Orfzág' Nagyjait , hogy azon iJIetlen

fogságból erefztenék ki a' Királyt , es vele еду-

gyeznének meg; ennek könnyebb végbe-vitelére

íge'rte , hogy ha a Visegrádi fogságból kierefztik

'Sigmondot , addig, míg a' Király e's az Orfzág

közt végbe-megy az egyesüle's , maga fiját Mik-

lóst y e's testvér Ottsét Jánost adná zálogúl : rea

állott erre az ellenkezq Fél , e's 'Sigmond a'

Visegrádi tsendesböl ki-erefzteték, a' kit Gara

Miklós Siklóson a' maga Varaban tifztelettel tar-

tott y me'g az Orfzág' Nagyjait vele meg nem

egygyeztette ; kiereí'ztetett azután Sigmond ne-

hány hónapok múlva elóbbeni tellyes fzabadsá-

gára. , ^

(/) Míglen 'Sigmond Tsíh-Orfzágban volt, azok

is az Orfzág' Nagyjai közzDl, a' kik elöbb hozzá

hívségct mutattak , elpártoltak tôle : ezek tözzül

volt Kanisa3' János Efztergomi Ersek, és Ludányi

Tamas Egri Püspök. Hogy 'Sigmondtól annyira el-

idegenedtek a* Magyarok , annak két fo oka volt;

elsôben , 'Siginondnak tapafzralt kegyetlensége ; má-

sodfzor , a' mi a' tifzta életet kedvellô Magyar

Nemzetntl mindenkor gyillöletes volt, 'Sigmondnak

parázna élete : azért is-, niinekutánna egyességre

lépett vólna az Orfzággal , hogy tovább való bot-

ránkozásra okot ne adjon , II dik Herman Cilei

(Jrófnak ifjabbik leányát Borbálát (kinek/Nénnye

Anna, Gara Miklósnál vala férjnél) jegyzé felesé-

gíil 1400 dik efzteridôben : mivel pedig még akkof

Borbála igen gyenge volt , nyóltz efztendo inulva

léphetett vele házasságra.

F 3
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jt Torököhkel elsobb Bosnyák , azután Rácz-i

Orfzágban viaskodnak a Magyarak.

Elso Mahumeth a' Török Birodalomban leg-

fóbb Méltóságra emeltetése után Rácz-Orfzágból

által-ütve'n , Themes közt gyakran meglátogatta.

Annyi ra ment utóbb vakmerose'ge y hogy Bos-

nyák-Orfzágnak felsô re'fze't elfoglalván, abban

valamelly alatson rendböl való Ikats nevezetú

embert tett Királyjá, hogy azon Tartományt a'

Török Sultán' fzemélye'ben kormányozza. Ez

sok prédálásokat tett Bosnyák-Orfzágnak azon

re'ízében , melly a' Magyar Korona' hívsége alatt

Ie've'n , Peterfi Miklós' igazgatására volt bízva :

fzükséges volt tehát eleibe gátot vetni, mellyet

ve'gbervitt ezen nevezetes Veze'r Pe'terfi Miklós,

a' ki midon e'ppen Ikáts a' mi re'fzünkröl le'vo

Helye'geket e'getné, pufztítaná, ellène ugrat,

es olly vigyázással tafzíttá ne'ki dárdáját, hogy

Jkáts azonnal ledúlne lováról, Peterfi is leugrik

paripájáról , e's bajnok társának mejje't éles pal-

losával által-dofte; a' Veze'rnek veFzedelmét lát-

ván a' Török sereg , hátat. fordított ugyan , de

nyornaban le'vén, a' nyertes Magyarság , re'fz fo

rmt megölte, re'fz ízerint gyalázatos rabságra

vezette oket. Volt isme't nem sokára Peterfi

Miklósnak más ütközete is a' Törökökkel: látta

ez,hogy a' Bosnyák-Orfzágban le'vô Mahumeth

tifztelóji a' fzokott rablástól meg nem fzünne'nek,

látta aztis, hogy ezek öfzve-seregesedve'n, olly

proveí vólnának, hogy vakmeroség, 's ezt ko-

vethetö yeízedelem nelkül meg nem lehetne

^elek ütközni; efzes Hadi-forte'lyt gondolt ki,

pfielly ebból állott: egybe-gyüjtött ó oehány

f'.ilubéli férjfiakat, olly párantsolattal , ho§y mifl'
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den ember három, négy, és több lovat is ve-

letne maga lova mellett a' mellyen tilt vala;

ezen lóháton űlö parafztoknak pedig sípot, do

bot, és trombitát adott kezekbe, hogy ok éjt-

fzakának idején ,. midőn setétben a1 Törökökre

fog ütni kevés tanúit Katonáival, ezek másfelől

kerülvén, mennél harsogóssabban lehet, verjék

a' dobot, és fújják a' sípot és trombitát, a' mel

lett, ha a"1 Török Tábor megfutamíl-ik , ok is a'

trombita fújás mellett a' fzaladó ellenségnek há

tától ne kéméljék a' tsákány' fokát; hogy pedig

setétben egymást az ellenségtől külömböztethes-

sék, mind a' Katonáit, a' kiket maga vezetett,

mind a' hátúi kerülő parafztokat arra tanította,

hogy a' verekedés közben tsak azt kiáltsák :

Isten : Szent Mihály ! Setét éjti/aka tehát reá

rohan Péterfi Miklós az ő Katonáival a' Törökre,

a' parafztok i$ mindenfelől, mintha véghetetlen

nagy Hadi-Sereg volna jelen , harsogtatják a'

trombitát ; ezen lármára felijedvéu álmokoól a*

Törökök, setétben azt gondolták, foogy a' do

boló e's trombitáló parafztok korai álló ló-sereg

mind Katona légyen, kivált, mivel a lárma

igen nagy volt , semmi kedvek nem lévén a'

viaskodásra, futásnak eredtek, és mivel a' Ma

gyarok mind azt kiáltották: Isten: ficnt Mihály!

Itten: fzr.nt Mihály! ők azt gondolván, hogy

ezen fzóknak valami ereje vagy hafzna volna,

egéizen nem tudták kimondani, hanem tsak azt

kiáltották : Mihály ! Mihály ! melly által mago

kat elárulván , a1 vitéz Magyarok' fegyvereknek

éle're kerültek. Történt ez i^i^-dikben. Ugyan

azon efztendoben, mivel a' Bosiiy.ikok Hervoya

Spalati Vezért, 'Sigtnond Királynak ellenségét

védelmezték, ellenek küldetett Gara János, Ma-

róti János, és Monofzlói Tsupor Pál, > mind a'

három nevezetes Hadi-Vezér, a' kik reá ütvén

F 4
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a' Bosnyákokra, olly fzorongatásokba ejtettek

őket, hogy nem a' viadalomról, hanem életek*

megtartásáról gondolkodnának. Azonban meg

fordult a' kotzka; mert a' Bosnyákok még az

ütközet előtt, egy sereg embert állítoitak a' kö

zel le'vo hegynek oldalára azzal a' rendele'ssel ,

hopy midőn leg-hevessebb volna a'tsata,, ők a*

he^y' terején lármát indítanának , és azt kiál

tanák ; hogy fzatadnak a1 Magyár olt ! fzalacf-

nak a Magyarok ! E' . fzerint íselekedtek az

oda rendelt Bosnyákok, kiknek lármája midőn,

a' völgyben lévő ( Táborban hallatott volna ,

valósáffiak ítélvén lenni azoknak kiáltását ,

a' via kodó Magyarok megrettentek, és hátat

muratv án az elJensépnek , a' Bosnyákoknak

engedték a' gyozedelmet Ezen ütközetben

mind a' hárem Kadi-Yezér elfogatott , kik köz-,

zül Maróthi J mos pénzen váltotta meg éledét e'$

fzabadságát: Gara János a' mint kötözve volt,

Vgy iántzostól együtt haza fzökött az ellenség

től; tudom, hogy jobban bánták a' Bosnyákok

a' foglyot, mint sem a' lántzot. Tsupor Pál,

harmadik Hadi-Vezér, nyers ökör-bőrbe varra

tott, és úgy végezte betsületesebb halált érdemlő

dítséretes életét. 'Hasonló vefzedelemben fordult

meg 'Sigmond Királynak élete I4ií3-dik efztén

ben , midőn H-dik Amurath T°'rök Csáfzárral

R;iczrOrfzágban Galabotz Vára alatt megütközne.

Ezen Várat a' hozzá tartozandó határral együtt

a' Kácz-Orfzági Igazgató eladta vala 12 ezer ara

nyon H-dik Amurath Török Csáfzárnak , nem

akarta 'Sidiuond fzenvedni ezen tsorb'úlását a*

Magyar Koronához tartozó földeknek, azért el-

küldé Rozgony Istvánt az említett Várnak vifz-

fza vételére , maga 'Sigmond Király is u tanná

ment. Nem soká a' mi seregünknek a' Dunán

íhal-koltözese után elérkezett Amurath Török
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Csáfzár is , es letelepítette Táborát ; de sem

egyik , . sem másik Fe'lnek kedve.nem leve'n a'

birkózásra , mind a' két re'fz Bíztosok által abban

egyezett meg, hogy minden további ellenkeze's-

tol megfzünvén, a' Galambotz Vara a' Török'

hatalmában maradjon. Alíg ment által a' Dunán

a' Magyar sercgnek egy reTze , azonnal mej*-

másolta Amurath az egyesüle'st, e's a' Rácz-Ov-

fzági parton levo seregünkre rohanván, 'Sigmond

Királyt, a' ki azon seregekkel volt, akarta ke'zre

keríteni. Rozgon István , a' mennyire lehetett ,

gátolta a" Törökök' fzánde'kát; nehe'z volt még

is a' Királynak a' vefzedelembol kigázolni, mert

éppen midon ladikra kapott, hogy a' Dunán

által-evezzen, ott termettek a' rabió Törökök,

es a' Királyt a' Duna-parton akarták lepni; a*

Király yefzedelme're elébb oda ugrik Rozgon

István, e's a ladikot, mellyben 'Sigmond Ült,

elobb hogy sem azt megkaphatnák , betafzítja

a' me'lyjére , 's a' Király ámbar vefzedelemmel ,

de me'g is fzerentse'sen elillantott a' Törökök

elol; Rozgon István pedig, mivel me'ly volt a*

Duna , a' hol a' Király' ladikját berántotta , meg-

nem lábolhatta a' vizet, aze'rt ott a' halak' ele-

dele lett vólna, ha igazgatása alatt le'vo kedves

Katonái azon vefzedelembol ki ñera emelte'k

vólna.

§• 26. .

Neápolyi Láfzló Daímátziát elfoglalja , utóbb

pedig azt a Velcntzeiehnek eiadja.

Az egéíz Orfzágot tsendességre hozta vólna

már'Sigmond, ha Horváth János gyakor üzen-

getésével rea nem bírta vólna Láfzlót, hogy

Neápolisból jönne le, 's magát Magyar Király

nak koronáztatná. Láfzló félelmesnek ítélvém
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az Adria Tengeren való hajózást, a' Velentzeiek-

nek Kortzyra Szigetet eladta 30 ezer aranyon,

hogy a' Tengeren í'zabad hajózást engedjenek

néki: ezt megnyervén, 1403- dik efztendoben

Dalmátziába jött , és Jadra Városában Magyar

Királynak koronáztatván , Jadrát , Spalatamot,

Auránál, Traguriutnot , Szibenitziurnot Dalmá-

tziának több Városival együtt elfoglalta; Her-

voyát azután Dalmátzia-Orí'zág' Vezérévé tévén,

vifzfza tért Neápoíisban. Látta azután Láfzló ,

hogy Dalmátziát meg nem tarthatná , minden

jusiát, melly azon Orfzághoz volt, a' Velen-

tzeieknek 100 ezer aranyon eladta; melly ve-

véssel éppen annyit nyertek a' Velentzeiek^ mint

a' ki tolvajtól lopott jófzágot veíz : magok is

meges mérték azt, azért Mihály Velentzei Feje

delem Köpeteket kűlde Budára 'Sidraondhoz ,

a* kik által ígérte, hogy minden efztendöben a'

Velentzei Köz-Társaság veres bársonnyal terített

paripát fog kúTleni a' Magyar Királynak, ha

a' Láízlótóí vett Tartományoknak birtoka nékik

engedtetik. Nem állott erre 'Sigmond, hanem az

elfoglalt földnek vií'zfza térítését kívánta , mel-

lyet ha tselekedni nem akarnának, fegyverrel

fenyegette okét. Mivel pedig tudta 'Sigoiond,

hogy a' Had nem indul pénz nélkül , mint a'

fzekér kerék nélkül , akkori fzükségében Uladis-

J.aus Lengyel Királytól hét-fzáz-negyven-ezer fo

rintot éró pénzt vett fel költsön I4ii-iik efzten-

' duóén, és ezen adósságra nézve Zálogul adta

Szepes- Vármegyének e' következő Helységeit,

Úgymint: Lubíó Várát, Potiolniti Várát, és a'

következendő Városokat, mellyeknek ezek a'

nevei: Gnizna, BéLa , Leubitt, Menharsdorft

Georgenberg ( Teutschcndorf , Mickítsdorf, Va-

lendarf, Neudorf, Rytdarf, Fiilka , Kirchtndsrft

i Durelsdorf, (k) Hadi-költséget, lic-
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rezvén, két réfzrol támadta meg a' Velentzeie-

kct: egy felol killdé Ortenburgi Grófot es Pip-

pust , maga pedig 40 ezerrel másfelol vagdalód-

zott. Eleinte tsillámlani látfzott a' fzerentse, de

azután Pippus Hadi-Vezérnek álnoksága miatt

a' Velentzeiek erót vettek. Elesettt azután 'Sig-

mondnak kcdve, és a' Velentzerekkel öt efztetv-

deig tarto frigyet kötött 1413-dik efzte'ndoben.

Meg akrta ügyan ismét újjítani a' Velentzeiek-

kel való pert 'Sigmond Király , de IV-dik Euge'n

Papa, mint Velentzei fzülemény, Hazájáe'rt ma-

gát közbe-vetette, azért 143^-Ъеп ismét öt tíz-

tendeig való békesse'get kötött a Velentzei Tár-

sasággal, kezekben hagyván Dalmátzia-Orfzág-

nak nagyobb réfze't.

(Ar)"Közönsegesen 13 Városoknak mondatnak

ezen zálogba adatott helységek, holott látjuk, hogy

16 légyen. Ezek minekutáriua 360 efztendeig a'

Lengyelek' kezében lettek vólna, 1772-dik efztendô-

ben , akkor Orfzágló Mária Therézia által Magyar-

Orfzághoz vafzfza tsatoltattak. —-

§. 27.

'Sigmond Királynak ax Anyafzentegyháiért fel-

válalt fáradtsági, és Magyar-Orfzágban tett

rcndclesei.

'Sigmond Király 1410-dik eíztendobén Római

Gsáfzárnak válafztatván,az Anyafzentegyház' tsen-

dességére hatalmason vigyázott. Azon idoben

kezdett vala Wikleff János Ángliában, Huss Já

nos pedig, és Prágai Jeronymus Tseh-Orl'zág-

ban új tudományt éllelzteni. A' Római Székben

« nagy vifzfza-vonás vala : egyfzerre három Ró

mai Papa volt: XII. Gergely, Petrus de Luna, a' ki

ХШ. Benedek nevet vett fel; és ХХШ. Jánoi.

tiogy mind a' Római-fzékben az egyesség vii'zfca
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hozassék, mind pedig Huss Jánosnak tudományja

megvus^alíassék, 1414-dik efztendóben, Kon-

stantzia Városában közönséges Gyűlést hírdet-

tetctt XXIII-dik János Pápa által. Huss János

nak is 'Sigmond Király menedék levelet adott,

(l) hogy a' közönse'ges Gyűlésben bátran meg

jelenhessen. Míglen 'Sigmond Kcmstantziában

múlatott, Magyar-Orfzág' gondviselését Borbála

Királynéra, és Kanisay János Efztergomi Érsekre

bízta. Hofzfzai utazási után midőn haza térne ,

nem nagy vígalztalása volt az Orfzágban, mivel

Borbála Királyné Férjének otthon nem léttében

félre tafzítván az Orizág' dolgát, búja élettel

vígafztalta magát; a' kinek többfzöri házasság

törése midőn kibizonyodott volna, Nagy-Váradra

küldetett 'Sigmondtól fzámkivetésbe ; a' hol egy

efztendeig, az ott lévő Káptalannak adakozásából

élödött. Égy efz.tendö múlva magához vette

ugyan ezen félre rúgó afzfzonyt 'Sigmond Király,

de nem lehetett a' torkos ma-tskát a' fzomfzéd

fzalonnájáról elfzoktatni : arra fakadóit már vég

tére Porbála, hogy még Ura' éltében Uladislaus

Lengyel Herczeget megkínálta a' házassággal ,

melJyre ha Uladisíaus reá állana , Magyar és

Tseh Királyságot nagy füttyel néki ajánlotta;

(w) ezen illetlen alkuját Borbálának holtig

való tömlötztzel akarta büntetni 'Sigmond, azért

Visegrádon setétre tetette, sőt még halála előtt

is kérte a' Magyar Urakat 'Sigmond , hogy Bor

bálát a' Visegrádi húsról soha napfényre ne bo-

tsátanák. Sok sebek estek Borbála Királyné"

puha élete 's gondatlansága miatt, míglen 'Sig

mond idegen földeken járna , az Orfzágban ;

Orfzág-Gyülést tartott tehát, meMyben Hazánk*

boldogságára ne'ző törvényeket hozott, (n) Buda

Városát Tudományok Mindenségével ( Universi-

tással) ékesítette meg 1389 ^dik' efztendoben.
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Ezen régi Universitásnák petse'trnyomóján , egy

kéz, melly könyvet nydjt, vala kimetzve. PeSt

es Buda Városát magos bólthajtásra emelt ko-

híddal akarta öfzve-kaptsolni ; raeliy feitett fzán-

dékát, elóbb, hogy sem végbe-vihette vólna,

Znoimán Morva-Orfzágban a' fóldi Királyságát»

melly jo efztendeig, 9 hónapig es 8 napig; \ar-

tott, elvégezte 1437-dik efztendóben. Teve

Nagy-Váradra viteíett, es Mária Királyné' tsont-

jai melle' temettetett el. Hálala elótt ke'rte az

Orfzág' Nagyjait, hogy Albert Austriai Fd-Her-

tzeget, a' ki 'Sigmondnak veje volt," es Erzsé-

bethet Albertnek felesége't, 's ugyan ezen 'Sig

mondnak Borbálától fzületett egyetlen egy leá-

nyát válafztanák igazgatására , hogy egyenló ha-

talommal viselnék mind a' ketten a' Királyságot.

(¿) 'Sigmond Királytól Huss Jánosnak adatort

menedék-levelet mivel ritka Könyvekben , mellyek

ezen dologról emlékeznek, lehet feltalálni, íde feljecy-

zem , melly így volt : Sigismundus Dei gratia Ro

manorum Rex semper Augustus , et HuNgariae , Dal-

matiae, Creatine &c. Rex universis et singulis Prin-

cipibus Ecclesiasticis et Secularibus , Ducibus et

Marchionibus , Comitibus , Baronibus , Pfobilibus ,

Procer/bus , militarib us , militibus , Client/bus , Ca-

pitaneis , Potestatibus , Praesidibus , Pi b Hennis ,

Officialibisu quibusctirujue Civitatum , Oppidorum ,

Villarum , et locorum Communítutibus , an RectorU

bus eorundem , ceterisque noslris , et Sacri Imperii

subditis , et ßdelibus , ad quos pressentes litterae

pervenerint , gratiam regiam et omne bonum , Vene-

rabiles , Illustres, Nobiles et fidèles dilecti. Hono-

rabilem Magistrum Joannem ¿/uss Sacra« Theolo*

giae Baccalaureum et artium Magistrum , prarsen-

tium ostensorem de Regno Bohemiae ad Concilium

Generale in Civitate Constantiensi celebrandum , in

proximo transeuntem , quem et tum in nostram , et

Sacri Imperii protectionem recipimus , et tutelamx

vobis omnibus, et vestrum Cuilib et pleno recommen-

damus ajfectu , desiderantes ipsum , cum ad vos per-

vencrit , grate suseipere , favQrabiliter troceare , at-

?ue in Ais, quae ad etltritatem et seeuritatem iti



94 Ma©yakok' Erebetx

neris ipsius pertinent , tarn per terram , quam ptrr-

aquam , promotlvam sibi velitis et debeatis ästender e

Voluntatem , nee non ipsum cum famulis , et equis

et aliis rebus suis singulis, par quoscunque passus ,

partus, pontes, terms, Domina i Jurisdictiones ,

Civitates ; Oppida , Castra , villas et qualibet alia

loca vestra sine ullo impedimento remoto transiré,

star», morar i , et redire libere per'mittatis sibiaaa

rt suis, cum opus fuerit , de seru.ro et salvo ve

litis et debeatis providere Conducta , ad honorem

et reverentiam nostrae Majestatis. Datum Spirae

Anno Domini 1414. die Octobris i%-va. Ezen íerél-

lel megjelent Hues János Konstantziában , de sriég

is ott elevenen megégettetett : melly tselekedetnek

igazságát äz Egyházi dolgok' feljegyzñinek viz*gá-

lásira hagyom.

(/я) Wenczeslaus Tseh Király magzat nélkül

halván meg, Tseh-Orfzágot , mint Osérôl rea fzál-

îott örökseget az ô testvérjére 'Sigmondra hagyta

1419-dik efztendôben, és kovetkezendô efztendôben

Sz. Videti , a' Hufziták' akaratja eilen Királynak

koronáztatott a' Kithollkusoktól. Ellene állott 'Sig-

mondnak Ziska János a' Hufziták' Fô-Vezére , es

'Sigmondot a' Tseh Királyságból vagy egéfzen ki

akarta tudni , vagy leg-alább néki az Uraíkodásban

határt akart fzabni. Tizen-hét efztendeig tarto vil-

longá» után megtörettetett a' Hufziták' ereje , és

'Sigmond Tseh - Orfzág'nak tsendesebb birodalmát

leite 1436-dik efztendôben.

(я) 'Sigmond Király' idejében hozott Torvénye¿

ket eío nein hozom , olvashatja ki ki azokat az

Orfzág' Torvény-Konyvében Corp. Jur. Hung. У. if

p. 178. Azt az egyet fzükségesnek állítom itt emlí-

teni, hogy 'Sigmond Király kemény para fits olattal

meghagyta,hogy a' Rómából kuldött Bullák (Papa'

levelei) mind addig bé ne vétesienek az Orfzág-

ban , míglen a' Királytól elolvastatván , a' Placetum

Regium fzerént bé nem vétetnek. Errôl hogy eenki

ne kételkedhesien , 's bizonyosan magával elhitet-

heise , hogy mar 'Sigmond Király' idejében, a'

Placetum Regium esmeretes dolog volt Magyar Ha-

zánkban, ide ragafztom 'Sigmond Király' levelét,

mellyben ezen parantsolatot adta ki ¡Vlagyar-Orfzág-

ban 1404-dik efztendôben : Nos Sigismunclus Re»

Hungariae &e. Universis tt singulis pratsentej in
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jpectvris ) et lecturis , praeser.tium serie volttmu*

fieri manifestum t quomcda nonnulli , immo quant.

plures regnicolae nostri , Ecclesiastici videlicet ,' ее

■*■ seculares creberrimis vieillis tribulationes et exactio

ns , damna,- nocumenta jurium , et /urisdictiohum

ipsorum alterationrs ac vialationes ipjîs per isulia-

tos hactenus irrogatas et illatas fuisse , ac irrogar£

de proesenti lamentabilibus vocibus , et turbatis ani-

mis nobis propalarunt , ndeo insuper censuras JEccle-

siasticas, ut puta, citaciones extra Regпит, exeom-

municationes , interdicta , moriitiones , peenniarum ,

rerum, bonorum exinde eXaciiones, extorsiones , et

privationes , gravâtes , impeditos , et molestatos ere-

clamarvnt , qvod nisi superinde eis remedium rele-

vationis , libertationis adhïberetur opportunum ad

ingentem exinanitionem rerum et bonorum , immo

status, ¡ibertatis , et jurisdictiords eorundem extef-

minium eos oporteret , deven ire , supplicantes nostro

culmini humiliter et devote, ut eis, et evrum sta

tut , totiusque Regni nostri utilitati et commodo,

Regali praesidio , et defensionis auxilio succurrere

dignaremur. Xfos itaque , qui cunctorvm , et ¡ыае-

cipue nobis jubjectcrum incornmodis subvenire , et

calamitates , quibus gravantur , réprimer e tenemur t

eisque toto nostro posse , et volúntate obviare , audi-

tis praemissis lamentabilibus querelis — praesertim

his proximis disturbiorum , et Regni nostri motio-

num temporibus per £иllatos , ас alios authori-

tate seáis ¿ípostolicce, quoad nostri Honoris, status^

et gradus dcjr.ctionem , Regni nostri f et Cornnae in

ahum transíafionem , ac alias ad nostri totalem der

positionem labçrasse } •— nobis, et Regnicolis nostri*

illatas et irrogatas , animo jam и iter¿us tolerare non

valentes patienti , attendentes pvtissime , nefarium

Uli vbedientiae debitum deberé reddere , qui subdito-

rum Utilitati et pad repugnans , eos — latentibus

insidiis — et nocumentis non desinit lacessere ,

omnium JPraelaiorurn , Багопит , Procbrum , М.Ш-

tum, Nobiiium , et Universitatùm ditionis Sacrée

Coronae Repine Hungariae , atque nostro Consiiin^

et matura dehberatiane diutius proehabitis — de

plenitudine Regiae potestatis volumus, prvnunciamus,

saneimus , decernimus , et declaramus , quemadme."

dum pridem factum , et dispositum fuisse volitimus ,

ut nuilus Rullatus authoritote videlicet Apostólica ,

vel alia quavis , pt aeterquam riostra , sine nostro

speciali consensu et assensu —— acceptare — retiñere
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et habere — пи/lasque '¡¿iteras Apostólicas, rescripta,

cujuscunque tenons, seit Legatorum Cardinalium,

Auditorum , ac Judicum, Officialiurr et Executorum,

quorumcunque siVe in £t:»iuna Curia , sive extra

eandem , cujuscunque tenorU , rub ris , firmitatis ,

et continentiae existant , tarn in Causis beneficiali-

¿us , quam in aliis quibuscunque causis ¿itigiosis,

sacris vel profanis emanatas , vel obtenías , valeant

atque possint ; authoritute Regia sup-adicta irritum

decernentes ,\ et inane, si quid contra huec per

quempiam scienter , pel ignoranter contigrrit atten-

tari : Contradictores denique , et huic Decreto re

pugnare attentantes , crimen taesae Majestatis in-

currere , et irremissibiliter volumus condigna ultione

puniré. Quocirca vobis universis , et singulis Prae-

latis , Abbatibus , Piaepositis , Prioribus , Gvardia-

nis , Capitulis Ecclesiarum Pärochialium , et Ca-

pellarum Rectoribus , aliis etiam cunctis viris Eecle-

siasticis cujuscunque status , condi'ionis et dignita

tis existant , firmo Regio sub edicto , пес non sub

poena capitis , et privationis Benefiuiorum , et re

turn singularum praecipiendo mandamus , quatenus

a modo deinceps , nullas hujusmodi litteras Apostó

licas Legatorum , Cardinalium , Auditorum , et alio-

rum quorumvis Judicum et Officinliuin Curiae Ro-

manae , nee non citationes , inkibitiones , Rescripta ,

execútiones , et processus cujuscunque tenoris exi

stant, tarn -in Cansalibus , bénéficia/¿bus , quam in

foro contèntioso , sive in dicta Remaria Curia, sive

extra , per quoscunque Judices Popales , et Execu-

tores emanatas — recipere ¿ public-ire ; et execu-

tioni demandare quovis modo praesumatis sinh nostra

consensu , et liceniia specieli , ejt aliud sub poena

praemissa faceré non ausuri. Pi aesentes etiatn vo

lumus in locis et aedijbus aptis publice facers pro-

clamari. Datum Posonii Dominico die in octava

Paschae, Anno Domini MCCV.

(* гЬ
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Belgrád Vára. minden jövedelmével együtt a*

Magyar Király1 hatalma áld j&n 'Sigmond

Király"1 idejében*.

Nagyon megtsorbúlt ugyan 'Sigmond Király'

idejében a' Magyar Birodalom, az által még is

halhatatlan emlékezetet fzerze magának 'Sig

mond, hogy Rácz-Orfzágnák fzégletén építtetett

Belgrád Várát, mellyet két fzéles folyóvíz, Dund

és Saáva erősít, György Rácz-Orfzági Fejede

lemtől, és azon Várnak örökös Urától tserébé

megvette, és Magyar-Orfzághöz isatolta 142,5-

dik efztendoben; Ezen Várnak 4 és hozzá tar

tozandó Városnak egéfz határával együtt való

tellyes birodalmáért György Fejedelemntk Má-

gyar-Orfzágban sok Várakat és Varosokat adott

tserébé; a' Váraknak ezek a' nevei: Zalankemén*

Köípén , Betsy , Világosvár , Tokay , Munkáts j

Tkalyá^ tiegeg. A' Városok pedig ^ mellyeket

'Sigmond György Despotának adott, ezek vol

tak : Zathmár , Bezermén $ Debreczen , Thár -t

Varsán : mellyeken kívül Budán egy ekés palo

tát is ajándékozott nékij mellyben Fejedelmi

Méltóságához képpést dífzes fzállása lenné; -

Á L B E .R ti

Sígmóncf halála után a Haísburgi Házból vá-

lafztanak Királyt a" Magyarok.

Álberi volt első a1 Habsburgi Házból, a' ki

Magyar Királyságra emeltetett. Ezt, előbb, hogy

sem i43H-dik efztendoben Székes -Fejérváratt

megkoronáztatna ^ lekötelezte az Orfzág arra,

Magy. Ered. II. Könyv. G
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bogy a' Római Csáfzárságot soha fei nem válalná,

ne hogy Csáfzári hívatalához ke'ppest az Orfzág-

ból többfzöri távol-léte miatt, mint 'Sigmond

Király' ideje'ben törte'nt , nagy tsorbúlást fzen-

vedjen a' Koz-Jó ; melly íge'rete'tól az Imperium!

Herczegek'esedeze'se're, három hónap múlva fel-

óldozta otet az Orfzág, e's Akvisgranomban Római

Csáfzárnak koronáztatott. Hogy Albert' Magyar

Orfzá'gban Királyságra válafztatott , annak leg-

inkább oriïltek Buda Városának Német lakosai;

(o) öriilt az özvegy Királyne' is Borbála , a' kit

'Sigmond Királynak ve'gsó akaratja eilen , Albert

a' tómlotzból fzabadságra erefztett , 's eltartá-

sára el'ztendonként 12 ezer aranyat rendelt. (p)

Ugyan azon efztendôben , mellyben Albert fel-

vette a' Magyar Koronát, a' Tseh-Orfzági Ren-

dek is Követeket küldöttek hozzá Budára , kik

áltai jelentette'k vala, hogy a' Rirályi Me'Itósá-

got ok is áital-adnák néki, ha elobb azon tzik-

kelyekre, mellyeket az Orfzág ne'ki eleibe adánd,

esküve'ssel fogja magát kotelezñi. Albert rövi-

deden azt felelte, hogy mivel mind Osi jussára,

mind az Orfzág' Nagyjai közztil leg-többeknek

akaratjára nézve ove' vólna a' Tseh Királyság,

meg fog jelenni nem sokára, e's látni fogfa , ha

némellyeknek kívánsága , nem ofzve-férhetet-

len-e' a' Királynak méltósagával , és az Orfzág*

javával ? A' Követeknek haza menetele után e'r-

tette'k a' zenebona indítók , hogy mire megy

Albertnek fzava ; aze'ft is Ptasko Henrik , Ste-

renberg Elek, e's Podiebrád György a' Pártosok'

FÓ-Vezéri, Kovetséget rendeltek, a' kik által

Kazmért, Uladislaus Lengyel Királynak fiját a'

Tseh Királyságra e'desgették. Vefzedelmesnek

látfzott más' igazságába bele lépni; meggyózte

még is az Uralkodásra indító kívánság Kaz

me'rt, e's két-ezer Lovas-Katonákat a' Követek-
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)rel együtt előre külde Tseh-Orízágba , rerhe'ny-

séget adván , hogy nem soká nagyobb Hadi-

erovel maga is meg fog jelenni. Talán nem

örömest izetlenkedett volna .Albert Kazme'rralj

aze'rt Követse'gbe kűlde' Balassa Jánost , e's Ro-

benstein Jánost Uladislaus Lengyel Királyhoz

Albert , hogy Ötét , fijának Tséh-Orfzágba való

küldéséről lebefze'llene'k. Még vilzfza sem jöt

tek a' Követek, midőn Albert három-ezer lovas

sereggel Prágába menve'n 29-dik Júniusban 1438-

dik eíztendöben Tseh Királynak koronáztatott.

(p) Thúrótzi Chr. P. IV. '. XXF". azt írja

Albert Király' idej'éről , hogy midőn ezt á' Magya

rok Királynak válatztották , a* Buda Városában ía^

kozó Németek majd helyeket sérti találhatták örö

mökben , hogy Német Nemzetből való Fejedelem1

emeltetett a' Magyar Királyságra ; irielly miatt an

nyira elbízták vala magokat, hogy a' Magyart tsák

Város f/emetjéhek tartanák, sőt azon régi fzokást

is, inelly fzerént á' JBíró-válafztás Buda Városábari

fel vála ofztVa a' Magyar és Német Nemzet között;

úgyhogy egy fefztendoben Magyar, másban Német

viselné a' Bíróságot, a' Németek él akarták ron

tani, 'S ezen betsüle'er egyedül'1 a' magok hyájjá.-á

akarták húzni, üllent állottak, néha be is torkol

ták, de mértékletesen a' Magyarok az ehoségre

vágyódó Zselléreket, kivált egy némelly ötvös J í-

hos, a' Budai Lakosoknak tsaknetn első, és leg-

iérdeméssbb tagja, derék Magyar eiriber: nem néz

hette ez érzékenység nélkül Nerrizetének letapodá-

sát, azért is, minderi előkerülő álkalmatossáijbán

emberül védelmezte a' Magyarokat'; erre törték

tehát lég inkább a' Németek, ki is töltötték rajta

kegyetlen bofzfziijokat i mert alánomban megíbg-

ván 5tet,.egy titkos Kamarába rekefztétték , és o;t

tzörnyü kínzások között a' vilá'gból kivégezték, 's

követ kötvén a' nyakára, hogy elkövetett gortofz-

ságok fedve maradjon , éjtfzaka a' Dunába vetették ;

de kevés napok múlva világosságra jött ezen bá

torai indulatból fzármazott gyilkosság : midőn le-

ódzódván nyakáról á' kő , felchgadott testét a' hab

a' jiattrá vetette. Éhnek látására nem tsák a' Vá-

iosbaa lakó Magyarság ,- hanem az Orfrág' Nagyjai

G 2
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is, a' kik történetből Budán valának, felzendftltek,

lárma Jett az egéfz Városban, a' Németeknek házait,

boltjait a" Magyarok feltörték, valamerre Németet

találtak, ölték, verték, ütötték, minden házi ingó

jófzágokat takarosán elragadták. Ezen lármát tsil-

lapítani akarván Markiai Jakab, Szent Fcrentz' Szer

zetéből való Olafz - Orfzági felfzentelt Pap, ki-

fzalada a' Klastrornból , feízuletet vérén a' kezébe,

és Olafziíl, mivel Magyarál nem tudott vala , ese-

dezék, hogy fzünjcnek meg a' vér-ontástól : a' Ma

gyarok látván , hogy kerefztet emelve fut lót elót-

tök , és fzavát nem értvén , azt gondolták , hogy

; bíztatja okét, rnég inkább néki bátorodván a' Né

metek' öldöklésének, vállaikra emelték Jakabot,

és előre vivén , annál nagyobb keménységgel ölték,

verték a' Németeket, míglen könnyező ízeméiről,

és siralmas fzóllásáról Jakabnak efzre nem vették,

hogy nem bíztatná , hanem inkább tsendesítené

okét. Elbotsátották azután Jakabot, ők pedig addig

ryaggatták a' Németeket, míglen ellenek felhábo

rodott indúlatjok egéfzcn le nem tikkada.

(p) Borbála Királyné , minekutánna Albert ótet

kierefztette a" fogságból, és tizfen-két-ezer aranyat

efztendőnként rendele néki, újonnan nyughatatlan-

kodni kezde : alattomban mind a' Tseh- Orfzági

Pártosokkal , mind pedig Uladislans Lengyel Ki

rályi Herczeggel tzimborált : azokat Albert ellen

fegyverkeztette ; ezt pedig, ámbár maga már fzoty-

tyont afzfzony volt , örömest maga vőlegényévé

tette volna. De egyik réfzröl sem ment ki pén

zére a' fzándéka ; sőt végtére mind Magyar , mind

Lengyel- Orfzágból kirekesztetvén , mintegy fzámki-

vetett, Tseh-Orfzágba vette lakását, és ott 1451-

dik efztendoben, Februariutnak 2-dik napján állha-

tatlan életét végzé, midőn halála előtt, ifjabb nap

jaiban történt fzelességeit megsíratta volna.
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Albert Király midőn «' Török Tábor elöl Bc'ts

feléJíalad, azon útjában a' halál' toribe kerül.

AJ Lengyelekkel , e's a' Tseh-Orfzági Párto

sokkal a' Tábor Városa mellett volt viaskodás-

ból haza térvén 'Sigmond , Pesten Orfzág-Gyű-

le'st hirdet i43p-dik efztendoben, a' hol tett több

ve'gzések között azt találom nevezetesebbnek,

hogy a' Magyar-Orfzágb éli Hivatalok idegen Nem

zetből valóknak ne adassanak. (7) Alig ofzlpt-

tak el Orfzágunknak Érdemes Fő Tagjai a' Pesti

Gyűlésből, azonnal fzomorú hír hallatik Rácz-

Orfzágból : II-dik Amurates Török Csáfzár ízáz

harmintz-ezer néppel jött Magyar-Orfzág ellen;

már Rácz-Orfzágot ellepte, Szendrő Várát el- v

foglalta , az onnét elfzaladott György Despotá-

nak fiját Istvánt a' Vár' Fő-Kapitányját megölte,

a' benne lévő Katonaságot egy lábig ledarabolta,

már közel Magyar-Orfzág' határához veresellett

a' Török tsalma. Albert ezen vefzedeJemnek

hallására , mellyet híröl hozott vala György

Despota , nem ment az ellenség eleibe, hanem

addig- is az Istenre bízta Magyar-Orfzág' gondvi

selését , míglen ő annak védelmére Austriából

Katonákat hozhatna, 's egyenesen Béts felé fza-

ladott. Azonban , a' ki elkerülte a' Török' dár
dáját, el nem kerülhette av halálnak nyilát: ta

lán Pesteü a' Hatvani dinnyéből bővebben talált

vála enni,- mellytol vér-hasba esvén, Nefzme-

lyen Komárom-Vármegyében , előbb , hogy sem

feltett fzándéka fzerint Bétsbe érhetne , életét

végzé i439-dik efztendőben. Teste Fejérváratt

tcmettetett el. Magzatot négyet nemzett vala

Erzsébeth Királynétól, a' ki 'Sigmond Király

nak leánya vala: első volt György, a' ki kevés

hónapokig tartó életét Bétsben végezte el 14,35-

G 3 "
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dik efztendoben. Második volt Anna, a' ki 14461

dik el'ztendőben Wilhelm Szakfzóniai Fő-Her-

c/eghez ment Házasságra. Harmadik volt Erzsé-

-beth, a' kinek Férje volt Kazme'r Lengyel Ki

rály, H-dik Uladislaus Magyar Királynak nem

zője. Negyedik volt Láfzló , ezen néven V-dik

Magyar Király , a' ki az attya halála után fzüle-

tett , és a' ki miatt fzámtalan fze'lvéfz 's vifzon-

tagságok érték romlásra hanyatló Magyar Ha

zánkat.

(17) Az akkor tett több törvényeket lássad Corp.

Jur. Hung. T. l. p. 200.

Qrzscbeth Királyné megmásolja Uladislaus eránf

tett rendeléseket. Láfzlót megkoronattatjat

és a' Visegrádi Várból a? Koronát ellopja.

Tehrbe volt Erzséfoeth Királyné, midőn

Albert életével együtt a' Magyar Királyságot

végzé, a' ki halála előtt azt a' rendelést tette

IzületendŐ gyermekéről, hogy ha az férjfi nem

ből lenne, nyóltz válafztott Fő-embereknek gond

viselése alatt, kik közzűl két Magyar, két Tseh,

két Austriai, és két Morva volna, Pozsonban

neveltetnék , a' végre , hogy felnevelkedvén ,

ezen Nemzeteknek Fejedelme , 's parantsoló Ura

lenne, (r) De okosabban gondolkodtak Hazájok'

boldogságáról a' Magyarok, a' kik azt. ítélték,

hogy ámbátor a' nehézkes özvegy Királyné fe'rjfi

magzatot fzűlne is , veízedelmes volna a' tsetse-

mős Királynak felnevelkedését várni , kivált

plly vefzedelmes Környulállásokban, mellyek-

ben akkor Amurath Törpk Csáfzár' ellenkezése

miatt forgott az Orfzág. Elmentek tehát, Hunyadi

János' tanáts-adását , 's vezetését követvén, a'
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Királynéhoz, a' hol nyersen elo-befzéllék az

Orfzágnak vefzedelmes állapotját , mellynek

pufztítására egy réfzrol a' Tseh-Orfzági Hufziták,

más felől pedig az elhatalmasodott Törökök

mozdulóban voltak. Ezt Hunyadi János a' mel

lette álló társaival emberül fzájába rágta az öz

vegy Királyne'nak , e's egyfzersmind azt javas-

lották, hogy Uladislaushoz , ugyan ezen neve

zetű Lengyel Királynak fijához menne férjhez,

a' ki azután Magyar Királyságra emeltetnék ,

olly közbe-vete'ssel , hogy ha Uladislaustól Er-

zsébethnek magzatja lenne, az válafztatne'k attya

halála után a' Királyságra; a' Királyi fzülemény

pedig, a' kit most méhében viselne, Austriát,

mint e'des Attyáról reá maradott Tartományt

venné örökse'giil. Okos volt Hunyadi Jánosnak

mind gondolatja , mind befzédje; tetfzett is a'

Királynénak, és reá állott ezen vélvetésre, 's

tüstént válafztott fzemélyek küldettek Követ

ségbe Uladislaushoz, a' kik ötét a' Magyar Ki

rályságnak, és az özvegy Királynénak elvéte

lére bizonyos kötés alatt hívnák, (/) és ha az

eleibe adandó tzikkelyekre magát nyilvánságos

írással lekötelezné, azonnal által-adnák néki az

Orfzágot. Még be sem értek a' Követek Len

gye l- Orfzágba , midőn Erzsébeth Királyné el-

Izulé Albert Királytól való fiját Láfzlót a' Ko

máromi Várban , i44O-dik efztendoben , Feírua-

riusnak 22-dik napján. Megbánta azonnal, hogy

Hunyadi János' javaslásának helyt adván , Uía-

dislaust megkínálta a' házassággal, és a' Magyar

Királysággal, kivált minekutánna a' Cilei Gróf

Ulriknak hitegetését kezdette hallgatni , a' kinek

tanátsából megmásolta Erzsébeth Királyné az

elobbeni ígéretét, azonnal új Követeket küld

Lengyel-Orfzágba , a' kik az előbb rendelt Kö

vetséget viízfza hívnák. Elérkezett ezen máso-
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dik rendbéli Követség is Krakó Városában, de

akkor, midőn már Uladislaussal egeiben végbe

ment £}z egyesítés, és mind a' két réí'zról, t. i.

Uladislaus' és- a' Magyar-Orfzági Követek' rélzé-

rol bepetsételtettek a' Levelek. Hallván ezen

második rendbeli Követségnek Iiafzontalanságát

Erzsébeth, Ulrik Czilei Grófnak tanátsa és for-

télyos befzédjei által reá bírta Széchi Dénest*

akkori Eiztergomi Érseket, hogy Láizlót , a' ki

még Pólyát viselt vala , Királynak koronázná.

Midőn azután ízokás fzerint a' Korona a' Vise

grádi Várban, a' hol Őrizet alatt tartatott, vifzfza

vitetnék, Gara Lászlónak akaratjából, a' ki azon

' időbéli Korona-Úrzó vala, Erzsébeth Királyné

a' Koronát titkon eiemelte , cs magával Győrre;

elvitte; melly tsalfasága a' Királynénak azután

sokáig tartó villongást, és nagy vér-ontást oko-;

zott az Qrfzágban.

(r) Tsudálora, hogy teherett Albert olly bátran

rendelést a' Magyar Királyság érám , ,mintha ez

Őseitől reá maradott öröksége le.tt vóln-i , holott ez

az Orf/ágnak fzabad válafzrásától függött. Hatalmá

ban volt ugyan Albert Királynak , hogy végső fzán-

dékát kinyilatkoztassa , mellyeí fzületcndő magzat

ját a' Magyar Királyságra emeltetni óhajtotta , de

hatalmában volt az Urfzágnak is , hogy a' Király

nak ezen kinyilatkoztatott fzándékát bétellyesítse t

yagy megvesse.

(s) A' kik Uladislaus Lengyel Herczeghez Kd-

yetségbe küldettek, nevezet fzerint ezek voltak t

János, Segniái Püspök; Pálótz Máté, Tóth, Hor

váth, és Dalmátzia-Orfzágnak Bánja ; Perény János,

Tárnok-Mester; Pálótz Láfzló , Ürfzág' Fö-JBírájaj

Martzali Imre, Tálnok-Mester.
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J. ULADISLAUS,

§• 3*. '

Bevezettetik J. Uladislaus Magyar-Orfzágba , és

Fejérváratt Sí. István" ftjérol levett Koroná

val megkoronáztatok,

Sajnálta is, fzégyenlette is Hunyadi János ,

a" vele okosan gondolkodó, 's egyet-érto Magya

rokkal együtt Erzsébeth Királynénak afzízonyi

fzelességét , hogy az Uladislaussal tett egyés űr

lest, minekutánna a' tsomót mind a' két reTzrol

megkötötték volna, megmásolta. Ezt mindnyá

jan, a' kik emberül gondolkodtak, törvényte

lenségnek esmerték : izentek tehát .Uladislaus-

nak, hogy Lengyel-Orfzágból ne ballagna, har

rém sebes lépésekkel ügetne Buda felé, mert

a' halogatás vefzedelmes volna , mivel ez által

időt engedne az ellenkező Félnek, hogy eltökél-

lését erossebb karba tenné. Éppen maga is

ollyan gondolatba volt Uladislaus , nem késett

tehát semmit is , hanem egynéhány ezer Lengyel

Katonákkal a' Karpatus hegyein leereízkedik,

Magyar-Orfzágba, és Késmárk Váránál letele

pedik, a' hol Uladislaus Királynak tételétére

megjelent vala Rozgon Simon Egri Püspök, mi

dőn már előbb Eperjes Várát elfoglalta volna,

e's erossen nofzolta Uladislaust , hogy mentül

hamarább Budára siessen, és azon Anya-Várost

hatalma alá vévén , magát megkoronáztassa ,

ígérte maga réfzérol, hogy mind erővel, mind

tanáts-adással minden esetre kéfz volna Ötét

Erzsébeth Királyné ellen segíteni: («) ugyan

azért, Lengyel és Magyar Hadi-seregeket vévén

maga mellé, előre ment Rozgon, hogy Buda

Várát Uladislaus' réfzére elfoglalja: kéfzen volt
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ugyan ,500 lovas Lege'nyekkel Ulrik Czileí Gróf

a' Várnak védelmére, de tsak addig, minien

Rozgon Simon Budától távol volt, mihelyt pedig

ez a' Budai határhoz közelitett, azonnal Uirik

Gyor felé vitte a' sátor-fáját, a' Várnak vécîelmét

pedig az Istenre , és a' városi Lakosokra bizta.

A' Varos' Nepe minden ellen-vete's nélkül helyt

adott Rozgonnak, a' ki minden rendelëseket

megte've'n, ke'fzen várta Uladislaust. Ele'rkezett

azonba Uladislaus Király, a' kinek eleibe ment

Hederváry Lórintz , akkori Nádor-Ispán , e's

nagy tifztelettel a' Várba be'vezetve'n, a' Várnak

kúltsait néki által-adta. Megjelentek itt az щ

Királynak tifztelete're a' Kalotsai Érsek , Veíz-

prémi, Pétsi, Erdélyi, Zágrábi, Nitrai; Szirmai,

Váradi , Vátzi , e's Csanádi Püspökök , az Egri

pedig úgy is leg-elsó volt, a' ki Budán meg-

jelent, me'g a' Királynak oda érkezése elott-

A' Világi Me'ltóságok kozzi'il pedig jelen valá-

nak: Hunyadi János, a' ki Ulrik Czilei Grófot

kötözve magával Budára vítte; («) Ujlaki Mik-

lós, Erde'ly-Orfzági Fejedelem; Palótz Mate',

Tóth-Orfzági Bán, a' ki Erzse'beth Királyne'tól

Sopronban tömlötzben tartatván, egy Borbély-

Lege'nynek segítsége által menekedett ki a' fog-

ságból, e's egyenesen Budára fzaladott inkább ,

hogy sem le'pett. Erkeztek oda azután más Fó^

Emberek is igen nagy sereggel , a' kik között

fzomfze'd Fejedelmeknek Követjei is vóltak. Tet->

í'zett azután az Orfzág Nagyjainak , elobb, hogy

sem a' Király meg-koronáztátnék , Orfzág-Gyu-

le'st, e's koz-tanátskozást tártani , de nem volt

közöttök az Efztergomi Érsek Sze'chi De'nes, e's

Gara Láfzló Korona-Orzô, 's a' Visegrádi Vár-.

nak Kapitányja, a' kiknek ott nem létte miatt,

ne hogy valaha Uladislaus' birodalma felzavar-s

tassék , menede'k-levelet kúldottek mind a' ket-
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tőnek, inellyben fzentűl fogadták, hogy ha az

Orfzág' Gyűlésére megjelennének , Erzsébeth'

re'fzére történt hajlások minden büntetés nélkül

maradna. Ezen parolára megjelent mind az Érsek,

mind pedig Gara Láfzló Budára ; de még is -.

három napig megülték a' tsendest. Kénfzerítet-

ték azután az Orfzág' Rendéi Gara Láfzlót, hogy

hozná Fejérvárra a' Koronát , Széchi Dénest

pedig, hogy Uladislaus' koronázását hivatala fze-

rint megtenni el ne múlatná: engedett ez a'

kénfzerítésnek, amaz is elment Visegrádra, a*

melléje rendelt Fő-Emberekkel együtt , hogy a'

Koronát, mellyet már régen Erzscbeth Királyné"

kötőjében titkon tsúfztatott vala , FejérráriM

vigye ; oda érkezvén , felnyittatik a' láda , de

a' Koronának tsak az üres helyét találták; Gara

Láfzlót furdalta a' lelki-esméret, irúlt-pirúlt, hí-

mölt-hámolt , de hafzontalan volt minden fzínes

mentsége; mert híre futamodván Fejérváratt a'

Korona ellopattatásának , olly fzörnyű zendülés

lett a' Nép közt, hogy Gara Láfzlót, a' ki a'

Koronának olly jó és hív őrzője vala, mint a*

farkas a' báránynak, azonnal feldarabolták volna,

ha Uladislaus Király maga Felséges fzemélyjét

közbe-vetvén , a' fellobbant Népet le nem tsilla-

pította volna. Letsendesedvén valamennyire az

Orfzág' Nagyjai , nem akarták hofzfzabb • időre

nyújtani Uladislausnak koronázását, hanem azt

végezték köz-akarattal , hogy Sz. István' fejében

lévő Arany-Korona által menne végbe ezután a*

Királyoknak törvényes koronázása , mind addig ,

míglen az elidegenedett drága kintse Orfzágunk-

nak haza nem kerülne : megegyezett ebben az

egéfz Orfzág, és I. Uladislaus i44o-dtk efzten-

döben Júliusnak 17-dik napján Székes-Fejérvá-

ratt megkoroBáztatott, és ugyan azon napon el?,

végeztetett, hogy V-djk Láfzlónak koronázta-
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tasa torvénytelennek , és minden ero nélkül va-

lónak esmértetnék. Ezen felyiil Erzsébeth Ki-

rályné nyilvánságos Orfzág' ellenségének hír-

dettetett , és hogy ez eilen az Orlzág' védelmere,

minden , a' ki magát igaz Hazafiának valija ,

fegyvert emelne, elve'geztetett.

(í) Rozgon Simon Egri Püspök annál inkább

kedvezett Uladislausnak, hogy Erzsébeth Királyné-

riak ez által nagyobb bofzfzúságot tehessen. Regen

neheztelésbert volt , tudniillik Rozgon Simon , Er

zsébeth Királyné eilen : mivel , midôn még Rozgon

Vel'zprémi Püspök volt , esedezett vala Erzsébeth.

Királynénál az Efztergomi Eisekségért, Erzsébeth,

pedig art fei elte, hogy valameddig ô Királyné léfz*,

addig Rozgon Simont az Eí'ztergomi Ersekséggel

nem fogja terhelni; Rozgon pedig, hogy üres ko-

sarat kapott, elfzégyenlette magát, azért vifzontag

azt felelte a' Királynénak , hogy valameddig ft

eine , mind addig Erzsébethet a' Rirályi Méltóság-

rak elnyerésétôl megmentené. Bonfin. Dec. III-

L. W.

(ы) Hallván Erzsébeth Királyné Uladielausnak

Bqda felé való kozelítéeét , Komáromba fzaladott,

onnét pedie; Gyôrbe ; de ott sem találván bátorsá-

gos megraaradást , azon Várat Ulrik Gróf vezér-

lése alatt levo Tseh Katonákra bízván Po'sonban

hordozkodott. A* Magyarok az alatt , a' kik Uia-

dislauet uralták, azon vóltak , hogy az Erzsébeth'

körmei között lévô Várakat onnét kiragadhassák.

Hunyadi János Gyôr Vara eilen ment, hogy Ulrik

Grófot onnét ki kardlapozhassa; de nem várta oda

érkezését Hunyadi^ Jánosnak Ulrik, hanem éjtfzaka

setétben a'kisDanan iltal-tétette magát Rév-faluba,

és Sziget-köznek indúlván, Pozsonba akara fzaladni;

egéfz~ éjtfzaka esméretlen helyeken tétovázott , míg-

len reggel azon Katonáktól, a' kiket Hunyadi János

utánna küldött vala, a' Zámolyi erdôben elfogat-

tatott. Ezt azután kötözve vitte Hunyadi Uladis-

laushoz Budára, a' hol betsûletben ugyan» de még

is ôrizet alatt tartatott, míglen esküvéssel nem kö-

telezte vala mágát, hogy Uladislaii*hoz hív léfzen,

ée soha Erzsébeth Királynét üladislaus eilen, s«

pénzel, se tanáts adáseal , se más valamelly módon

вещ fogja segíteni, sôt, leg-nagyobb gondját abbaa
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helyhezteti, hogy Erzsébettol támafztott Zenebonát

letsillapítja. De a' hit-fzego állhatatlan ember mi-

neku lánna fzabadságát vifzfza vette, esküvéssel tett

fogadását naeg nem tartotta.

S- 33*

Erszébeth Királyné Fridrik Csáfzár nevelésért

bízta Láfzlót. Hogy Uladislaus ellen had

viselésre ereje légyen, ugyan ezen Fridriknek

a? Magyar Koronát elzálogosítja, Hofzfzá.

villongás után megbékélvén Uladislaussal, ke

vés napok múlva meghal.

. Fellobbant tsak-nem az egéfz Orfzág Erzsé-

beth Királyné ellen. Ez, hogy magát, Orfzágát,

és magzatját a' vefzedelmen kívül helyheztesse,

ezek iránt , Afzfzonyi okosságot meghatározó

rendele'seket tett. A' mi maga ízemélyjét illeti,

Győrről Pozsonba vette lakását, hogy onnét,

ha a' fzükség úgy hozná magával, kevesebb lé

péssel Austriába fzaladhatna ; az Orfzág' meg

tartására pedig rendelte^ hogy Horváth-Orfzá-

got Uladislaus ellen Gara Láizló védelmezné, 's

a' Horváthságot a' Királyné' hív engedelmessé

gében megtartaná. Dunán túl való réfzét Ma-

gyar-Orfzágnak, Ulrik Czilei Grófra bízta. A'

Bánya-Várasokát pedig, és az egéfz Sáros-Vár

megyét Brandisi Giskra Jánosnak védelmére ál

tál-adta, a' kit Tseh-Orfzágból sok ígéretekkel

Magyar-Orfzágba híván, Sárosi Grófságra emelt.

Kassa Városának is igen hathatós levelet írt ,

mellyben őket , hogy Uladislaus' réfzére ne ha-

nyatlanának, kegyes fzavakkal kérte. A' mi

magzatját illeti , ezt Fridrik Római Királynak

gondviselésére bízta, hogy ez lenne a' tsetse*

mos 5 de inár megkoronázott Magyar Királynak
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nevelő attya. Fridrik örömest felválalta Láfzlóí

nak nevelését, kivált, midőn tapafztalta, hogy

ez által jobban telne arannyal a' Német-Újhelyi

tárház. Sajdította Erzsébeth is , hogy Fridrik

nem Láfzlót, sem annak nevelését, hanem tsak

a' pénzét fzeretné , azért is Albert Austriai Her-

czegre akarta bízni Láfzlónak gondviselését ;

meg is lett közöttök az egyesülés, mellyröl

bizonyság-tévö-levél Erzsébeth Királynétól 1440-

ben dprilisnek 6-dik napján írattatott , és ki

adatott a1 Komáromi Várban ; de az árvát Frid-

riknek kézéből semmi mesterséggel többé ki

nem tsafarhatta. Ugyan azon eí'ztendőben arra

vitte Erzsébeth Királynét a' Fzükség , hogy a'

Magyar Koronát is , mellyet már előbb a' Vise

grádi Várból tsálfasággal elemelt , Fridriknek

két-ezer-ötfzáz aranyon két efztendore zálogba

adta vala. Kevés idő imílva, nem lévén hadi-

kőltsége , ugyan azon zálogra öt-ezer aranyat

vett fel Fridriktol; azután ismét kilentz-ezeret;

végre két-ezeret ; sőt Sopron Varasát is nyóltz-

ezer aranyon eladta az említett Fridrik Csáfzár^

nak , úgyhogy azon adósság , mellyet ErzsébetH

Királyné a' Magyarok' fzakállára felvett Fridrik

Cs'álzártól , hulzort-hét-ezer-ötfzáz aranyra ment.

Pénze nem lévén tehát Erzsébéthnék ^ hadako

zott míg a' költsön vett pénz tartott. Uladis-

laus sem nézte l'zunhyadozó fzemmel Erzsébeth

Királynénak rendeléseit , hanfem annak erejét 4

éleibe vetett erővel akarta megfontani: azért is

Gara Lát'zló ellen Horváth -Orfzágba Hunyadi

Jánost kűldéi Giskrá János ellen Perény Mik

lóst állította; Lindvai Bánfinak pedig ^ hogy

a* Dürián túl -való réízén Magyar-Orfzágnakí

Ül^ik Cziiei Gróffal fzeinbe fzállana, parantsolta;

Ezen három Hadi-Vezérek közzül Hunyadi Já

nos volt első , a' ki a' reá bízott dologhoz
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hozzá látott : megindulván Gara Láfzló

ellen, nem mefzfze Batta mezo-várasnak hatá

rától, a' hol feküdt vala Gara Láízlónak Tá

bora, megállapodott, és vér-ontás nélkül akar

ván a' dolognak végét fzakafztani , Gara Láfz-

lót izenet által magános befzélgetésre hívta: nem

telizett ez Gara Láfzlónak , a' ki nem fzóval ,

hanem karddal akart felelni a' kérdésre; félre

tévén tehát Hunyadi János is a' tréfát , elo-ál-

lítja kélzen lévő markos Legényjeit , megütköz

nek, és mind a' két rélzról sokáig egyenlő erő

vel, és bátorsággal viaskodnak, mind addig,

míglen Hunyadi az Ö elfáradott Legényjei he

lyebe új nyugodt Legényeket elől nem állított,

a' ki fergeteg módjára ellepvén Gara Láfzlónak

Horváth Katonáit, helyekből kimozdították, 's

végre fzaladásra is kénfzerítették : nyomában

voltak ugyan a' megfutamodott Horváthságnak,

de Hunyadi János azonnal vifzfza húzta a' Ma

gyarságot , hogy a1 Horváthokat , mint velünk

egy Korona' árnyéban lévő Polgár -társainkat

fzükség nélkül ne fogyafztanák. Szerentsétle-

nebb volt Lindvai Bánfínak ülrik Gróf Tábo

rával való viaskodása : Bánfi a1 maga Katonáit

Vas-Vármegyében Szombathely Városának hatá

rában fzáliította Táborba, és ott várta inkább,

hogy sem kereste a' jó -fzerentsét. Éfzre-vette

Witovetzi, Ulrik Grófnak Fő-Vezére Bánfinak

tétovázását, ellene ugrat tehát, és azt olly hely

re tsaija , előbbre húzván magát , a' hol minden

felöl bezárattatotf. Nem lévén semmi rés , mel

lyen kitsúízhatott volna ; Bánfi maga is rab

ságba esett, és Stájer- Crfzágnak Czilei nevű

Várába vitetett. (JT) Szégyenlette valamennyire

az új Király, Bánfinak ezen fzerentsétlen ütkö

zete által ízerzett motskot; maga akarta tehát

ezt lemosni j azért nagyobb Hadi-sereggel maga
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indult theg Uladislaus , és az ütközet' helyériéfe

Szombathely Városának mefzfze elterjedő lap

ját válafztotta : oda jött* nem sokára Witovetzi^

Üirik Grófnak ama' nyertes Hadi- Vezére is;

sokáig néztek egymás' ízemébe , némellykor

tsipkedte is egyik réfz a' másikat , de egéfz erő

vel ölbe nem fzállottak. Elunták azután a' hofz-

fzas harzontalan nyughatatlanságot, és egymás

sal megegyeztek : Ulrik azt fogadta , hogy Ula-

dislaushoz hív lévén ^ ellene soha semmi ellen

kező tanátsot nem forralna. Uladislaus vifzontag

azt ígérte, hogy eddig tett tselekedeteiért Ulri-

kon soha bofzfztít nem állana , 's ötét az Orfzág'

Nagyjaival egyenlő tekintetben, és betsűletben

tartaná; ezen ígéretét pedig Királyi levelével

Uladislaus megerősítette. Elküldé az alatt IV-dík

Eugenms Pápa Julianus Caetarinus Kardinálist

Magyar - Orfzágba , a' ki sok utakat próbált,-

mellyeken Uladislaust Erzsébeth Királynéval

öfzve-békéltethette volna ; annyira vitte ugyan

tsák a' dolgot, hogy Uladislaus Erzébethez Győrré

elmenne , Erzsébeth is Uladislaust Budára haza

kíséré. Egymás között való befzélgetésben meg

egyeztek , nem tsak az Orfzágról , hanem a' há

zasságról is, olly feltétellel, hogy Uladislaus

lenne Magyar - Orfzágnak törvényes Királyja^

Erzsébethet feleségül venné r annak fiját pedig

Láfzlót a' Magyar Koronával együtt Fridrik Csá^

fzár' kezéből, ha fzépségesen nem lehetne, erő

vel is kitekerné. Meglévén az egyesülés , Ers^é-

beth vifzfza tért Győrbe, és haza menetele uján

harmad napra meghalt, a' mint némellyek vé

lekednek, méreg által. Halála 24-dik December

ien 1442-dik efztendőbem

XJT) Ezen ütközetről, és Lindvai Bánfinak Szom

bathelynél történt elfogattatásáról emléke/et vagyon

a' Cziiei Grófoknak Krónikájában, melly találtatife

Colleoti Veter. Monument. T. H,

§. 34*



ÍÍ. KönyV. I. Szàkasz. ИЗ

,§. 34-

zA' Tbr'ôKÔh 1. Uladislaus' îdejëbeh sblfzor vias-

kodtah cC Maçyarokkal , de mindenftor letcr-

sökolte oÄet Hunyadi Jdnos az ô Vitéz tár-

saival együtt. Végre békességat hötött veíek

Uladislaus K,irálj'.

Míglen a' Magyarok ket retzre fzakadván,

Polgár-társaikát öltek , 's egymást fogyafztották'

hagy le'pe'sekkel siete a' Török Magyar-Orfzág

felé. Mar a' ízomfze'd Tartományoknak Vajdájit

adózókká tették , söt IL Amuratés ■ azon idóbéli

Török Csáfzár, Szendro Várát elfoglalván, Bel

grad falainak fzegezte remito ágytí it. Hároni

hónapig tartott mar a' megfzállott Várnak ke-

gyetlen oétromlása, midön Uladislaus Latzintzky

Pe'tert kúldé Követse'gbe Amurathoz; a' ki által

emlékeztette . vala ótet á' fzomfze'dságnak tsen-

des megtartására ; 's egyízersmind inte' vala j

hogy Belgrad Várának törve'nytelen ostromlá-

sát félbe fzakaíztaná. Nem. sokat hajtott Amu-

rates a' Latzintzky Péter' befze'djére, hanem

Belgrad Várának ostromát . tovább is folytatta :

keve'sré mehetett mindazonáltal az ége'íz Tábo-

rával együtt, mert Sován Jáhos Aurániaí Prior,

es Belgrad Várának akkorí Fo-Kapitányja, a'

Török Tábornak minden praktikájit haízontá-

lanná tette. Majd hogy meg nem dühödött mar

Amurates bofzfzúságában , hogy mesterkedései-

йек tzelját el nem e'rhette; új probara vetette

tehát fejét: Belgrad Várátql fél Magyar fértfold-

nyire fekfzik egy hegyetske j az oÍJy árnyékot

vet a' Várbeíiek eleibe, hogy onne't sèmmit, a'

tai a' hegyen tul törte'nik , e'fzre ne lehesseri

venni ; ezea hegynek oldalánál kezde tehát üre-

get, vagy a' mint a' Hadi-Embtrek nevezik,'

Magy. Erad, II; Kötiyv; H
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mínát ásatni, mellyen azután Hadi-Seregeit

Várba véletlen be'vezetné. Megsajdította ezt va-

lamiképp' Sován János, a' megnevezett Várnak

Fo - Kormányozója , (y~) es tüstént ellenkezo

üregct ásatott , mellyet , midón a' Török ásók

kozelítenének, fzurokkal, kénkovei , puskapor-

ral, ve'nyegevel, es más tflz-e'leményekkel mcg-

toltefé , az ajtaját pedig kövekkel e's fólddel izo-

rossan béciugatá , tsak egy tsekély lyukat hagy-

van rajta, mellyen tüzet lehetne bevetni. Midón

a' Török Tábor mar Belgrad' falai ala asta

magát, meggyújtatott a' Várbeliek' üregében levo

ke'nko, az egyéb égo efzközökkel együtt, melly

inivel a' Törökök' ürege'be ízolgált, а beiöle

kiokádott dögleletes fust a' be'tolongozó sereget

egy Pzempil tantas alatt megfojtotta. Elvefztett

itt a' Török Csáfzár tizenhe't-ezer ne'pet , a' ne'l-

kül, hogy a' Várat keze're keríthette vólna; fei-

ízedette tehát sátorait, és he't hónapig tarto

ostrom után Belgrad Várát a' fe'lelemtól meg-

mentette 1440-dik efztendoben. Nag)' fze'gye-

ne're vált ez Amurathnak, a' ki, hogy a' Bel

grad alatt fzenvedett gyalázat' letorúlése're spon-

gyíát keressen, 1441-ben Mezetes Basa Nagy

Veze'rt fzörnyU nagy erovel Erdély-Orfzágnak ,

onne't pedig, ha a' fzerentse úgy hozná maga-

val , Magyar-Orfzágnak pufztítására kúlde'. Hall-

ván Mezetes Nagy Veze'rnek ke'fzúleteit Hunyadi

János, Gyula-Feje'rvárra , (*) az ott lakó Erde'-

lyi Püspökhöz Lepes Györgyhöz ment, hogy

vele azon fzoros , és halafztást nem fzenvedó

kornytilállásokban tanátsát közölhesse: azt vé-

gezte'k magok között, hogy, mivel tantílt és

próbált Katonaságot ném lehetne elo-állítani, a'

fold' ne'peiböl Últetnének egynehány ezeret lora,

és ezeket vezetnék Mezetes Nagy Veze'r eilen.

Fegyvert ofztogat tehát a' fóld' ne'pe'nek Honyadi

•V
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'János, és Lépes György á' Török Tábor ellen;

indítja okét, vajha nagyobb vigyázassál! mert

midőn Szent Imre nevezetű falunak határába ju-,

tottak volna, a' lesben álló Török lovasság KÖ-J

rul-fogja, 's kegyetlenül méfzárolja öketJ Látta,

mind a' két Magyar Hadi-Vezér, hogy az ege'í/s

sereg magokkal 'együtt vefzedelemberi volna v

boldogabb időre akarták tartani eleteket i azért

ré a' ízükségben félre tévén á' fzégyent , fzala-

dásnak eredtek ; Hunyadi János ugyan kevés

társaival együtt kivántzorgott a' vefzedelembol ,'

hanem az Erdélyi Püspök Lépes György , mi

dőn valamelly folyón által akarna ugratni , le

maradt páripájáról, és a' nyomában lévő Tö

rököktől elfogattatván , diribrol darabra vagdal-

tatotl-."- Nem volt még is Mezetes Basáé a' nye

reség', mert kévés .napok múlva azon prédát ,

mellyel ezen ütközetben fzerzett, eletével együtt

a' Magyarok' kezekben hagyta vala. Felfuval-

kodott ugyan Ö Sz. Imre határában "lett.győze-

delemben, de torkába verte ezt a' kii izereu-

tse't néki Hunyadi János ^ a' ki leg-nagyobb siet

séggel fegyverbe állította Erdély-Orlzágnak vi

téz lakosait1, a' kikkel minekelotte megindulna,

kéinlöt killde Mezetes' Táborához ; a' ki vifzí'za

tervén, azt súgta a' Hunyadi' fülébe, hogy Me

zetes a' maga Katonái előtt leírta legyen Hunyadi

Jánosnak formáját, ruháját, fegyverét, és pari

páját; '$ azt a' parantsolatot adta ki, hogy az.,

egél'z erő Hunyadi ellen tollankodjék, ezt ha7

egylzer lábáról leütik, könnyöt léfzen a' Magyar

Tábort felzavarni. Ezen hír-hallásra magához hí-

tatá Hunyadi János Kemény Simont, a' ki egy

volt a' Hunyadi Hadi-Tilztjei közzül , és Hunya-

(Uhoz ábrázatban nagyon hasonlított. Ezt Hunyadi

János a- maga ruhájába 's fegyverébe Öltöztette ^

V ma^a lovára ültette, válogatott jecős L^gé-

,; H a
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nyéket is rendelt oldsla melle', a' kik ötét, mint

vélt Hadi-Vezért magyarosan ve'delmezne'k, maga

pedig közönse'ges ruhában rejtette el Méltóságos

Úri fzemélyjét. így elrendelvén mindeneket ,

megindulnak Isten' segítsége'vel , e's Mézetes' Ka

tonáit , a* kik sok prédával terhelve lévén, ne

hezen le'pegettek , hamar elérték. Szörnyű si-

kójtás között, nem kissebb dühösséggel egymás

ra rohan a' két Tábor , és átalkodott fzándék-

kal önként ugrik a' vefzedelemnek. A' Törökök

Kemény Simont Hunyadi Jánosnak lenni vélvén,

az első tsatában lováról lemeTzáro'lták ; a' Török

Tábor' hátulján lévő kerelztény rabok elfzán-

ták magokat , e's lábaikról letördelvén a' bilin-

tseket , 's a' Törökök' kezeikből kitekerték a*

fegyvert , és azzal hátulról megtámadták a.z el

lenséget. Látván ezen segítséget Hunyadi Ja-,

nosnak Tábora , jobban neki bátorodott , és

közbe fzorítván az ellenséget, azt úgy darabol

ták, mint a' répát. . Megrémült itt Mézetes Nagy

Vezér, a' ki midőn a' Havasok felé fzaladna,

fijával együtt elfogatta tott. 's mind a' kettőnek

feje vétetett. Elvefzett Mézetes' Táborából 20

ezer, azokon kívül, a' kik eleven fejjel a' Ma

gyarok' kezébe kerültek ; ezen fellyül az egéfz

Török Tábornak kintse , és éieményje Hunyadi'

kezébe került, a1 ki abból: sok ritka fzépségil

ruhákat és efzközöket Uladislaushoz külde Bu

dára. Jobban bánta Amurath Mézetes Basa'

Nagy Vezérnek elvefztését minden egyéb kárá

nál : nem volt talán akkor az egéfz Táborában

«hez fogható erősségű 's tapafztalású Hadi -Ve

zére Amurath Csáfzárnak : azt végzé azért magá

ban , hogy következendő tavafzra maga lenne a'

meginduló Tábornak jelen-lévő feje 's igazga

tója. Ezen feándékát, maga tudja miért, elvál-

íoztatváa, Sabatin Basát Mldt Erdély 's Magyar
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Orfzág eilen. Az ege'fz Török sereg, melly

Sabatin Basa' vezérle'sére bízatott , állott nyóltz-

van-ezerbôl. Ezek Rácz-Orfzágon kerefztúl men-

vén, Kis Nikopolynal a' Dunán által-jottek , e's

mindenfelól , valamerre tsak lépni lehetett , re'-

mító pafztx'tást tettek. Ertekezvén a' ízomlzédok'

elérkezésérôl Hunyadi János, 15 ezerbol álló

Magyar sereggel induit eleibe, es nem mefzíze

Karansebesbol , azon a' helyen , mélly Vas-

Kapunak mondatik , a' .Török Tábornak eleibe

állott; ízokása fzerint kevést de nyomos l'zók-

kal ébreízte'st adván, ellene ízalafztja Legény-

jeit Sabatin Basa Táborának. A' Magyarok ke-

vesen leve'n , bíztak sok vefzedelmekben kitet-

fzett Hadi-erejekben , a' Törökök pedig, a' kik

tsak-nem hat annyin valának, a Ne'p' sokasá-

gában. Ne'gy óráig tartott a' tsata , midon el

nem viselhetve'n tovább a' Magyar fegyvernek

rettentô élit, a' Török Tábor hátat kezde for-»

dítani ; bíztatta bajvívó társait Sabatin Basa,

még azt is íge'rte, a' mije nem volt, tsak vifzfza

állíthassa a' felbomlott, e's fe'lelme'ben fzaladás-

nak eredett rettego Ne'pet, de ez siket volt ,

mind az íge'retekre, mind a' fenyegete'sre , lát-

ván azért Sabatin, hogy foganatlan lenne mind

fzava, mind pe'ldája, maga is futásnak erefzke-

dett, és a' gyözedelemnek ditsose'ge't Hunyadi

Jánosnak , 's vele hadakozó Vite'z Magyaroknak

engedte. Olly sokan estenek el ezen vérontás-

ban a' Török seregböl , hogy azoknak temetet-

len testekból emelkedett dögleletes goz a' levegô-

eget megvel'ztegette légyen. Éppen akkor e'rke*

zett ezen halhataflah gyözedelemnek hire Bu-

dára Uladislaus Királyhoz, midön Àmurathnak

Követjei vakmeró bizodalommal Belgrad Várá-

iiak oda engedése't , e's efztendonke'nt való adot

parantsolni látfzattak inkább, mint sem kerní:
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írjcgvídáműlt a' Királyi Udvar, Hunyadi'

delmtínck hallására , 's ugyan azért a' Török

Követeknek felfuvalkodott fzavaira bátor mo

solygással azt vifzánolta Uladislaus, hogy Ku-

nyadi János Sabatin Basának elég feleletet adott

ínár a' Vaskapunál , midőn annak Hadi-seregé

től 40 ezerét ledarabolván , más világon is túl

küldött, azért menjenek haza, és keressenek

helyet a' hol a' Magyarok elöl bátran elrejtőz

hessenek. Tudták jól a' Török Követek Hunya

dinak gyózedelmét, de azt feltett fzándckból el

akarták titkolni , hogy a' Magyarokat annál

könnyebben re£ bírhassák az adó-fizetésre; mi

dőn azért értették, hogy már Budán is tudnák

a' Vas-Kapunál történt viadalomnak kimenete

lét , nagy ortza-pirúlással haza fzégyenkedtek.

Az alatt Julián Kardinális, a Római Széknek

Apostoli Követ;e , a' ki azon időben Budán

volt, és Vuchovits György Rácz-Orfzági Des-

pota reá befzéllették Uladislaust, hogy egéfz

erejét Amurath ellen fordítaná. Egéizen még

él nem tökéllette magát Uladislaus , hanem Bu

dán Orfzág-Gyűlést tartott, mellyben köz-aka-

fattal elvégezték, hogy minden halogatás nél

kül, 'mentül nagyobb erővel lehetne, a' Török

ellen indulna meg az Orfzág; mivel pedig taná-

tsos'nem lett volna hátulról ellenséget hagyni,

Követeket küldöttek Fridrik Római Csáfzárhoz,

a' kik vele két eíztendeig való békességet fzer-

zettek. Ezen Követség bízatott Julián Kardiná

lisra, Miklós Karakói Kanonokra, és Hederváry

Lörintz Magyar-Orfzág' Palatínusára. Nem ke

lőmben Giskra Jánossal is fegyver-fzúnes téte-

fi*tt. Előbb, 'mint sem útra erefzkedne a" Ma

gyar Tábor, Uladislaus Hunyadi Jánost Frdélyi

f ejedelemmé , Szörényi és Temesi Bánná tette,

réiis ízerént , hogy elobbeni Hadi-erkŐltséit jata-
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lommal tetézze, réfz fzerint pedig , hogy újabb

vitézségre ébrefzfze: ezt előre küldötte , maga

pedig ugyan azon 1 443-dik efztendöben Május

hónapnak elein megindult Budáról , és előbb

a' Tiizán , azután Rácz-Orfzág' fzélin a' Dunán

által-menvén, Táborát letelepítette a' Morva vi

zének innetső partján , Hunyadi Jánost pedig

Bolgár -Orfzág felé kűídé , hogy azon Tarto

mányból seprené ki a' Török ízemetet. Tíz

ezer embert vitt vala magával Hunyadi , és azok

kal Bolgár-Grizágnak leg-nemessebb Sophia ne

vezetű Városár elfoglalván, az egéfz környúl-álló

Tartományt betöltötte félelemmel, úgy, hogy

Romápiát is felelembe hozná. Amurath bőveb

ben értekezvén Uladislaus Király' jelen-léttérol,

's Hunyadi Jánosnak állandó győzedelmeiröl ,

Karamb Basát, Natóliának Fő-Kormányozóját,

a' ki egyfzersmind Amurath Török Csáízárnak

sógora vala , Fő-Hadi-Vezérnek rendelte ,. fejéra

parantsolván , hogy Romániába vezető Hemus

hegyeinek fzoros útjait híven megőrizné, ne hogy

azokon által- nyargalhatna Hunyadi János, a' ki

már akkor öt külömböző helyeken emberül meg

verte a' Török Tábort. Karamb Basa örömest

kikerülte volna Hunyadi Jánost, és Uladislaus

Király' Tábora előtt fújatta volna meg a' Török

sípot; azért is Nyssa Városa felé közelgetett,

hogy onnét Uladislaus Király' Táborát közelebb

érhesse; de eleibe állott Hunyadi János, sőt

Nys=a Városát, mellybol Karamb Basa kihor-

dozkodott vala, hatalmába vévén, mindenfelöl

nyomozta az előtte bujkáló Török Tábort. El-

nyúgodott már a' fényeskedo nap, midőn fel

találta Karamb Basa' Táborát Hunya'dt János ^

a' ki a' hóid' világosságánál minden rendelése

ket megtévén, annyi időt sem engedett a' Tö

rököknek, hogy féltekben kifoháfzkodhattált

H *



MAGYAROK' EREDETE

volna magokat , egyenesen ellenek ugratja a*

lovasságot. A' Törökök a' fzükséget bátorságra

fordítván , kimutatták minden erejeket , kik kő-,

zött olly átalkodással ve'delmezte magát a' ke't-

se'gben esett Nép, hogy napnyúgottól fogva,

ege'fz éjfélig tartana a' viaskodás: midőn látta

volna Karamb Basa, hogy a' gyozhetetlen Ma

gyar Vite'zse'gnek fegyverét tovább nem győz

hetne' emberrel, a' közel le'vö erdőtől ke'rt vala

fzállást; de elárulta ott is ókét az ellenek irigy

kedő hóidnak fzép világossága : mindenfelöl

darabolta a' félelemtől remegő Törököt a' Ma

gyar Sereg, úgyhogy azon ütközetben közel 20.

ezer embernek vérével áldozott le'gyen a' Tö

rök Csáfzár ; maga Karamb Basa is elfogattat-

ván Hunyadi János' sátorába vitetett. Volt ugyan

fzándéka Hunyadi Jánosnak más napra kelvén,

a' megrémült ellenséget bellyebb fzorítani, de

mivel veCzedelmes , sőt lehetetlen dolognak ál

lította a' meredek Havasoknak kőfziklás olda-.

Iáin felvinni a' fegyveres Népet , megmásolta

fzándékát , 's a' Király után menvén , annak

Táborával egybe-kaptsolta a' maga Vitézeit, 's

vele együtt elsőben Belgrádba, onnét vifzfza tért,

Buda Városába 1443-ban November Hónapnak

közepe tájján,

(y) Azt befzéllik némellyek, hogy valamelly

nyíl lövettetett volna be a.' Várba, inellyre tzédula

volt hajtogatva, olly írással, melly a" Törökök'

fzándékát kinyilatkoztatta. Ezen trédulát Sován

János kezéhez vévén, olly rendeléseket tett nasy

sietséggel , mellyekkel Ainuratb.' igyekezetét ugyail

annak kárára fordította.

(?) Régenten ezen Váro« Gynla-F«jérvárnak mon

datott, miolta pedig azt Károly Csáfzár, és eze^

nevezetű III-dik Magyar Király megerősítette, épító

Urának nevéről azután Karolj-Várnak; vagy Károly-^

Fejérvárnak nsondatott.
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§- 35-

l, Uiadislttut Király frigyet köt a Törökökkel*

Azt felbontván , Várnánál történt fzerentsét-

len ütközetben elesik , 's a Törököktói feje

vétetik-

Elterjedett az egéfz Európában Uladislaus-

Király' győzedelmes fegyverének híre, azért is r

sok Követségek által tií'zteltetett a' Budai Udvar,

mellyeket rélz fzeriat azért küldöttek a' Kerefz-

tény Fejedelmek , hogy Uladislaus Királynak

halhatatlan gyózedelmén örvendeznének , réfz

fzerint , hogy a' Török ellen folytatandó had

ban a' gyozhetetlen Magyar sereggel öfzve-fzö-

vetkezhetnének. Nem volt ezen eltökéllése az

Európai Udvaroknak tígy elfedezve, hogy híréve'

ne ment volna a' Török Csáfzárnak, a' ki mivel

már akkor Ázsiába fzándékozott vala menni ,

hogy ott a' Karamaniai Fejedelem' nyakába vesse

a' kirázott igát, ne hogy két, vagy több. réfzról

ostromot fzenvedvén, több felé l'zaggatni kén-

fzeríttessék Hadi-erejét, Szeged Városába Ko.ve-,

tekét küld Uladislaushoz, a' ki ottan az Or^aág*

Nagyjaival Gyűlést tartott vala, 's kérte a' Ma-,

gyár Udvart , hogy hafznos, és a' Magyar Nem

zetnek betses alku fzerint tíz efztendeig való

békességet eagedne néki: egynéhány óráig tartó

vetekedés után úgy egyesült meg a' két Udvar,

hogy Amurathé lenne az egéfz JBolgár-Orfzág T

Rácz-Orfzág pedig, és minden egyéb elfoglalt

Tartományok és Várasok a' Magyar Korona ár

nyékában nyugovó Fejedelemnek vifzfza adat

nának. Kararnb Basa' vakságáért pedig ötven

ezer arany fizettetnék. Ezen fellyűl Vuchovits

György Rácz-Orfzági Fejedelem' íijai is, a' ki-.

jí«t Szendi'ö Várában elfogott vala Amurath,
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az Ö attyoknak , (a) a' ki ezen békességnek titkos

fzerzoje volt, vifzfza adatnának. Ezen kötés

lett meg 1 444-dik efztendöben. Mind a' két réfz

felesküdött ígéretének megtartására, a' Törökök,

ugyan az Alkoránra, Uladislaus pedig az Evan-

gyéliomra. (£) Rémülve tsudálta az egéfz Eu

rópa Uladislaus Királynak tselekedetét hogy a'

Törökökkel, a' kiknek mind erejét megtörte,

mind bátorságát elvette, békességre lépett. Alig

tért vifzfza a' Török Követ, azonnal jöttek min

denfelől a' levelek Uladislausíhoz. Első volt, a'

ki Uladislaushoz írt, Palreologus János Görög

Csáfzár Misistra Városából , melly levelebea

minden erejéből való segítséget ígér Uladislaus-

nak, de a' mint utóbb fogjuk látni, Görög fzo-

kás fzerint tett ígéretéből egy mák-fzemnyit sem

tartott meg; vefz^delemben hadtaaz egéfz Magyar

Tábort, KirályjáVal együtt. Ugyan azon időben

érkeze Alberinus Ferentz Florentziai Kardinális

nak levele is Budára, mellyben jelenté, hogy Ö

mint Fö-Hadi-Vezér, IV-dik Eugenius Pápa' in

tézete fzerint a' Helesponti Tengeren Amurath-

nak útját, a' ki Natoliában volt vala, negyven

ezer Katonával tellyességgel elrekefztette volna.

Skanderbég, más néven Kafztriotus György, Al

bániának, és Epirus Szigetnek Fejedelme is olly

tudósítást küldött Uladislaushoz, hogy tizen-öt-

ezer embere már fegyverben állana Amurath el

len Matzedoniában; ezek után pedig még an

nyit küldene. Ezek köz-akarattal ösztönözték

Uladislaust, hogy a' Törökökkel kötött frigyet,

mellyet társai' híre nélkül tökéllett vala el, bon

taná fel. Nem akart fzentség-törő lenni Uladis*

laus , azért Szegedre öfzve-gyűjté az Orfzág'

Nagyjait , Juliánus Kardinális is jelen volt , és

*' dologban minémú értelemmel volna, az Őr-

jfeáé kívánta hallani. Már titkon fzégyenleni lá>
t *.( " . . . l , i . : . ,'.>.. . "•'*'
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feottak a' frigy-kötésben történt hirtelenkedése-

ket mind a' Király, mind annak tanátso&ai, aielly

belső érzékenységeket mintha ábrázatjokon írva

látta volna az említett Kardinális, hofzfzas, és

fontos fzóllással arra bírta mind a' Királynak,

mind az Orfzág' Nagyjainak fzívét , hogy az

<lobbeni frigyet feltörvén, a' Török ellen Tá

borba fzállanának. Julianus Kardinálisnak okos

kodása, mellyel meggyőzte a' Magyarok' Izívét,

ebben állott, hogy Uladislaus, előbb, hogy sem

békességre lépett volna a* Törökkel, frigyet ve

tett a* Kerefztény Fejedelmekkel, hogy vélek

együtt a' Török ellen fegyvert fog emelni : nem

volt tehát hatalmokban azon Fejedelmeknek hí

rek nélkül a' Törökökkel egyességre lépni, a*

kiknek társaságára magát lekötelezte vala. Meg-

gyözettetvén Uladisiaus, és a' Magyarok ezen

okoskodással, Agustus Hónapnak 4-dik napján,

1 444-ben még a' Szegedi Gyűlésben esküvessél

leköték vala magokat, hogy semmi ok, vagy

tekintet alatt a' Török' ostromlásától el nem ál-

lanának. (c) Hirtelen végbe-ment az ütközethess

való nem nagy kéízűlet, úgyhogy zo-dik Septem-

bérben 15 ezerből álló lovas-sereggel megindulna

Uladislaus Király: Orsovánál áltahnent a' Qunán

Hadi-seregével, mellyel Bolgár-Orfzágnak Niko-

polis Városáig vezetett, a' hol Havas-Alfóldnek

Fejedelme eleibe jővén , tsudáflíozott, hogy ama'

hatalmas Amurath ellen kévésed-magával jönn<B ;

könyörgött is néki , hogy kéfz-akartva magát,

vefzedelembe ne döntené: de midőn fzemlélté*

hogy a' Király Julianus Kardinális1 fzávára, a',

ki minden erejéből javaslotta a' viadalt, tpbbet

hajtana, négy-ezer válogatott lovas-legényeket

tulajdon fijának vezérlése alatt adott vala a' Ki

rály mellé. A' Hcemiis hegyeinek oldalánál Pamii.

^izéhez érkezvén, előre kűldé a' Király Hunyadi.
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Jánost négy-ezer Oláh, és három-ezer Magyar

lovassággal, a' ki a' Stumiomi és Pefzeki Várt

elfoglalván , elpre léptetett , míglen az egéfz

Tábor Várna Városának határában le nem tele

pedne. Várták ők az ígért segítséget, de előbb

elérkezett az ellenség, hogy ,s'em a' segítség.

Hunyadi volt leg-elso, a' ki gyanúságba vette

.Amurathnak elközelítését: látott t. i. ez távoly-

ról éjtfzaka nagy világosságot, mellybol, hogy

ott Amurath' táborozó Katonái tüzelnének, végre

tapafztalása fzerint bizonyos következéssel ki-

íiozta ; megduplázta azonnal az Örizeteket, és

Ikeményen reájok parantsolt, hogy mihelyt Amu

rath Táborának közelítését sejdítenék, azonnal

Üérmát üttetnének; maga pedig a' K irályhoz ment,

Jhogy mindeneket az ütközethez elrendeljen. A*

Király' sátorában tanátsot tartottak a' Hadi -Ve

zérek : Juliánus Kardinális kérdeztetett leg-elo-

izör , hogy mit ítélne , az ütközet elkezdésének

anódja felől? Juliánusnak az volt a' véleményje,

3iogy fzekerekkel és s.ántzokkal eróssen bekerít-

tetnék a' Tábor, és mind addig abból a' Nép

3ú ne vezettetnék, míglen kémlok által Amujath.

[Katonáinak fzáma bizonyosan meg nem esmér*

Vetnék : ha olly erővei talál lenni Amuratth ,

anellynek tellyességgel ellene- nem lehetne áK

lani, könnyebb leízfz a' besántzolt Táborban

magokat védelmezni , hogy sem a' tágas mező

ben a' fzámos ellenségtől elboríttatni ; ha e?

alatt az ígért segítség elérkezénd , bátrabban elő-

ííllhatnak fzoros Táborokból. Ez volt Rozgon

Simon Egri Püspöknek is a' véleményje , mel-

lyet helybe nem hagyott Hunyadi János : holtig

való fzégyennek állította ezen bátor Vitéz sán-

Uok közzé fzorítani a Tábort, és az ostromló

' Ij'áborból még az ütközet' kezdete előtt vedel?

> faezövé lenni ; fzégyen , úgymqnd , a' Vitéznek,,
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ha fél is , a* félelmet kimutatni, Nem gyózer-

tetik meg elóbb a' Vitéz , hanem, midön a' bá-

torságot letefzi. Egy értelemben volt a' Király

Hunyadi Jánossal ; elrendelik azért az egéli

Tábornak állását , kiadatnak a' pararitsolatok

megmondatik minden Hadi- Vezérnek minden

esetre mihez tartsa magát. A' Tábornak jobb

fzárnyát foglalta el az Egri Püspök Rozgon

Simon, Tallotz Ferentz, Tóth-Orfzági Bán; Vu-

chovits György, Rácz-Orfzági Despota; es Julián

Rardinális. Ezeknek háta megett állott a' Király

test-orzó Katonáival. Bal fzárnya a' Tábprnak.

a' Váradi Püspökre bíratott. Hunyadi János az

o Oláh Katonáival együtt semmi bizonyos állást

nem válafztott, a' végre , hogy a' melly réfze a*

Tábornak hanyatlana, vagy nagyobb vefzede-

lemben forogna , annak lehetne óltalmára. Fegy-

verben áUott mar az egéfz Tábor, midón Arau-

rath a' Tábornak ellenébe levo hegyekról , Ka-

tonáinknak fzámát e's állását jol kitanúlván ,

parantsolja, hogy i¿ ezer Spahik sebes nyarga*

lással ellenünk ugratnának ; eleikbe vetették

ezeknek a' kofalnál eros^sebb mejjeiket a' Magyar

Bajnokok, es nem tsak fzembe állottak a' To-

rökökkel, hanem fél óráig tarto viaskodás után

óket vifzl'za is üzték. Erre olly fzörnyen meg-

döbbent vala Amurath, hogy azonnal ízaladás-

nak eredett vólna, ha a' mellette álló, náláuál

bátrabb Vitézek a' lovât kantárjánál fogva meg

nem tartották vólna. Megújítja tehát az ütko-

zetet , de akkor is erössebb volt a' Magyar Vi-.

tézség; vajha az Egri, e's Váradi Püspökök, mind

a' ketto jó Pap, de rofz Katona, az elrendelt

helyrol vakmerö bizodalommal ki nem mozdí-

tották vólna Katonáikat, bizonyosan miénk lett

vólna a' nyereség* borostyán Rofzorúja; de mi-

áon ezçk helyekbol kimozdúlván reiidet bontot*
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rak, alkalmatosság nyújtatott a' Töröknek, hogjr

á' Magyar Tábort könnyebbén felzavarhassa :

valóban úgy is történt; oda ugratott mindazon

által Hunyadi János, és a' hanyatló fzerentsét

vitézi karjaival feltámafztotta , úgyhogy újonnan

futásnak eredne. á' pogány ellenség; mellyet lát

ván Uladislaus Király, hogy hivalkodva ne nézze

az ellenséget, ő is kimozdult elrendelt helyéből,

hogy ő is magát féjfi gyermeknek lenni matassa,

ellenek ugrata a' Jantsároknak, és vélek hallha

tatlan bátorságai viaskodott, míglen egy a' Jan-

tsárok közzűl Uladislaus lovának fzügyébé döf

vén a' dárdát, a' lovat Urával együtt a' földre

ejtette. Ellepte azután a' Jantsároknak sokasága

Uladislaust, és a' földön elterült Királynak fejét

kivágták, mellyet Záfzlójok1 kopjára tettek, és

az ütközet után mindenfélé , még Ázsiában is

kérkedve mutogattak. Minekutánná á'' Király

élete elvefzett , olly félelem fogta el az egéíz

kerefztény Tábort, hogy már senki a' Török

dühösségének ellent állani nem akarna: Hunyadi

János is a' közel lévő erdőt vette a' nyakába,

és a' mennyire paripájától kitelhetett , előbbre

léptetett. Történt ezen fzerenísétlen ütközet

1444-dik efztendőben, Novembernek to-dik nap

ján. Elesett ezen tsatában Uladislans Királyon

kívül Báthory István , Percnyi Miklós , és Ta

mási Henrik, mind FŐ-Emberek, Rozgon Simon

Egri Püspök., János Váradi Püspök. Juliánus

Kardinális a' Török elöl eleven fejjel fzaladott

ugyan el, mindazonáltal előbb, hogy sem Ma-

gyar-Orfzágot érhetné, az úton a' haramiáktól,

a' kik nála a' pénz fzagát megérzették, meg-

ölettetett. Hunyadi János sem kerülte el a' ke-

leptzét; mert Oláh-Orfzágnak Fejedelme; a' ki

ílpbb négy-ezerből álló sereget adván , magát

jC. Magyarokhoz jó fzívvel lenni mutatta 7 mái-
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¿«lé fordítván a' palástot, Hunyadi Jánost, a' ki

hozzá, mint meghitt emberéhez, az ütközetböl

haza felé fzaladván, bément vala, embertele-

nül megkötöztette , es hogy ez által Amurath-

nál, a* kit most erössebbnek látott lenni;'ked->

vet találjon, Hunyadit néki el akará ktíldeni;

megváltoztatta még is ezen kegyetlen fzándékát;

mert félt attól , . hogy ne talám a' Magyarok

ezen tselekedetét példássan megbofzfzulják; azért

is egynehány napig tarto fogság után Hunyadit

haza botsátja. Ezen ütközetben leg-nagyobb ,

e's egyetlen egy kárunk volt , hogy a' Királyun-

kat elyefztettük ; mert ha azoknak lzáraát tekint*

jük, a' kik mind a' ke't re'fzröl életeket áldoz-

ták, a' Kerefzte'ny Táborban elesteknek fzáma

egy tized réfzét sem tefzi azoknak , a' kik Amu-

rath' réfze'rôl a' tsata-piatzon fekve maradrak j

aze'rt, a' kik Amurattal társalkodtak, soha fzo-

morúbb ábrázattal nem látták , mint ezen gyo-

zedelem után ; mert valamikor a' Várnai viada-

lom beize'dbe került elotte , azt fzokta mondani,

hogy oliyan gyözedelmet az ellense'ge'nek kí-

vánna, nem pedig magának, vagy jó barátjának.

(a) Állhatatlan fzívñ ember volt ezen Vucho-

vits György , Szerviának Fejedeíme ; mert ma)d a*

Törökhöz, majd pedig r ha amott fzoros volt a'

kaptza, a' Magyarokhoz fzegôdott. Midôn Orfzá-

gától megfofztatott vólna, a' Magyarokhoz fotya-

modott, 's azoknak kegyességekbe adta magát; de

лет máeért , hanem hogy ezeknek erejek által

Orfzágát vifzfza vehesse. Talált védelmet a' Ma

gyar Udvarnál, és még is titkon a' Tör'ökkel tziin-

borált. Ezen békeseégr^e is o befzéllette rea Hunyadi

Jánoet ; a' kinek akaralja egy volt a' Király' aka-

ratjával. Nagy ígéreteket tett tudniillik Vuchovit»

Györgytiek Atnurath , hogy vele békességre lépje-

nek. Megörult György Despota Amurath' íg¿r,e*

teinek , és félre tévén azon Orfzágnak bóldogságat,

melly néki fzámkivetettnek fzállást adott , erovel

, kigondolt okokkal rea bírta Hunyadi J ano« , azata*
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a' Királyt is, hogy a' Törökkel békességet kötrie;

Állhatatlan volt: arra fordította a' köpönyeget, a'

merre a' fzél fújt.

T'... , (£) Az Evangéliomos Könyvre tette Uladislan*

. .lürály a' ke/ét, úgy esküdött fel a' frigynek meg

tartására, nem pedig, a' mint némellyek bizony

talan véleményeket követvén, befzéllik, az'Oltálri

Szentségnek jelen léttében. Kívánták ugyan a' Tö

rök Követek, hogy az Oltári Szentség hozatna e!6,

és arra tévén ujjait Uladislaus, mondaná fel az es-

küvést; de valamint ezt tselekedni nagy tifztelet-

lenség lett volna , úgy Uladislaus Királyról ezt tsak

gondolni is nagy gondatlanság. Mivel tudniillik kí

vánták a" Török Követek az Oltári Szentségnek elö-

hozá^át, ebből fzármazott azután az a' mese i»,

mellyel némellyek költöttek , hogy ezen békesség

t'zerzésnek alkalmatosságával, Uladíslaustól a' Tö

rököknek zálo-gba adatott volna az Oltári Szentség.

(V) Vajíiá né birtelenkedtek volna akkori érde-

ine«í Eleink a' Törökökkel kötött frigynek felbontá

sában, ámbár törvényes okok volt, mellyre nézve

azt megmásolhatták. Hittek ama jó fzívú égyOgyű

Eleink a' fzomfzéd Fejedelmek ékes fzókkal teté

zett ígéreteinek: azt vélték, hogy plly egyenes fzí^-

vel bánnak vélek a' jó fzomfzédok , mint ok , tsa-

tsalárdságtól irtózó Magyar terméfzetekhez képpest

mással fzoktak tselekedni, de ellenkezőt tapafztal-

tak; mert Palseologiu János, a' mint ígérte va!a,

se hátúiról meg nem támadta az ellenséget , hogy

két tűz közzé fzorította volna , se a' midőn a' fzük-

«ég úgy ho/ta magával, segítséget nem küldött.

Alberikus Ferentz Florentziui Kardinális is vigyá

zatlansága miatt Amurathot Táborával együtt a'

Helesponti Tengeren Ázsiából által -erefztette, és

ennek által-menetelérol Uladislaust, hogy tejendö

rendeléseket ahoz képpest alkalmaztatná , nem tu

dósította. Végre Skanderbég is az ígért 15 ezer em

bert az elrendelt helyre és időre elő nem állította,

mentvén magát, hogy Amurathnak közben veiett

Tábora állottá volna el útját. Légyen , hogy úgy

Volt a' dolog , vallyon , ha igaz fzívvel akart Skan

derbég Uladislausnak hadi társa lenni, midőn Ub-

dislaus Várnánál megütközött Amurattal , nem tá

madhatta vólna-é meg másfelöl Skanderbég Ainu-

rath' Táborát ? és úgy két réfzre hasítván Amtirath-

fialt
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iiak erejét , vallyon nem lehetett vólna-é" aeeít**

gekre a' Magyaroknak ? Ha igazán akarunk a* do

loghoz fzóllani , ez volt inkább Uladisbus Kiráb*

Várnánál tortént vefzedelmcnek az oka, hogy tud

ni-illik kevesed magával lévén, Fejedfelem társaitóí

me^tsalattatott inkább, bogy sem elhagvatta'ott •

nem pedi*, a' mint ncmellyek vélekednék hogv

Hunyadi János minteev eHokéllett akarattal ine'fzár

,fzékre vezette,, es vefzedelembcn haeyta a' wi
inoltalan Királyt. ' ** 8ул'

, H U Ñ Y À D I j Á N О S:

§. 36.

ïïunjradi Janas Magyar^Orfzág Kormáriyozójávu

válafztalik.

Hunyadi Jánost nem aze'rt hélyheztetem Ki-

ráylyjainfe' rendében, minthá ez valaha Hazánk-

ban Kiráiyi-fze'kben ült vólna , hanem egyèdûl;

bogy Magyar Hazánkbarí Királyí-fzemélyt-veselo

leven, I. CJlalislaus'haláiától fogva, mindaddig;

mint Hazánknak édes attya ,'azt lëg-fqbb hata-

lommal igazgatta, míglen V-dik Lálzló Fridrik

psáfzár' Oskblájából haza nem erefztetett. A*

Varnai vei'zcly utári (d). Hunyadi téli bállásra

erefztette a* Katonaságot ¡ maga pedig a' köVet-

Rezb i44J-dik efztendonek elein , Az az\ Februa-,

riusnak ó-dik napjári S.zékes-Fejerváratt az Orfzág'

tryülese'ben megjelent, a' hol Magyar-OrízagnaÜ.

Tilzán tul való refze rea . bízatott. Követke-

ZendÓ efztendôben, Pünkösd napján, melly yólt

дг-dik Majusban, a' Rákos-mezbjen ismét Or-

fzág-Gyülés tartatott, a' hol V-dik Láfzló a' Ki-

rályi hataíomban megerbsíttetett ; mivel pedig

ez Fridrik Csáfzár' Udvaraban neveies végett

tartatott, hogy az Orfzág, es a* Koz-jó tsorbú-

lást ne fzenvedjen , Hunyadi János válafztatott

Magy. £r«d. //. Kciíjyv; l
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az egéfz Orfzág' kormányózójava, tsak nem Ki

rályi hatalommal; határt fzabott mindazonáltal

néki az Orfzág, mellyet hogy egy pontig meg

tartana, esküve'ssel ötét az Orízág lekötelezte,

(«) azután az Orízág is Hunyadi' engedelrresse'-

gére felesküdött; kertek azután az Orízág' E er

dei, hogy Láfzlót a' Magyar Koronával együtt

lSémet-Orfzágból mentül hamarább lehetne,

haza hozná.

(tí) Várna, mellynek határában a' Magyar Sereg

meggyőzéltetvén 1. Uladislaus Királyunk megölet-

tetett, Bolgár-Orf/ágnak nevezetes Városa, melly

a' fekete Tengernek pariján két hegy között ép-tv»

fekfzik. A' Törökök azon a' helyen, a" hol Ula

dislaus Királynak meg -merevedett teste találta

tolt, örök emlékezetre márvány ofzlopot állítottak,

mellyre némellyek' vélekedése fzerint ezen Deák-

Versek vésettek :

Romulidae Cannas t ego Várnám clade notavi ,

, Discite mortáles non tememre fidem,

Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus ,

J\'un ferre Scythicum Pannonit óra jugum.

(e) A" t8bbi tzikkelyek közzOl r mellyrs az Or

fzág előtt magát lekötelezni kellett Hunyadi János

nak, ezek voltak: \-Jior. Hogy a' Világi és Egy

házi Méltóságokat az Orfzág' híie és tanátsa nélkül

rcaga akaratja fzerint nem fogja ofztogatni. 1-Jx.or.

Hogy azon Tartományokból, mellyekeí fegyver ál

tal az ellenségtől vifzfza vevérd, senkinek harmintz

két egéfz helynél többet inaga hatalmával nem fog

ajándékozni. $-Jior. Hogy a' maga rokonait az

Orfzág' jövedelméből felesleg nem fogja gazdagítani.

Mind ezekre azért kötelezte az Orfzág Hunyadit ,

ne hogy ezen hatalomban lévén , magának sok jó

akarókat fzerezzen , végtére elhatalmasodván , az

Oifzágot maga tetfzése fzerint maga réfzére húzza.

'f-
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• • , §• 3;. - - ..x

frridrik Csáfzártól követek által a Magyarok

viftfta kerék a Királyt a Koronával együtt ,

és aton Tartományt , rhellyet Magyar-Orfzág-

tói fösvényen eltsípett vala:

Nem elégedett meg azzal Fridrik , ezen ne^

vezetű. IIT-dik Római Csáfzár* hogy Magyar-

Orfzágban egéfz Sopron és Mosón Vármegyét^

azon fellyüi Győr és Pozson Vármegyének is

hagy réfzét bírta ; már Vas-Vármegyét is kez

dette látogatni, sót 144.5-dik efztendöben KÓfzeg

Várát, nem tudom melly igazsággal^ el is .fog

lalta. Fájt ez a1 Magyaroknak ^ a' kiknek fzívén

úgy is elég mély sebet ejtett az által, hogy a'

Királyjokat Koronával együtt magánál tartotta;

Követeket rendeltek tehát Fridrikhez, a' kik

mind ezekbén a' Magyar --Orfzági Rendeknek

kívánságát kinyilatkoztatnák. Míglen a' Köve

tek Bétsben vetekednek , addig Hunyadi János

Erdély-Orízágból Havas- Alföldre áítal-l'zaladoít ,

és egynéhány ezer válogatott lovas Legények

kel azon Tartománynak Fejedelmét, a1 ki a'

Várnai tsata után Hunyadi Jánost álnokúl meg

fogta vala, és Amurathnak akará küldeni, ezen

álnok Fejedelmet Bükerest Városában bekcríté^

és elfogván, fejét vétette; nem külömben tse-

lekedett az öregebbik fijával is; a' kissebbik fijá

nak pedig a' Izeméit tolatta ki , hogy soha a'

Magyarokon az attya1 haláláért bofzfzút ne áll

hasson. Az egéfz Oláh-Orfzágot azután a' Ma

gyar Koronához vifzfza tsatolta. Haza térvén

Havas-Alfóldéröl, mivel a' Német-Orlzágba kül

dött Követek Fridrikkel meg nem egyezhettek^

Snár nem fzóval, hanem karddal akart vetekedni

Lcg-elölzör is Stájer -Orízágnak ment Hunyadi

. ••

I .
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János, és аяпак Petovia nevti Városát elfoglal-

ván , Ulrik Czilei Grófnak jófzágán nagy pufz-

títást tett, minthogy ez egyet-értett Fridrikkel,

nein tsak titkon , hanem nyilván is asta a' ver-

met a' Magyarok alatt. Stájer-Orfzágból Vas-

Vármegyébrn által-vezette Katonáit , minek-

utánna Ulrik Gróf csküvéssel fogadta , hogy

semnii álnokságot nem fog forralni a' Magyarok

eilen. Altal-tsapott azután Austriába, e's Rozgon

Rajnaldot, nagy nevezetú Hadi-Vezért Austriá-

nak persele'sére külde' , maga pedig Be'ts Váro

sát, és annak keruletét ijefztgette, míglen a'

keme'nyebb te'li fzelek' alkalmatlansága miatt,

az ege'fz Austrian kerefztül kóborló Katonáit

Magyar-Qrfzágba haza vezetné. Újonnan 144S-

dik elztendóben Bétsbe Követeket kúldottek, (/)

a' hol ismét hafzontalan vetekedést vil'záltak ma-

gok között. Végre Rakelspurgbah Stájer-Orfzág-

ban e*en tzikkelyekben egyeztek rñeg , hogy

Sopron, Kôfzeg, Rohontz, Sleinigk, e's egyéb

helységek , mellyeket Fridrik a' Magyaroktól,

akár mi módon ragadott vala el, igaz Uroknak

vifzfza adatnának. Láfzló Fridrik1 kezében ma-

radna, míglen felnevelkednék, a' kinek minden

efztendóben az Orfzág hu]'zonnégy-ezer aranyat

kúldene Austriába. Ugyan azon eíztendoben He-

derváry LÓrintz Orfeàg Palatinusa az Ó dítse'retes

életének végét e'rte, a' kinek helyében Gara

Láfzló .emeltetett Budán az Orfzág-Gyulésében^,

a hol elvégeztetett, hogy a Palatinus, a' kinek

gondviselésében volt elóbb Buda Vara, azt Hu-

nyadi Jánosnak, mint Orfzág' Kormányozójának

által-adnu. Ezen ve'gzést azután levélben fog-

lalták az Orfzág' Nagyjai. (g)

( Л A' kiket Bétsbe Kovetségben kúldottek ai

Orfzág, Readei, ezek vóltak: Széchi Dénes, Eíiter-

goini Ersek. Jáno», Váradi; Péteí, Vátzi ; ésAgo»
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ten, GyÔTi Püspökök. Hederváry Lôrintz, Palatí-

niis ; Palótz Láfzló , Orfzág' Bírája ; Orfzág Mihály

Kints-tartó ; Gara Láfzló , Horváth - Orfzági Bán;

Gróf Szétsi Tamas, Rév Komárom Várának Kapi-

tányja, es azon Vármegyének Fo-Ispánja.

{g) Mivel Hunyadi János' leveleben megne^ez-

tetnek, a' kik az Orfzág' Renrieibol azon közönse-

ges Gyulésben jelen vóltak , iiogy azort idóben vi-

rágzó Úri Familiáknak emlékezere nálunk fent lé-

gyen , és hogy eemeretesebb légyen elóttünk , mar

akkor, és most is nagy Nemességü Nerazetségeknek

régisége, ide nevezet fzerint feljegyzem, a' mint

Hunyadi JánosTiak 1447 dik efztendôben a' Budai

Orfzág-Gyülésében kiadott Leveleben inegneveztet-

nek , illy Tenddcl vóltak: Hunyadi János, Guber-

nátor. Széchi Denes, Efztergomi Érsek. Gróf

Gara Láf/ló , Palatinus. Gróf Palótz Láfzló, Orfzág'

Bírája. líjlaki Miklós és PelsÔtz Imre , mind a'

ketto Erdélyi Fejedelem. Pere'ny János, Tárnok-

Me-ter. Martzal Imre, Királyi ajtón-állók' Mes-

tere. Palótz Simon, Királyi Fo -Lováfz - Me?ter.

Rozgon György , Pozsoni Gróf. Gróf 'Sigmond ,

Szegniaij Ve?;bi,és Modrusi Gróf. Korbaviai Cróf

György. Zelk Tamas. Thytöns Láfzló. Desô Já

nos. Koroghy János. Rozgon Osvald , es János.

Pelsot/i Láfzló. Bitakelei , és Felvavári ístván.

1 Netzpall Láfzló. Berényi Pal. Oupór Akáfz. Lá-

batlani Fark.is Láfzló. Debre Imre. Emökvei Mik

lós. Buchányi Osvald. Zobi János. Csirei Barna-

bá«. Seos Ístván. Dombói Pal es Láfzló; Szere-

tsen György. Szepesi Láfzló. Thurótzi Benedek.

Nagytárkányi Péter. Botskai ístván. Ztbántzy Mik

lós. Zopa Péter. Faifzi Miklós. Ugron Imre, és

Thtlri Kozra.i, Somogy-Vármegyének Kövefjei. Kalló

János, Pazonyi Benedek, Kerzi Mátyás, és Teme-

nyei Mihály, Z^bolts-Vármegyének válnfztott Kö-

vetiei. A' több Vármegyékbol ezen renddel vóltak:

Baranya-Vármegyébftl Hervad Láfzló , Bajai György,

Bobokai Mihály', Nyaktalarr Miklós. Vef/.prém-Vár-

meçyébôl Berdue ístván, Borou Mihály, Achhi

András, Béli Domonkos. Tólna Vármegyébol Bódó

András, Salyogi János, Szent Miklósi Mikló« ,

Kéérdei György. Vas Vármegyébol Szép Miklós,

Száfz Mihály , Deák Bálint , és Brgedi Na-?y Péter.

Békés-Vármegyébol Harafztos Domonkos , Eölyeti

l3
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Barnabás , Tamási Tamás , Jónkai Tamás, Bprsod-

Vármegyéböl Kereíztúri Tamás, Bálái György.

Thybbld János. Fejér-Vánneg>ébŐl Almási Péter,

Baratzkai Máté, Theteleni Mihály és Almási Láfzló.

Komárom Vármegyéből Vágközi János, Némái Kolos*

Radványi Láfzló , és Deák Imre; Bereg-Vármegyé

ből Balsói Péter, Lónyai András, Bereghi Miklós,

és Ulazi Privard. Verötze Vármegyéből MaykótzL

Péter, Faragói Faragó György, és Figb János.

Győr Vármegyéből Koramzói Sebestyén, Alapi Be

nedek, Baronyi Albert, és Enysei Domonkos. Posega-

Vármegyéböl ' Tserneki Pál , Lezáni Láfztó, Láni-

tzai Miklós , Jakelovetzi János. Sümeg-Vármegyé-

Í>f-l' Stliarosi Thembpld György, Hanyai András,

Vriydai' György. Sáros-VáímegyébÖl Saigó Tamás*

Delnei Kakas András. Hont- Vármegyéből Balog

Sándor,^ Demendi Miklós, Figh György, Gyarmathi

•JLáfzló. Pilis- Vármegyéből Tsikó Sándor, Taíp

István. Thorontál-Vármegyébol Matsa István, Szent

györgyi 'áiguiPind , és Sárközi Jáno«. Heves- Vár-

U 'figyébol Rechi Miklós és Üarniani János. Bodrog-

Vármegyéből Nagy -Völgyi Láfzló a' Sz. L6rintzi

Préposttal együtt. .Zaránd-Vármegyébol Ispán-Pál,

Sepieli János, Sáfopi Láfzló, és Sárközy Eirii/.

Báís-X'árinegyébpl Zalantzi János, Sulyog György,

Félegyházi Gáspár , és Tordss János. Neográdr

Vármegyéből Zekelyi György, Darótzi Jakab, Rhé-

dei Sáncior és 1-engyeli Mihály. Pest-Vármegyéből

Kathai I*ák , Irsai Antal, Barsovay Miklós, ét

Dpbo'si Miklcs. Abaújvánre^ytből Figedi Láfzló,

Thobád Tainá?, M érái Miklós, és Dobzai, János.

Valkó - Vármegyéből .Filceváii Fábián , Rezenetz

Láfzló, Burnemif?a Bálint, és Deák Miklós. Ung-

Vármegyébol Veres Láfzló, Stritzei Láfzjó, Iskei

Láfzló, és DeáH Ádám. Liptó Vármegyéből Hadasi

Benedek. Bars- Vármegyíből Baragyotii Salamon.

Trenchén - Váruiecytbői Majthéni G}'örgy. Nitra-

VáruiegyebSl Zobonyai János, és Zemekei János.

• Sopron- Várirjégyébol Vági Miklós, és Zráki Mikló?.

JBihar-Várrnegyéből Isakai Miklós, és Beöth}- Lá.fzló.

Sc/avonia , vagy i« Tóth Orfzágból ezen kyldött Bíz-

losok voltak: Simonfi György , Iváníi György , Vidfi

/Györev, Fizedi Péter, Zénaharafzti Péter , és Maga-

lótzi (Syörgy. Voltak az említett Gyűlésben sokan

qz Egyházi Méltóságokból is jelen , a,' kike^ az

pgy Efztergomi Érseken kívül meg nem neyezteijij
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mivel egyedül tsak a' kerefzt-neveik találtatnak fel

jegyezve , mellynek említéséből Nemzetségeknek

esuxéretére nem ju;hatunk.

& 38,

JÍ Törökkel a Rigó-mezején megütközik Hunyadi

János.

Fridrik Csáfzárral tett egyesség után egéíi

cfzét és erejét a' Török ellen fordította Hunyadi

János. Követséget küldött mind Alfonsus Ara*

goniai Királyhoz, mind pedig V-dik Miklós Ró

mai Pápához, 'hogy a' Magyaroknak több ütkö

zetekben megtörött erejét segítséggel gyámolí*

tanák. Éhez küldötte Miklóst Karakói Kanono

kot, a' ki Uladislaus Királlyal jött ki Lengyel"

Orfzágból. Amahoz való Követséget pedig Ist

ván Segniai Grófra bízta. A' Szentséges Pápa

Hunyadi Jánor-nak, tehetős segítség helyett Her-

czegi tzímet (titulust^ küldött. Hunyadi ezt a'

betsűletet igen Izépen megköfzönte ; de el nem

vette, jelentvén levél által a* Szentséges Atyá

nak, hogy a' Magyaroknak most segítségre volna

í'zükségek , nem pedig Titulusra , mellynek

semmi hafznát nem lehetne venni a' Török ellen,

jíem jött tehát segítség , azért tovább í'záj-tátva

nem is várakozott Hunyadi János, hanem Septem-

hernek t-lein 1 448-dik efzténdoben hufzonkét-

ezerböl álló sereget vezetvén, áltál-ment Bolgár*

Orfzágban» ott Sophia Városát minden sérelem

nélkül hagyván, eleibe sietett a' Török tábor

nak, mellyet maga vezetett Amurath, regi Török

Csáfzár. (/i) Első gondja a' volt Hunyadinak,

hogy kitanulhassa az ellenség' táborában lévő

Katonáknak l'zámát: kitanulta kémjei által, hogy

nyóltzvan-ezeren volnának; sietett azután, hogy

a' Rigó-mezejével határos hegyet, meüy Szinitza

I 4
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vize' pariján vagyon, elfoglalhassa. Sietett azoTi

hegynek elfoglalására a' Török Csáfzár, is, de,

megelőzte ötét Hunyadi János, a' hegynek elle

nében terjedő mezőséget lepíe el tehát a' Török

tábor ; meg azon estve fzekerekkcl , 's ágytik-

kai tete'zett sántzokat kerítte Hunyadi János a";

Kereí'ztény tábornak ve'd elmére ; utánna való

nap v melly volt 1 8-dik Octoberben , korán reg

gel elintézi a'Hadi-rendet : jobb-fzárnyát Losontzi

Benedekre , bal l'zárnyát pedig Bánfi Istvánra

bízta; közepére állítá Székely! Jánost , a' vasas

Katonaságnak Vezérét, és olly parantsolatot ad

neki , hogy azon áílást , mellyben négy elejű

rendben voltak a' Katonái, új parantsolat nélkül

fel ne bontaná, maga pedig Hunyadi semmi bi-,

zonyos helyet nem válafzta magának. Ezen ren-«

üelések után elsőben nyilakkal kezdették egy

mást köízöngetni , melly íjazás tovább két órá

nál tr;rta ; közelebb ugratnak azután egymáshoz.,

'és hallhatatlan érövei viaskodnak. Losontzi Be

nedek vóít első, a' ki. lielyóböl kinyomá a' Tö

rök tábornak egyik ízárnyát, ezt sajdítván Báuti

István , bátorságot kapott, és mind addig • rit

kítá az ellenben álló rendeket , míglen azok is

hátat nem 'fordítottak1. Megrémült volna erre

az egél'z Török tábor, ha Aniurath új nyúgott

Vitézeket az elfáradtak helyében nem vezetett

yóJ.na: megújult ezeknek elérkezésekre a' tsata,

és mind' addig tartott, míglen az elérkezett éjt-^

jfzakának Homályja egymástól él nem válaíztá

őket. Parantsolta azután Hunyadi, hogy egy

reTze táborának fegverben lévén , az ellenség'

mozdulására vigyázna, más reTze pedig a' sán*.

tzoíí között nyugodna meg, de egyiknek sem

kellett az álom, hanem , minekuíánna egy ke-;'

vesse falatoztak volna, égéfz hajnalig fegyverben;

állottak. Más napra kelvén, Amurath vezette,]
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ki elafzör a' sántzból a' Katonáit i a' kiknek na^y

bátorsággal eleikbe állottak a' Magyarok, 's úgy,

mentek az ellenségnek, mintha a' bizonyos győ-

zedelem már kezekben volna : meg is lett volna

valóban, ha ezt Székely Jánosnak heves indu

latja meg nem vefztegette volna: látván ez az

ellenségnek futamodását , kiindult a' helyéből ,

e's a' reá bízott vasas -sereggel az ellenség; után

eredett. Midőn már távol lett volna a' kerefz-:

tény tábortól Székely, a' Törökök, a' kik előbb

teitetve-é, vagy félelemből előtte fzaladtak vala,

ellene fordultak, és mivel fzámosabb.an voltak,

a' Székely' Katonáit mindenfelől bekerítvén , egy

lá/oig leaprították. Ezeknek veszedelmekre meg

rémült a' Kerefzténység , e's arra fzalhdott, a*

merre tagosabb utat látott. Hunyadi János is

félre tette a' fzcgyent, ízaladásnak eredett, hogy

életét megtarthassa : sok tévelygés után (*) har

mad' napra Szendrő Várában akaratja ellen ér?

kezett, a' hol György Rácz-Orfz.ági Despota meg

fogatta, 's me^kötöztette Ötét, és mind addig

azon fogságból ki nem botsátotta , míglen eskü-, ;,

vessél meg nem ígérte, hogy az ifjúbbik fijáy-al yr

Mátyással Ulrik Chilei Grófnak leányát Erzsé-'-:""

bethet., a' ki ezen Despotának Unokája vala, el

fogja vétetni. Ezen ütközetben a.'. Törököknek

adatott ugyan a' gyozedelemnek ditsosége , mi»

vei elottök a' Kerefztény tábor megfutamodott;

de még is, ha mind a' két réfzröj fzenvedett

kárt tekintjük, Hunyadi' tábora volt a' nyertes;

inert abból tsak nyóltz-ezeren , Amurath' népe%

bői pedig harmintz-négy-ezeren hagyták a' feje

ket a' Rigó-mezejen.

(^) Amurath Török Csáfzár, hogy sok rsaták,-

ban raeetörödőtt testének v^gsö napjaiban nytígo-

daltnat engedjen, az Ottomani Birodalomnak kor-

^nányoíá°át túl jjdoti fijának Mahumetnek áltál-adta^

. a' ki , imvul gyen^eál?i*vóit> mint sem hogy
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Orfzájokat fenyítékben tarthatna, Kali Basât rén

dele Mahumeth mellé Igazgatónak, maga pedig

Azíiába ment, hogy annál nagyobb tsendességben

tôlthesse hátra levó kevés óráit; de. ezen magános-

»ágból, mellyhez Amurath úgy sera fzokott , mivel

Remete soha tsak egy óráig sem volt, kifzóllította

ôtet a' natal Csáfzár Mahumeth , 'a kérte Kali Basa

val együtt , hogy a' magánoi Reinetéskedésnek,

melly a' Törököknel soha fzokásban netn volt,

eleibe tenné a' Birodalomnak koz-bóldogságát, '»

Jönne mentûl nagyobb eietséggel lehetne Bolgár-Or-

fzágba a" Török Birodalomnak védelmére.

(i) A' tsata piatzrpl elfzaladván Hunyadi János,

midôn esméretlen helyeken, maga sem tudván hot

légyen, fel 's ala tétovázna, egy sereg kóborló Т<ь

rökbe ütköze, a' kik elfogván Hunyadit , mivel netn

esmérték ki légyen , tsak két legények' Ôrzésére,

bízták, a' többi pedig elfzélyedett,azon a' tájjékon

lappangó Magyaroknak felhajháfzására. Orûlt an-

nak Hunyadi, hogy o, a' ki raindenkor tizenkét

legénynek is meg tudott felelni , tsak két fzátyúií

Töröknek ôrzésére bízatott ; élt az alkalmatosság-

gal, 's egyik ôrzôjének kezébôl hirtelen kiragadván

a' dárdát, 's azzal azon ôrzôjét egy doféssel a* más,

V. világra küldé; nem nézte azt a' másik orzo, hogy

a* társa miképp* fekiidne a' foldön , hanem félelmé-

ben annyira fzaladott, a' mennyire a' lábai vitték.

\ • S- 39-

Losontt Váránál Jzerentse'tUniil ütközih meg

Gishrával Hunyadi János.

Hunyorgó fzemmel néztek sokan Hazaña]

kozzúl Hunyadi Jánosnak Hadi-erejét, 's bátor-

sigát; aze'rt titkon tapsoltak a' Rigó-rnezején tor,-

tent megfzalafztásán. Ezen irígy férgek új alka)?

matosságot leltek 1451-ben, midon Giskra eilen

fegyverbe keine Hunyadi János , hogy ezen hal-

Jiatatlan e'rdemü fe'rjfiat verembe dönthessek:

jól végbe-ment gonolz eltokélle'sek , mert, n^don

äz említett efztendaben , Szepes, és Sáros-Vai>
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fnegyeben garázdálkodó Csehek ellen dobot üt>

tetett volna a' Magyar-Orfzág' Igazgatója Hunyadi

János, többen állottak fel Hunyadi Zálzlója alá

a' Nemcsse'gböl , mint sem maga ke'pzette vala;

de gonol'z indulattal , mert elvégezték vala ma*

gokban , hogy Hunyadit titkon az ellenségnek

elárulják , 's kezébe adják. Megindul ezen jó

Hadi -Vezér Losontz felé, semmit sem tudván

az Ötét követő Vitéz társainak gonofz l'zándéká-

ról, és fzorqssan bekeríté az úgy neveztetett Sz,

István Klastroniát, mellyel nem mei'zfze Losontz-

íól a' Csehek Vár formára építettek vala, ezt olly

vitézül ostromlotta Hunyadi , hogy a' Várban

lévő Csehek magok' megadásáról gondolkodna^

nak ; öízve-íztirik az alatt a' levet Hunyadi Já

nosnak fedezett irigyei Gjskra Jánossal, és ennek;

utat mutatnak, miképp' nyakazhatná meg Hunya-.

dit. ISem várt a' Cseh Vezér sok kérést arra,

a' mi néki úgy is hafznára fzoigált; setét éjtlzaka

reá üt Hunyadi' táborára, és azonnal hozzá, kapr

tsolja magát nagy réí'ze a' Magyar Nemességnek :

látván Hunyadi, hogy társaitói elhagyatott volna,

kevés ideig védelmezvén magát, kenteién volt

a' tábor" helyét az ellenségnek 'hagyni. (£) El

esett ezen ütközetben a' több nevezetes erős Vj-

, tézck k^özzűl Kompolthy Nanai Já.nos; az Egri

Püspök pedig Hederváry Láfzló sánta lévén, az

ellenségtől elfogattatott ; maga Hunyadi János

is nagy veizedelemben forgott. Midőn így ül

dözné az irigy fzerentse ezen egyenes fzívű Hadi-

Vezért , más réfzről megvígaíztaltatott ; mert

Rozgon János, Raynald és Osvald, három vért

fzerint való atyafiak , 's mind^ a' hárman Hazájo-

kat nagyon fzeretö derék Magyar emberek , se

gítséget yjttek Hunyadi Jánosnak, a' ki is egybe-

J'zedvén megfzakadozott erejét, tsapkodni kezdé

mindenfelől Giskra' követőit, e's őket sok nevet
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zetes Várósoknak feladására kénfzerítette , míg-

len be'kesse'g nem köttetett Hunyadi János, és

Giskra János között. A' békesse'gnek megtartá

sára kötelező leve'l, mellyben Hunyadi Giskra

Jánosnak tíz-ezer-hat-fzáz aranyat ígér : Rima-

Szombatban írattatott meg 1451-dik efztendöfren.

(A) Hunyadi János ellen tett öfzre esküvésról

élő bizonyságot tett Pelsölz István, egy azon idő

beli Fő Emberek , 's Hadi-Tifztck, közzül, a' ki

Sz. István Várának sánrzaiban ágyú-golyóbissal meg-

Jövettetvén , midőn halálos sebbe feküdne, előbb »

hogy sem Vitéz Magyar lelkét más világra útnak

crefztette, kinyilatkoztatta a' Hunyadi János ellen

tett öf/ve-esküvé.st, és azokat is, a' kik ebben ré-

fzesek voltak, igazán kinyilatkoztatta, hogy látná

a* kövfctkezendö világ is nem tsak Hunyadi János

nak halhatatlanságot érdemlő Hadi-erejét, hanem.

az 5 ditsösége után leselkedő irigyeknek gonofz

ízándékát is: ezt hogy gyűlölje, átkozza $ amazt

pedie; , hogy a' le§-fénye*ebb felhők' tetejében ín»-

gafztalja.

V, LÁSZLÓ.

S- 4o.

V.Láfzlé Fridrik Csáfzárnak JtezelÖl kifzabad&l^.

és elsőben Bétsben tifzteltetik a Magyar-

Orfíág' Nagyfáitól, onnét pedig Magyar-Or-

fzágba vezettetik.

Sokaknak ellenkező indulatját tapafztalyán

Hunyadi János , eltökéllette volt magában , hogy

Láfzló Királynak Fridrik' kezéből való kiFzaba-

dítását, és Orfzágunkba való haza' hozását min

den erejével munkálni fogja: e' végre hofzfzas,

de mind hafzo«talan ütközetek után az Austriai

Hendekkel tanátsot tartván i^í-clik efzténdó
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ben nagy Hadi-sereget vezetett Hunyadi János

a' Német-Újhelyi Vár ellen , mellyben Fridrik

Csáfzár Láfzló Királlyal rekefzkedett vala : tör

ték erössen a' Várnak falait ^ meilytol meg néni

ijedett volna sem a' Csáfzár, sem pedig a' Várat

oltalmazó Vitézek, ha táplálásokra való élemény

ne'lkül nem fzúkölködtck volna , de mivel an

nyira jutottak, hogy éhségekben a' Várbeliek

még pökni sem tudnának , kenteién volt Fridrik

a' Magyarokkal, és azokkal egyet értő Austriai

Rendekkel alkura lépni. Úgy leit meg az egyes-

ség, hogy Láfzló a' Magyaroknak vifzfza adás-

sék, mivel pedig tsak izefztendos lévén, neve

letlen volna , míglen az Orfzág Kormányjáhoi

egyedül ülhetne , Ulrik Czilei Grófnak igazga

tására bízattatnék. Alial-adatott tehát Uink Czi

lei Grófnak kezébe éteptembernek 4-dik napjía

1432-dik eí'ztendöben , és Bétsbe vezettetett, a'

hol a' Magyar-Orlzági Rendek tifzteletéfe vói-

tak az ifjú Királynak. Az Egyházi Méltóságok

közzill ugyan voltak vala Széchy Dénes Efzter-

gomi Érsek , Ágáston Győri , és Vitéz János

Váradi Püspök. A' Világi Fő -Rendek közzi'il

pedig Gara Láfzló Palatínus, Hunyadi Lái'zló,

sok Vármegyéknek és Királyi Városoknak Kö

vetjeivel együtt. Felment azután Bétsbe Hunyadi

János is, és Magyar-Orfzágot, mellyet sok fa-1

radságokkal őrzött , és hét efztendeig mint Or-

fzágunknak attya , igazán és híven kormányo

zott vala, Láfzló Királynak áltál-adta. Láfeló

dífzesen megköi'zönte vala Hunyadi Jánosnak

Hazájáért, 's Királyjáért tett sok fáradtságait, 'cs.

hogy halhatatlan érdemeit valamelly jutalommai

tetézhesse, Erdely-Orfzágban Bifztritze Várme

gyének örökös Grófjává, 's Fő-Ispánjává tette.

Azon efztendőben még Eétsben maradott Láfzló^

a' kit azután következő 143 -dik efztendóbco:
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februarius1 elein Pozsonba vezettek az Orfzág"

Rendei , a' hoi Orlzág-Gyülébt tartván , mind Ó

felesküdött az Orlzágtól eieibe tett tzikkelyekre^

(/) mind pedig az Orfzág a1 Király' hívségére;

(/) A' Királyi level* mëllyel az Orfzág' által-

vétele elôtt lekötelezte vala magát V-dik L,áfzló¿

ezen tzikkelyeket foglalta magában: I. Hogy Tör-

vényjeikben, fzabadságokban, és a' be'vetr 's helybs

hagyott fzokásaikban megtartja az Orfzág" Népét,

rem külöraben, mint 'Sigmorid' vagy Albert Király'

idejében volt vala. II. Hogy az Orfzág' határaiból

»emmit el nem fog tsípni. III. Hogy az Egyházi,

és Világl Meltóságokat , 'e más alatsonyabb rend-

béü hívatalokat is az idegen Orfzágbeli jovevé-

hyeknek nem fogja aríni, míglen a' kovetkezèndô

Orfzág-Gyulésben errôl más véezés nem fog tétetni.

IV. Hogy mindeneknek , a' kik Uladisläus Király'

Idejében, vagy azulan, vele, vagy Erzsébeth Ki-

rálynival ellenkezésben vóltak, igazán meg fog bo-

tsátani , és soha rajtok bofzfzut nem fog állani. V.

Hogy minden Dondtziókdt , mellyeket Erzsébeth

Királyné tett vala, megimásít, kivévén azon e¿,y-

gyet, mcllyet a* Feiérvári Templomnak tett vala;

VI, Hogy minden Várakat , és erôsségeket , mellyeh

a' Király' vagy Orfzág' engedelme nélkül építtettek,

le fogja rontáni. Vil. Azon jóízágokat , mellyeket

az elmúlt zenebonás idftben a' hatalmasabbak el-

foglaltak vala, igaz Uroknak vifzfza adatja. VIIL

Azon Donntiiókut , mellyeket Hunyadi János mint

Orfzág' Igazgatója tett vala , megerôsiti , helybtf

hagyja4

§, 4b

Vlrih CiileL Gróf a' Magyarok , és Hunyadi

János eilen ràtul agyarhodik V-dik Láfzló

Király elôtt.

Mivel a' Német-Újhelyi égygyesség fzerint

JLáfzló Ulrik Czilei Grófnak igazgatása ala adap

to«, ezéfi natal Királyt úgy a" kezére gombolyír

totte az álnok mesterségü Gróf Ulrik , hogy ôtet
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arra venné, a' mire akarná: Ez, mivel minden-

kor a' Király' óldala mellett volt , ugyhogy sen-

kit a' Királlyal magánosan me'g fzólíani sem en-

gedne , valamit a' Gróf akart , a Királynak azt

kellett {ellyesíteni. Ulrik , valamint maga a'

Magyarokat nem fzívelhette, tígy azokat a' Ki-

rály elott,mint állhatatlanokat , pártütoket, ke-

velyeket, kegyetleneket , rútnál-rútabb feste'k-

kel befestette : fzúntelen azt lehellette a' Király'

fulébe, hogy a' Magyaroknak még akkor se

hinne, midón halva feküdne'nek, kivált Huoyodi

Jánosnak, a' kit, ámbar külsoképpen a' Török-

kel ellenkeze'st mutatna , titkon me'g is a' Király*

vefzedelmére vele tzimborálna; konnyú volt ezt

tzifrán kigondolt okokkal a' Király' eleibe adni,

es azokat a' gyermek-efzú Királlyal elhitetni.

Arra vette mar Ulrik Gróf a' Királyt, hogy ez

Hunyadi Jánosnak, a' kit nem regen az egeTá

Orfzágban Generalis Kapitánynak , e's Fö-Hadi-

Veze'rnek rendelt vala, titkos elvefzte'se're rea

állna : Bétsbe hívatta Láfzló Király Hunyadit

valamelly fzín alatt, azzal a' fzánde'kkal, hogy

Hunyadit soha többet eleven fejjel vifzfza ne

erefzfze Magyar-Orfzágba ; vóltak azonban olly

jó-akarói Hunyadinak Be'tsben, a' kik ótet Ulrik

Grófnak Láfzló Királynál ke'fzített keleptzéjéról

bizonyossá tenne'k; ez tehát azt izente Bétsbe

a' Királynak, hogy Magyar-Orfzágban kéfz ugyan

a' Felse'gnek minden parantsolatjait híven tel-

tyesíteni; de, hogy az Orfzágon kívül menjen,

ezt hívatalja sem engedi, tanátsosnak lenni sem

ítéli. Itt nem tellyesíthette Ulrik .Gróf Hunyadi'

vefzedelme're tzélozó gonofz fzándékát, másutt

vetette meg tehát a' horgot: azt hírlelte, hogy .

valamelly Királyi Parantsolatokat akarna köz-

leni Hunyadi Jánossal , e' végre Koptsén Mezó-

Városnak határában kívánna fzeme'lyje fzerint
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Hunyadival lenni, titkon pedig eltöke'Hétte rhá*

gában, hogy vagy kötözve Bétsbe vií'zi , hogy

onnét soha többet haza ne mehessen, vagy pe

dig me'g Köptsénben e'lete't ve'gzi. Hunyadi , mi

vel a' Király' neve alatt hívattatott , megjelent

Köptse'nben ; de két- ezer lovas Legényt vitt

magával , a' kikkel a' Köptse'nyi határban meg

állapodván , beizent a' Helységbe Ulrik Grófhoz,

hogy már ele'rkezétt volna, jönne tehát ki hozzá,

és adná elől a' Király' parantsolatját : Ulrik azt

válafzolta, hogy o a' Király' fzemélyjében jött

volna , mint Király' Követje , Méltósága ellen

volna tehát, hogy Ö magát Hunyadihoz meg

alázná; e' mellett, ha Nemességét vefzi is tekin

tetbe, többnek állítja magát Hunyadi JáncsnáL

Éaen válaí'zára Ulriknak azt felelte tíunyadi;

hogy Ö hozzá Ulrik követségbe küldetett, a' Kö

veteknek pedig hívataljok hozza magával, hogy

ahoz fzeme'lyjek fzerint menjenek, akár ki le'gyeri

az, a' kihez küldetnek; a' mi pedig mind a' kettór

nek Nemességét illeti , azt kérdésbe sem kell

Venni; mert tudva vagyon az ege'fz Európában;

monda maga felöl Hunyadi, az Ő Hadi-erkóltsé

's vitézségé, ki-ki, monda tovább Hunyadi;

nem az Őseinek, hanem önnön maga' tülajdort

erköltsét fitogtassa : ha pedig mind a' kettőnk

nek nemes erkőltse fontba vettetik, nagy ellen

kezést tapafztálunk; nyilván vagyon tudniillik

az egéfz világ előtt, hogy Hunyadi János (így"

ízóílott tovább maga felől ) volt első , a1 ki az ő

Famíliáját annyira megnemesítette, Ulrik pedig

maga rút elete'vel 's erkőltstelenségével régiEieí-

nek minden nernesse'ge't eltemette. Bátran ki-

hiondotta Hunyadi a' lelke'n valót , és viízfzá

tért azon az úton, a' mellyen jött, a' nélkül,

hogy valamit vegiett volna UlrL.kal. Ez által

nem óltatott, sőt inkább és inkába lobogott Uí-

rikbad
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tikban Hunyadi ellen a' bofzfzúság : leveleket kül

dözött tehát a' Király' nevével, tnellyekben bá

torította Hunyadit, hogy minden felelem nélkül

Bétsbe jönne fel: még ha ennek is tellyes hitelt

nem adna, küldetne ne'ki Menedék-levél, melly-

ben Királyi ne'vnek alá írásával bizonyossá té-

tetne, hogy' minden ártalom nélkül, dolgait vé^

gezvén , Bétsböl haza éreztetnék. Itt is tsalárd-

ság feküdt; de még is jóakarói által reá hagyta

magát befzélleni Hunyadi, hogy fehnenjeri Bétsbe

a' Királyhoz ; útnak erefzkedett tehát, és midőn

nyóitz mért-fő Idnyire volna Bétstől, mégálla

podik, és az ígért Menedék-levélért küld elörfei

Bétsbe egyet az emberei közzűl, holott a' levél

helyett , valamelly Lamberger nevezetű Austriai

Nemes ifjú jött Ulrik' rendeléséből Hunyadihoz;

a' ki monda vala, hogy a1 Király már Bétsen kí

vül útban volna a' levéllel, Ulrik Gróf is vele

volna, jönne tehát sietséggel a' Király' eleibe:

ve vén ezt a' hír-adást, egynéhány dűlő fóldnyiré

előbb ment Hunyadi , és körűl-nézvén , midőn

senkit sem látna eleibe jönni, gyanakodni kez

dett a' hír-hozónak hitelességéről,, és annak f/e-

mélyéröl , ha nem vólna-é Ulrik Grófnak álnok

kerítője ? megállapodik azért útjában, és kevés

idő múlva ott terem Ulrik 40 lovas legényekkel;

a' ki intette Hunyadit , hogy ülne fel lovára ; és

sietne a' Király' eleibe: Hunyadi pedig azt fe

lelte, hogy mindenfelől tágas volna a' mező ;

és még sem látna senkit is feléjé jönni : itt

hímölt-hámolt Ulrik , és mivel igaz-mondás ak

kor éppen efzébe ríem jutott, azt füllentette^

hogy a' Király a' közel lévő fzóllők között a'

fák' árnyékában várakozna ; a' Menedék-levélrŐÍ

is kérdést tett ; ezt is a' Királynál lenni moi?-

dotta. Vak lett volna Hunyadi , ha Ulrikriák-

álnok praktikáját éfzre nem vette vólhá, mivel

Magy. Ered. //; Könyv: K



Í4<5 Magyarok' Eredete

mar1 fzinte kifáradott elötte a' hazugságba : Hu

nyadi azért elofzor is Lembergerhez fordiíl, és

így (zalla néki: jámbor! jó gombolyag hazugsá-

got hozál elömbe. Lemberger maga mentsé-

gére egyebet nem mondott, hanem hogy o a'

Grófnak hír-hozója volt, ó mást nem mondott,

hanem tsak a' mit a' Grófreá bízott , ha külom-

ben vagyon a' doiog , mint sera Ó elol-adta vala,

a' Grófé a' hiba, jelen vagyon, feleljen meg

maga helyett. .Akkor Hunyadi a' Grófhoz fordúl,

és izikrázó katona tekintettel így fzólla néki :

te! álnokságoknak kováts-mühelye, nem de ke-

zemben vagy most? nem-de egy doféssel kita-

fzíthatnám tsúf testedböl füstös lelkedet , ha a'

Királynak fzentséges fzemélyét nem tekinteném?

annak, és nem ne'ked ajándékozom az életedet;

most menj el, és tobbé soha ne lássalak. (m)

Ezt mondváñ , vifzfza jött társaival együtt Ma-

gyar-Orfzágban. Mind ezekre pedig maga nyáj-

tott okot a' Király , a' ki , minekutánna Ulrik

Czilei Grófot Eytzingernek lzavára a' .Királyi

Udvarból gyalázatosan kiparantsolta vólna, azt

újonnan sokaknak megbántásával magához vette.

(л) Igaz , hogy Széchi Dénes Efztergomi Ersek

ofzve-békéltette Hunyadi Jánost Ulrik Gróffal,

és Láfzló Királlyal, úgyhogy Hunyadi az ifjab-

bik fiját4 Mátyást Láfzló Király' Udvaraba adná,

hogy ott azon Nemes ifjakkal , a' kik a' Király

nak fzolgáiatjára vóltak , neveltetnek ; Ulrik

meg is a' Hunyadi Haz eilen való gyúlolségbol

soha ki nem vetkezett.

(/n) Ezt az egéfz dolgot eleven feetékkel,írja le

heneas Silvius. Hist. Hohem. Cap. 64. a'kinek, mint

azon idôbéli írónak , a' ki mind ezeket tsak ntm -

fzemeivel Utta, minden kétséget kirckeiztô hitelt

adhatunk.

[n) Eytzirger, ékesen fzóllású , és nagy boltse-

ségu derék Ntfuiet еш1?ег, és az Ausriaj Rendeknek
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azon időben egy érdemes Tagja , alkalmatosságot

lelvén a' Királlyal való fzóiiásra, felfedezte Ulrik

Grófnak minden gbriofzságát : elbefzéllette egyenes

fzívvel a' Király előtt Ulriknak fösvénységét , ál-

nokságát , tifztátalan erkoltsét, úgyhogy a.' Kiríly

mind ezekről meggyőzettetvén 1453 -dik efzteridö-

ben , elnhb, hogy sem Prágába indulna, hogy ott

Tseh-Orfzág' Királyjának koronáztatnék , Ulrik Gró

fot Udvarából kirekefztette ; utóbb még is> minek-

• manna az említett efztendöben Tseh Királynak kő*

ronáztatott volna Novembernek '27-dik napján j

Bét?be vifzf/a térvén, Ulrik Grófot Üdvarába vifz-

fza vette, és első leg-titkossaljb Tanátsosának ren1

delte , tnelly által mind az Austriai, mind pedig a'

. Magyar- Orfzági Urak nagyon megbántódtak ; sót

Eytzinger, a' kiről fellyebb emlékeztünk, látván $

hogy ez a' tzinkos ismét a' Király' oldala' mellett

volna , abból sok rdfz következéseket mind magá

nak , mind az Orfzágnak jövendölvén, nem tsak

Béts Városától bútsút vett, hanem Láfzló Király

nak minden" Tartományaiból kimenvén } f/abad

akaratból fzámkivetést válafztott magának;

g. 42.^

tiunyadi János , és Kapifzirán János a' Föröfadi

Belgrádnál keményen megverik:

Minekuíánna Mahometh 'Török Csáfzár Í4533

dik efztendöben Május Hónapnak üp-dik napján

Konstantinus Palseologustól , azon időbeli Görög

Csáfzártól elvette volna Konstantzinápoly Váro

sát, félelmet okozott az ege'fz Európában: ezen

félelemből lég-több jutott a' Magyaroknak , á*

kik leg-közeíebb voltak a' tűzhöz". Hogy tehát

légyen a''ki az ellenség' eleibe vesse a'mejje't^

Hunyadi János az ege'fz Magyar Tábornak FÖ-

Kapitányjává rendeltetett. Orfzág-Gyűle's tarta

tott azután Győrött 1453-dik efztendőben, (o)

a' melly Gyűlésben jelen volt Kapifztráh János

ii, a' ki azon eíztendőbcn Június Hónapnak 21-

K'a
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dik napján levelet írt Rómába III-dik

Szentséges Pápához, mellyben a' Török el>en

adandó segítségért esedezik. Ugyan azon elV-

tendoben Július Hónapnak elein az Orízág' Nagy

jai lementek Budára, és a' Gyűlést , mellyet

Győrött kezdettek vala, Budán folytatták, írtak

ok is azután az említett Római Szentséges Atyá

hoz levelet , mellyben az Orfzágnak veszedelmes

környűl-állásait elo-befzélvén, zörgéttek a' segít

ség adásért. Mind addig Adrianopolis Városá

nak falai között, és annak közel lévő vidéké

ben tartotta Mahometh az egéfz tábori népét , és

védelmezni akarta inkább magát, hogy sem min

ket ostromlani < midőn azonban éfzre-vette ,

hogy a' Kerefztény Fejedelmek magok között

villongást kezdvén, néki utat, és időt engedné

nek, hogy Európában előbbre tsúfzhasson, által-

ballagtat Rácz-Orfzágba. Kívánta volna a' Szent-

séges Pápa , hogy a' Kerefztény Fejedelmek félre

tévén a' magok között támadott pert, egy fzív-

vel 's lélekkel a' Pogány Török ellen támadtak

volna fel ; de nehéz volt azt kívánni , a' minek

tellyesítése nem volt hatalmában : tehát Karva-

jali János Kardinálist és Apostoli Követet kűldé

Magyar-Orfzágba, i^ó-dik efztendöben , a' ki

azon efztendöben Budán tellyes Bútsút hirdet

azok' réfzére , a' kik vagy magok fzemélyek

fzerint a' Török ellen hat Hónapig fegyverben

fzolgálnak, vagy magok költségével annyi ideig

Katonát tartanak. Mivel a' Kerefztények vé

kony kéfzűlettel voltak , nem fzunriyadozott

Mahometh Török Csáfzár, hanem kétfzáfz-ezer

néppel már a' Száva vizéhez közelgetett; Tábori

hajókat is vonattatott fel a' Dunán a' Fekete Ten

gerből , kétség kívül nem másért , hanem hogy

azokat is segítségül vévén , Belgrád Várának fa

lait sűrűbb ütésekkel kongathassa. Eleibe indult
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Mahomethnek Hunyadi János , és az Apostoli

Követet , azpn ideig ölzve-fzedett Kereiztes Ka

tonákkal Szegeden találta, a' kikkel le akara

menni Péter-Váradra; de Hunyadi János hatha

tósan javaslotta az Apostoli Követnek , hogy

Budára vifzfza te'rjen , és ott a' fiatal Királyt

Láfzlót, az Orfzágnak illy fzoros környülállásai-

ban bolts tanátsával támogassa : engedett Hunyadi

János' befze'dje'nek az Apostoli Követ, e's ez Bu

dára, amaz pedig Belgrád felé indult. Minek-

elotte Hunyadi János Belgrádot megközelítené,

oda érkeze Mahomethnek egéfz Tábora Július-

nak 4-dik napján i45ó-dik efztendöben, min

denfelöl a' Várat úgy bérekefztette , hogy még

a' madár is mesterségesen repülhetne ki belőle :

talált még is olly utat Szilágyi Mihály , Belgrád

Várának Fo-Kapitányja , mellyen Láizló Királyt

a' jelen lévő velzedelemrol tudósította; Láfzló,

a' helyett, hogy a' megfzállott Várnak segedel

mére fzolgáló rendeléseket tenne, vadáfzatnak

fzíne alatt ülrik Gróffal Budáról Bétsbe fzala-

dott. Hunyadi János volt tehát Isten után Ma

gyar Hazánknak leg-nagyobb oltalma , a' ki Ka-

pifztrán Jánossal tanátsot tartván , miképp' le

hetne a1 Várban bérekefztett Magyarságnak se

gítséget adni, azt végezték, hogy vízen tennék

meg az ütközetnek első próbáját: elkéfzíttetnek

azért kétfzáz hajók , mellyekhez egy igen nagy

gálya ragafztatott, melly a' több hajóknak, 's

azokban lévő hadakozóknak , mintegy erős Vár,

oltalmára lenne ; izentek az alatt Szilágyi Mi

hálynak , hogy midőn ezek a' hajók az ellenség

gel fzemközt lévén leg-hevessebb viaskodásban

leéndenek, induljon meg a' Vár felöl lévő part

ról, mennéi több hajókkal lehet, és azokkal a'

vízen viaskodó ellenségre hutairól tsapván , azt

ha lehet, közbe izorítsa. Tíz nap, és annyi1
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ejtfzaka törte mar Belgrad Várának falait Maho*

meíii, midon Szalankeménrol Julnanak 14-dik

napián megindültak a' mi tábori hajómk, mellyek

rt: г fzerint Kerd'ztes, re'fz fzerint más régi gya-

korlottVitezekkel, es mindenfeie fegyve rrel meg

vóltak rakva. Hunyadi János , e's Kapifztrán Já

nos a' Duna parton a' hajók' eránnyában ballag-

ván , bíztatták« a" Ne'pet. .Midon a' Török tá-

bornak fzemébe tüntek a' mi tábori hajóink,

tre'ívira ve'ltek a' Törökök a' dolgot , es katzagni

kezdettek, azonban midört látták , hogy a' hajó-

ban evezó Kerefzte'nyek nem értene'nek a' tréfá*

hoz, ok is tsákiyákat kaptak, 's tafzították a'

partról t'eienk a' hajókat; Kiáltja Kapifztrán Já

nos a' JÉzas' nevét a' partról; hogy azon ne'v*

nek erejí'ben helyheztetne'k a' megütközö Vité-

zek tellyes bizodalmokat , eros kiáltással bíztatta

öket; Hunyadi János is hasonló i'zókkal öntötte

a' lelket a' viaskodásra ke'fzen levo Ratonaságba.

öfzve-ütközik az alatt Mahomethnek vízen levo

serege a' mieinkkel, es fzórják egymás eilen a'

nyilakat, sülik az ágyúkat, mellynek látására

megindúlnak Belgrad Varaban le'vo Vite'zeink

40 hajókkal, hogy a'>Török tsajkásokat közbe

kerítsék; a' Törökök minekelötte /víznek erefz-

ked'ek, ofzve-lántzolták hajóikat, hogy egybe-

kapísolt erövel bátrabban hadakozhassanak, de

midon a' Várbelieket is látnák hátúlról utánnok

evezni , hogy közbe ne fzoríttassanak , hirtelen

feloldották a' lántzokat , e's a' hajókat egymástól

mefzfzebb tafzították, a' végre, hogy nagyobb

helyet foglalván , a' mi hajóinkat egymástól

mefzfzebbre válafzfzák; de nem hafznált nckik

pz a' feltalálás , mert a' mieink könnyebb kéîzii-

lettel léVe'n, nagy sietse'ggel körül lepték a' Tö

rök hajókat, e's azokat a benne levó ellenség-

gei együtt vágták, egette'k, míglen öt óráig tarta
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verekedés után a' pogányságon erőt nem vett

a Kerefztény tábor. Ezen ütközetben a' Török

gallyakból hármat elsüllyeiztettek a' Kerefzté-

nyék ,. négyet minden hadi-ferfzámmal , e's benne

le'vö Néppel együtt elfogtak , a' többi hajóit pe

dig ugyan azon pogány ellenségnek úgy meg*

rongálta a' Kerefzténység , hogy annak Maho-

meth soha többé hafznát nem vehetne'. A' hada

kozó Törökök- -közzül egy sem ment vifzfza seb

ne'lkül; a' Dunába -pedig közzűlö'k t50o-zan ful

ladtak. Az ellenségnek ezen -első vízen lett meg-

verése után , mellynek híre az egéfz Európát

hamar elfutotta, éleményt, és Viteleket, a' kik,

a' Várnak tovább való Őrzésére lennének , hajó

kon vittek áltil a' Kerefztényeü a' Dunán; maga

is áltál-ment Hunyadi, és Kapifztrán János, a'

kik is az Ö jelen-lettekkel Szilágyi Mihályt f és

Kanisai Láfzlót , a' kik Belgrád Várának mind

azon óráig eleven bástyái voltak, megvígafztalf

ták. Elrendelvén mindeneket, mellyek a' Vár

nak megtartására fzükségesnek látfzottak lenni,

Kapifztrán János Hunyadi Jánossal a' Száva vi-

ze'n áltál-mentek Zimonba, hogy onnét, mind

az elérkezendő segítségekre gondjok lenne, mind

pedig a' túl fekvő ellenségnek mozdulásaira fze-

mesen vigyáznának. Elérkezett kevés napok

alatt a' segítség , melly hatvan - ezerből állott-,

mind Kerelztes Katonák voltak, (p) kivévén

azt a' tsekély" sereget , mellyet Korogh János

Makoviai Bán , és Posega - Vármegyének Fő

ispánja oda vezetett vala. Ezt a' gyülevéfz Né

pet egynéhány nap Zimon' határában a' hadi rá

mához igazgatta Hunyadi János, azután a' Száva

vize'n Belgrádba áítal-tétette , maga is utánnok

ment; Mahometh pedig ha fzefzergett is, el

titkolta mindazonáltal félelmét, és éjjel nappal

törette a' Belgrádi bástyát, mellynek nagy réi'zc

K 4
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midőn már több helyen öfzve-tbrve halomban

feküdne, 2i-dik Júliusban , midőn már a' nap

hanyatlana , a' Város sántzainak erefzti leg-bát-

rabb Jantsárit , e's egy rohanással a' hegy alatt

levő erősséget elfoglalja. Erre úgy megre'mült

a' Várban lévő Kerefeténység, hogy azon erős-;

ségnek tovább való óltalmazhatásáról maga Hu

nyadi János is kétségeskedne; sőt Szilágyi Mi

hály, Kanisai Láfzló, több Várbeli FŐ-Tifztek-

kel együtt azt nézték , hogy drágább holraijer

két hajóra rakván , az ellense'g' dühösse'ge elöl

merre övezzenek. Kapifztrán János tartotta még

bennek a' lelket, mert ez mennél nagyobb siet

séggel lehetett, egybe-fzedte a' Kerelztes Népet,

és azokkal a' hidat, mellyen az ellenség a' belső

Város felé kezde tolongani, elállotta, és ott

egéfz hajnalig viaskodtak a' pogányokkal, a' kik

is a' fáradttak helyébe új nyugodt legénye

ket állítottak. Hofzfzas viaskodás után már a'

sántzokba ereízkedtek a' pogányok , hogy onnét

a' megromladozott falaknak nyílásain a' belső

Városba betsúfzhassanak. Itt már utolsó yefze-

deiemben függött a' Város, midőn a' Várbeliek

fzurkos és kénköves rozsét és venyegét 's forgá-

tsot gyújtván , azt a' sántzba máfzkáló Törö

kökre hirtelenséggel levetették: egy fzempillan-

tásban elfogta a' füst, és láng az egéfz Vár-allyát ,

melly sokakat megfojtott , másokat pedig olly

réműlésbe hozott, hogy félelmekben az oldalo-

, Jkon lévő kardra sem akadhatnának. Kinyom

ják tehát fzerentsésen Őket a' Várnak külső erős

ségéből a' Kerefztények , Hunyadi pedig azonnal

a' bástyáknak nyílásaira Őrizeteket rcnde.lt , é.s"

fej-vétel alatt megparantsolta, hogy senki he

lyéből ki ne mozdulna : ezt okossan elrendelte

. az akkori környűlállásokhoz képpest Hunyadi

Jáuos ; de meg is a' Kereístes Katonák , a' kik
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a' Hadi-torvénynek fzoros megtartását nem ta-

núlták, ezt által-hágták, némellyek tudmillik

az elôbbeni nyereségben vér-fzemet kapván, a'

Várból kimentek , es fellyebb-alább kóborló Tö-

rökökbe bele kaptzáskodtak : a' Törökök fza-

ladni kezdettek, a' Kerefztények pedig utánnok

eredtek ; ezt látván , a' Várban levo Kerefzte-

sek közzül sokan a Törököket kergeto társaik

után indúltak, úgyhogy mar három-ezeren vól-

nának а' Удгоп kívül a' Kerefztesek közzül : kö-

zikbe ugrik ezeknek Kapifztrán János , és puska

helyett a' Krifztus' Kerefztét emelvén fei, biz-,

tatja társait, és veiek elsóben is az ellenségnek

ágyúit foglalja el, onnet Mahometh' sátora feie

nyomódnak, és a' Csáfzárnak Test-orzo Jantsár-

jait erossen kezdik nyakazni. Nagy rémülés

fogta el itt az egéfz Török tábort, úgy annyira,

hogy sátoraikat, hadi-efzközeiket , minden éle-

ményekkel együtt magok után hagyván , Maho

meth Török Csáfzárral együtt nagyobb félelem-

mel fzaladtak el, mint a' mino bátorsággal jot-

tek vala a' Kerefztények eilen. Elestek minde-

nestôl ezen ütközetben a Törökök közzül , azo-

kat egybe-vetvén , a' kik azután seb , vagy bád-

jadtság miatt lelkeket kiadták , többen 40 ezer-

nél; az ágyúknak pedig, tábori-hajóknak , es

mitidenféle apróbb , vagy öregebb hadi-fzerfza-

moknak alíg volt í'zámok : tevék' lovak', okrok ,

tehenek', és más teher hordásra , vagy éleményre

fzolgáló marháknak sokasága véghetetlen volt;

rövid fzóval: az egéfz Török tábornak erossége,

kintse, és eledele a' Kerel'ztényeknek kezekbeii

hagyatott , maga a' Török Csáfzár is veí'zecíel-

mes sebbe esve'n, fzaladva is nehezen tarthamt

meg életét; melly gyozedelemnek az yólt legt

fobb hafzna, hogy ' a' Török , Mátyás ííiráíy-

iàejéig nem bárorkodván megmozdúlni, Magyar.

Hazánkat tsendességben hagyta.
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(o) Hunyadi János, előbb, hogy sem ezen Őr-

fzág- Gyűlés tartatna, Fritzbey Basa' Táborát meg-

fzalafzfotta , magát a' Vezért elfogta, és Vidint,

Bolgár-Orfzágnak nevezetes Városát elégette,

(/») Ha ezek gyakorlott , és tanúit Katonák let

tek volna , fele sem lett volna fzükségeS a' Török'

megverésére ; de a' mint Vandingusnál Annál. Minor.

Töm. XII. ad an. 1456. olvassuk , ebben az egéfz

60 ezerből álló Rerefztes Seregben nem mások ,

hanem parafztok, koldusok, deákok, Papok, és

Remeték voltak; ezek közzűl pedig sokaknak se

paripájok, se kardjok, se puskájok nem volt, ha-

.netn fegyver helyett furkós , vac;y gört^öi" - botot

vittek az ellenségnek megverésére a' kezekben ; 61-

tözetjek (Uniformissok} pedig ollyan volt kinek-ki

nek, a' millyen tetfzett.

'', §• 4,3-

/

•Hunyadi János életét végzi ; Láfzlónak, Hunytai

János öregebbik fijának a' Budai Várban ftjt

vétetik , és az fgefz Hunyadi Ház nagy ve-

fzélyben keveredik.

Azon örömet, mellyet a' Töröknek Belgrád

nál történt hármas gyöze'$éből vett az egéfz Eu

rópa , setét homállyal fedezte be Hunyadi János

nak fsomorú halála. E1 győzedelmes Veze'r',

azon efztendőben, mellyben Belgrádnál Maho-

meth' táborát megverte , 's elfzelefztette , forró

betegségbe esvén, Belgrádból Zimonba által

vitette magát, feleségét, 's két élő gyermekeit,

Láfzlót tudniillik* és Mátyást magához hívatta,

és nékik végső atyai oktatását adta , hogy az

Istenhez tifzteletet , Fejedelmekhez hív enge

delmességet, Hazájokhoz pedig állandó igaz fze-

retetet mutatnának. Magához hívatta azután. Ka-

pifztrán Jánost fzíves jó barátját, már nem úgy,

piint Vezér baj-társát, hanern mint Lelki-attyát,
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hogy lankadt testébol bújdosni keTzülo nagy

lelkét idvességcsen útra kéfzítené : meggyónt

igaz töredeiemmel, es midon az Ur-vatsorájában

végsóképpen réfzesülni kívánna , méltaílannak

ítélte lenni magát, hogy azon Nagy Szentség

az 6 hajlékába hozattassék, hanem magát beíeg

ágyostól a' Templomba vitette , es ott igaz tif>

telettel réfzesule az Ur' testéoen : így elkéízít-

tetvén bóldogabb életre kóltoze , hogy ott ted-

hetetlen életének érdemlett jutalmát vegye, es

az elótte elhúnyt jó életú Magyar Vitézekkel

egy karban légyen. Hálala tórtént Augustusnak

n-dik napián, a többfzör megnevezett 1456-dik

efztendoben. Teste Erdély-Orfzágba Gyula-Fe-

iérvárra vitetett, hogy ott nagy tiíztelettel eb

temettessen.. (?) Hunyadi János' hálala után ,

Láfcló Király Bétsból lement Báts-Varmegyebe

Futakra , hogy ott az Orfzág Nagyjaival tan|ts.-

kozzon; azt is eltokéllette magában, hogy íu«.

takról lemenénd Belgrádba , hogy azon Varnaк

romladozott falait lássa, és minden ellenbezo

esetre megerosítse. Eleibe jött a Királynak Hu

nyadi Látelo, a' meghólt Hunyad! Janos*o-

Hadi-Vezérnek öregebbik fija, (r) hogy a rvij

rálynak tifzteletet adjon; de шаг akkor UlriK.

Czilei Gróf megtóltotte gyanúsággal a Kirâiyt ,

hogy Hunyadi Láfzlót elótte gyúlolségbe ejtse ,

azért, menedék-Ievelet kívánt Hunyadi Lalzlótoi

a' Király, mellyel ez magát lekótelezne , hogy

a' Várat a' Királynak áítal-adná , és semmi ei-

lenkezô dolgot Belg'rád Varaban a Király lzem-

séges fzemélyje eilen el ñera követne. Ьепеиь

ez Hunyadi Láfzlónak fzívét ; mert tudta1 , hogy

a Királynak ezen kívánsága Ulrik Grof aska-

lódásából fzármazna, íajdalmát mindazonaltai

eltitkolta , és , hogy a' Király parantsolatja ize-

rint mindeneket teilyesíteni akarna , magat а]ал
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lotta: előre ment Hunyadi, e's hogy a' Királyt

nagyobb tifztelettel fogadhassa, fzép rendelése-

ket tett Belgrád Várában : oda érkezett kevés

idő múlva a' Király is, Ulrik Gróffal , e's 4 ezer

Kerefztet viselő Német Katonákkal. Rozgont

Raynaldot kúldé előre a' Király a' Várba na

gyobb bátorságnak okáért; mert egéfzen meg

töltötte vala ötét a' Czilei Gróf gyanúsággal,

mintha Hunyadi Láfzló álnok fzívvel volna a*

Királyhoz , és valamelly titkos ártalmat forralna,

hogy a' Királyt elvefztvén , az Orízágot elfoglal

hassa. Rozgon Raynaldot követte a' Király Czi

lei Gróffal , e's több Udvari Tanátsosaival , a' ki

után a' Vár felé nyomódott a' Kerefztet visel*

Német Katonaság ; a kapun kívül eleibe jött

a' Királynak Hunyadi Láfzló , és a' Várnak kúl-

tsait nagy tifztelettel néki áltál-adta; bement a*

Király a' Várba Udvari Népével együtt , a' kik

nek nyomában volt a' Kerefztes Katonaság; ezek

előtt Hunyadi a' felvonó hidat elzáratta, hogy

a' Várba be ne mehessenek : megháborodott

ezen Láfcló Király , a' ki tömve lévén gyanú

sággal , Hunyadi Láfzlónak minden tselekede-

teit , még ha imádkozott is , rofzra magyarázta ;

kérdé tehát Hunyadit, mi végre tselekedte lé

gyen, hogy az Ötét követő Katonákat a' Vártól

élküfzöbölte ? Hunyadi nyomós mentségét adta

ezen tselekedetének , hogy tudniillik az Orfzág'

törvénye tiltaná a' határon lévő erősségekbe az

idegen Orfzágbeli Népet bébotsáíani, éhez azt is

hozzá ragafztotta , hogy a' Király , a' ki magát

valaha Bétsben a' Magyarok előtt Magyarnak

lenni mondotta, most, maga Háza-népe között

lévén biztos helyen volna , kéfzek volnának ok

mindeneket, ha még az életeknél is drágább

volna , l'zerette Királyjokért feláldozni. Maga is

látta a' Király ^ hogy jól befzéll ez az em-
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berséges ember; meg-nyúgodott tehát vala-

mennyire elméjében. Ulrik Gróf azonban uzte

a' mesterségét , és Hunyadi Lálzlót a' Király

elott motskos hazugságokkal bémázolta ; befzéd-

^ének nagyobb hitelességére azt is emlegette ,

hogy a' Kerefztes Vitézeket is nem más okból

rekefztette vólna kí a' V árbol, hanem hogy a'

Királyon konnyebben erot vehessen; azon lé-

gyen tehát a' Király, hogy ezen vefzedelmes

embert az Orfzágból gyokerestól ki-irtsa, sôt

azt is sokfzor rebesgette a' Király elótt, hogy

a' Magyaroktól az Orfzág' fzélen levo Várakat

elvenné , és azokat Német Kapitányok' orizetére

bízná. TTudták ezen áskálódásait Ulriknak so-

kan Hunyadi' jóakaroi kozzúl, azért ezt inte'k

vala, hogy magára, 's Hívatalára efzésen vi-

gyázna; forro«, az alatt Ulrik eilen másokban

is a' méreg; eltokéllették tehát magokban, hogy

nem sokára megtépik a tollát ennek a Magya-

rok' féfzkében motskoló verébnek : erre maga

nyújtott alkalmatosságot ; magához hívatta talán

ôtet Hunyadi Láfzló , hogy vele némelly dolgait

közölje, megjelent Ulrik, és vifzános köfzöntes

után befzélgetésbe erednek : Hunyadi panafzol-

kodva inkább, hogy sem felgyulladt elmével

emlegetni kezdé Ulriknak azon tselekedeteit,

raellyekkel mind ama' bóldog emlékezetü Hu

nyadi Jánost , mind pedig most ôtet is fzûntelen

ûldozné ; felpattant erre a' befzédre Ulrik , és

kardot ránt Hunyadi eilen, 's azt heves tsapás-

sal fejének fzabja ; ott lett vólna vége Hunyadi

Láfzló életének, ha kezét vetvén védelmére, az

ujjában levo arany-gyürúvel a' tsapásnak erejét

fent nem tartóztatta vólna ; beugrottak a' lár-

mára Láfzlónak emberei , és hogy Urokat vé-

delmezzék, Ulrik Czilei Grófnak testéból ki-

fxabták a' lelket , íji-dik Kovembtrben i4¿6-dik
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efztendoben. Megrémült ezen hírnek hallására

Láfzló Király, és nagyon felháborodott, de mi-

nekutánna Hunyadi Láfzló a' Király1 előtt le-

te'rdepelve'n , az egéfz dolgot igazán elöbefzéí-

lette, és botsánatot kért, a' Király azt az ítéle

tet hozta, hogy Ulrik tulajdon oka volt maga

halálának , Láfzlónak megbotsátott , vagy leg

alább úgy mutatta, mintha ellene semmi nehez-

teléssel. nern volna. Kevés idő múlva elkéfzűlt

Láfzló Király Belgrádból, a' ki, hogy Hunyadi

Láfzló is vele együtt Budára jönne , parantsolta,

talán, hogy ottan Ulrik' halálát könnyebben meg-

bofzfzúlhassa. Elindultak Belgrádból, és midőn

a' Temesvári határhoz közelítenének , a' Király

nak eleibe jött gyáfzos öltözetben az elhunyt

Hunyadi János' özvegye Horogfzégi Szilágyi Er-

zsébeth , Mátyással, az ifjabbik fijával együtt,

és a' Királyt a' Várbeli palotába bevezetvén ,

térd-hajtva kérte , hogy az öregebbik fijának el

követett vakmerőségét kegyesen botsátaná meg.

Láfzló Király az Oltári fzentségre megesküdvén,

fogadta, hogy Ulrik' megölését soha Láfzlónak

még fzemére sem fogja vetni, annál is inkább

meg nem fogja büntetni, (í) sőt mind a' kettőt

aítyafiának, Láfzlót báttyának , Mátyást pedig

öttsének fogadta; azt parantsolta azután, hogy

gyáfzos öltözetékből kivetkezvén , veres bárson

köntösbe Öltöznének : beteüyesíték a' Király'

parantsolatját , 's vele együtt Budára mentek.

Nem sokáig tartott a' Hunyadi Háznak tsendes

nyugodalma; mert Gara Láfzló Nádor-Ispán, és

Báníi Pál, mintha Ulrik' bőrébe őlöztek volna,

Hunyadi Láfzlót a' Király előtt elárulták, és az

egéfz Hunyadi Házat, sót egéfz Magyar-Orfzá-

got nagy vefzélybe hozták ; nevelte Láfzió Ki

rálynak Hunyadiról való gyanakodását az, hogy

azon időben Hunyadi Láfzló néhány 4ovas sere-
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geket fogadott, a' kiket talán az Orlzág' háta*

rainak Örizetére Belgrád Várába le akara ve

zetni: mivel ezen fegyveres lovas legények Buda

és Pest Városának környékében fel 's alá nyar

galtak, a' Király ezen látvánságot rofzra magya-

rázta ; elvégezte tehát magában , hogy Hunyadi

Láfzlónak fejét veteti. A' Királyhoz hívattatik

Láfzló az ö testvér Öttsével Mátyással együtt

2i-dik Mártziusban^ és nem tudom mitsoda tit

kos fzemre-hányások után a' Királyi épületnek

egyik réfzében elzáratoít, hasonlóképpen Mátyás

is jelen nem lévén Báttyának vádoltatásán , egy

más fzobában betsukatott, a' nélkül, hogy egymás'

rabsága felöl -valamit tudhatnának. Más napra

kelvén az idő, megfogat tattak, és mintha gonofz-

tévok leltek volna, tömlötzbe zárattak a' Hunyadi

Háznak hív emberei közzűl ezek: Vitéz János,

Váradi Püspök ; Rozgon Sebestyén ,^ Kanisai

Lál'zló, Bodó Gáspár, Madaráfz György, Hor

váth Pál, több Fő-Emberekkel együtt. Harmad'

fiap , az-az Mártziusnak 23-dik napján Hunyadi

Lái'zló a' Budai Tanátsnak kezébe adatott, olly

parantsolattal , hogy még azon a' napon estve

felé feje vétetne: (t) kivezettetik tehát ezen fze-

rentsétlen ifjú Hunyadi Lái'zló a' Sz. Györgytől

neveztetett piatzra, nem mefzize a' Királyi palo

tától , a' mint most a' Budai Várban a' fegyver

tartó ház építve vagyon ; minekutánna az , a'

kire gonol'zságának kihirdetése bízatott , ezen

ízókat mondotta volna: i%y bűntetteinek, a' kik

a' Királyhoz nem hívek ! a' Hóhér nagy eröfzak-

kal nyakákoz sujtá a' pallost, de három vágásra

sem ízeghette le válláról a' nyakát ; harmadik

tsapás után a' földre borúit ugyanHunyadiLáfzló,

de onnét maga erejével felkelt, és sírással egye-

lített jaj fzók kőzett még az érzékenység nélkül

való kőfalakat is hívta segítségül; kiáltotta, hogy
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három tsapásnak elfzenvedésénél v melyet már

kiállott, fzokásból vett törvény fzerint többel

nem tartozna : nem talált még is irgalmat czeö

nagy reménységö ifjtí, hanem, midőn a1 földre

borulna, nyakastól a' fejét elfüréfze'íék inkább,

hogy sem elvágták. Testét fekete pcfztóba fór*

dították, és Mária Magdolna Templomába tet

ték étfzakára; más nap azután minden halotti

pompa nélkül, a' Kifztus Sz testének Templo

mába temettetett el, a' melly Templomból utóbb

Szilágyi Mihály' rendeléséből Erdély -Orfzágba

Gyula-Fejérvárra (most Károly Várnak nevez

tetik) vitetett, és nagy tifztelettel az attyának

hamvai mellé temettetett. Fájdalmas érzékeny

séggel vette ezen fzomorú hírt Hunyadi Láfzló-

nak édes Annya Horogfzegi Szilágyi Erzsébeth,

a' ki azonnal Katonákat fogadván , maga réfzé-

ről Ha ü -Sereget állított ki a' Király ellen; ha

sonlóképpen tselekedett Szilágyi Mihály is, e's

azt izente Szilágyi Erzsébetig, Budára a' Király

nak, hogy ha Mátyást a' Budai fogságból ki

nem botsátja, mind Temesvárt, mind pedig az

Orfzág" határán lévő erősségeket Mahometh Tö

rök Csáfzárnak által-adándja. Megfzeppent ezen

bátor izenetére Szilágyi Erzsébethnek a' Király,

és fzokása fzerint Bétsbe fzaladott, Hunyadi Má

tyást is elvitte magával; («) Vitéz Jánost pedig

a' fogságból kierefztette.

(V) Kiinyadi Jánosnak mind Rómában , a' IIT.

Kalifztns Pápa, rnind pedig Parisban VII. Károly

Frantzia Király áldozatokat tettek Hunyadi' lei

kéért, és halottas pompát követő befzéddel, melly

, Hunyadi Jánosnak dítpéretét, 's emlékezetes tsele-

kedeteit foglalta magában, tif/telték meg ezen Nagy

Ve/ért. A' mi Hunyadi Jánosnak eredetét illeti,

többen többféleképpen vélekednek: én előttem leg

hitelesebbnek látfzik a/oknak véleménye a' kik

Hunyadit Buthó nevezetű atryától f^ármazottnatc

' lenni mondják ; ezen Buthó eredetére néíve Oláh

volt,
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volt , de Erdély-Orfzágban fegyvere által megneme-

síttetvén , Hollós nevezetű Helységgel 'Sigmond Ki

rálytól megajándékoztatott. Ennek fija János 1392-

dik eCetendoben fzületett, és felserdűjvén, Cháki

Miklós Erdélyi Fejedelem' Udvarában , azután pe

dig Széchy Dénesnél , a' ki akkor Zágrábi Püspök

vélt, neveltetett; alkalmatos lévén a' katonaságra,

fegyvert kötött, és Hadi-ereje, 's okossága által

annyira lépett , hogy Orfzágunkban 'Sigmond ,

Albert, I. Uladislaus , és ezt követő V. Láfzló Ki-

rálylól lég méltóságosabb hivatalokkal tetéztetnék.

(r) Láfzló, Hunyadi Jánosnak öregebb fija,

attyának halála után , az Orfzág' határán lévő Vá

raknak Örizetét, mint azoknak Fő Kapitányja , fel-

válalta; ezen fellyiil, Horváth, és Dalmátzia-Or-

fzágnak Bán nevezet alalt való Kormányozása az

attyáról reá fzállott , úgyhogy ezen fénye* tzímek-

kel (titulusokkal^) már 24 efztendős korában fényes-

kedne.

(s) Ezen esküvése Láfzló Királynak volt 1456-

dik efztendoben , Novembernek 23 dik napján; ugyan

azon a' napon 1457 -dik efztendoben lett halála

Láfzló Királynak-, mellyról alább fog emlékezet

lenni. Erről némellyek úgy vélekednek , hogy az

Istennek igaz büntetéséből következett, hogy Láfz-

lónak azon a' napon lenne halála, a' melly napon

esküvéssel kötötte vala le magát, hogy Ulrik Gróf--

nak halálát Hunyadi Láfzlón meg nem fogja bofz-

fzúlni: mivel pedig Hunyadi Láízlónak fejét vétet

vén, fogadását feltörte, az Istennek büntető íté

letét el nem kerülte. Erről tegyen ítéletet ki-ki, a*

mint tetfzik. Én, a' ki az Isten' laistroraába még

be nem tekintettem , ha valósággal az Isten' bünte

téséből történt-é , vagy nem ? az ítélet-hozásra nem

bátorkodom erefzkedni.

(í) Nagyon ellitkoltatott Hunyadi Láfzlónak ha-

lálos Jtententzíá/a, ne talán e' miatt a" Nép közt

zendülés támadjon, sőt bizonyos dolog, hogy ha

Hunyadinak halálra kárhoztatása Buda Városában

elhíresedett volna , maga a' Köz-nép , sőt a' fzőlő-

mívesefc erővel is kiragadták volna Ötét a' Hóhér'

körmei közzűl. Tudták ezt, a' kik Hunyadi' el-

vefztésének efzközi voltak; azért ii úgy rendelték,

hogy nem reggel , midőn munkások a' fzólöbe sere-

gesen mennek ^ hanem cstvő f«lé vétetne feje.

Magy. Ered. II. Könyv. ír
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(u") TsudálkozAsra m?'lt6 dobg , hog}' Láfzló

Kiiaiy Шу naçv fzclv^ùben látván lenni az Orfzá-

KOt Mátyást fzabarlsiíra nein hot*át"tt\¿ holott

• nn'ek Czabadságra erefitese. által tsendeweget ize-

rezhetett vólna az es¡éfz Ürizagoan , *"t mintba

rem is fttet illette vóina HaeánV vefzedehneoe* e -

- távoztatáea, Láfzló' megrile.tésével , es Matya» el-

rablásival felzavarta az Orfzagot , e» nudon min-

denek mozdálásban vólnának, a wendeMég. mee-

fzerzésérol nein tsak nem ,-ondolkodott , hinein ait

Mátyás* rabaága által «mintegy eltiikeltett fzandekkal

meggátolta.

§• 44-

F-Ж'А la/i/^ Királynak hálala.

. Olly nagy volt mar Szilágyi Erzsébethnek

a' Hadi-Serege, hogy annak Láfzló Király ellene

nem állhatna, azert , nagy hirtelenséggel tsak

nem fél Magyar-Orfzágot maga hatalma ala hó-

dította. Midôn mindcnfelól villog a Fegyver

Maevar-Orfzágban, Láfzló Király Bétsben a

Házasságról gondolkodik: VII-dik Károly Fran-

tzia Királynak Magdolna nevû leányát vájafztá

élete' párjmak, a kiért Követeket külde Fran-

tzia-Orfzágba. Gondolkodott azutan Láfzló, hogy

Orfzázui kozzúl mellyikben tartana a Menyeg-

zos pompât, Podiebrád Cyörgynek tanátsából

Tseh-Orfzágban Praga Városát válafztotta. Altai-

ment tehát Bétsbol Prágába , Hunyadi Mátyást

is elvitte magával , de nem azért , hogy a Me-

nvegzós örömben réTzessé tegye , hanem hogy

ezen ártatlan ifjával a Prágai tömlötzöt is meg-

bevertesse. Eltelt mar Novembemek 22-dik napja,

midón estve nagy gyomor-fájásba esik a' Király;

hívattatnak az Orvosok, de hafzontalan volt

minden orvoslás; Lelki-Atyák hívattatnak tehát,

a' kik a halállal küfzkódó Királyt mas világra

Útba igazítaoák, a kiknek imádsági kö^ött pihe-
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nése't végzé Novembernek 23-dik napján, 14,57-

dik efztendoben , ugyan azon a' napon , mellyen

valaha megesküdött, hogy Hunyadi Láfzlón Ul-

rik Grófnak megolését meg nem bofzfzúlja. Há

lala elobb törte'nt, hogy sem a' Frantzia-Orfzági

Herczeg-Afzfzony Párisból Prágába érkezett vól-

na. Ñera felejtkezett el Láfzló Király Hunyadi

Mátyásról; mert hálala elótt Podiebrád Grörgyöt

Tseh-Orfzágnak Igazgatóját igen nagyon kérte ,

hogy Mátyást soha a'tömlötzbol ki ne erefztené.

I. M Á T Y Á S.

§• 45.

Hunyadi Mátyás Manyar Királynak válafz-

tatik.

Láfzló Király' hálala után tizcd' napra level

erefztetett az egeTz Orfzágba , melly által az

Orfz/ág Rendcineft híreltetett , hogy Pest Váro

sában Januarius Hónapnak elsô napján meg-

jelennének, a' ve'gre, hogy Láfzló' helyébe köz-

akarattal Királyt válafztanának. (.r) Megjelent

Szilágyi Mihály, 40 ezer Katonát vezetve'n maga

után, Pest Városában, e's vele együtt sok FÔ-

Emberek , úgymint : Sze'kelyi Tamas Aurána

Várának Kapitányja; Rozgon Sebestye'n ; Kani-

say Láfzló ; Szent-Miklósi Pongrátz ; ezek Pest

Városában vóltak. A' Budai Várban pedig Gara

Láfzló Nádor-Ispán; Ujlaki Miklós; Lendvay

Pal, e's ne'mellyek az Orfzág Nagyjai kozzâl

együtt tanátskoztak. Jóllehet nagy réfze't az

Orfzágnak magaakaratjára huzta Szilágyi Mihály,

a1 kinek eltokéilett fzánléka vala Hunyadi Má

tyást a' Királyi-fze'kbe iiltetni , hogy mindazan-

által Mátyás kö2-akarattal válafztassék Király-

L %
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nak , Gara Láfzlót , és annak társait ma^a ré-

fzére akarta htizni: féltek ezek, ne hogy Mátyás,

az Ó Báttyának halálát, és a' maga' sanyardsá-

gát, mellynek ezek ©kai vóltak, valaha meg-

bofzfzúlja rajtok, ugyan azért Mátyást örömest

megmentették vólna a Királyságtól ; Szilágvi

Mihály tehát által-menvén Budára, rea befzél-

lette Gara Láfzl<£, hogy Pestre az Orfzág' Gyü-

lésébe által-jonne. Minekelotte a' tanátskozás-

hoz kezdettek vólna , Szilágyi Mihály megeskü-

dött az Orfzág' Rendei elott, hogy Hunyadi

Láfzlónak megolettetése soha még kérdésbe

sem vétetodne , a' végre. , hogy a' kik annak

okai vóltak, megbüntetódjenek ; ezt pedig azért

tselekedte , hogy Gara Láfzlót társaival együtt

könnyebben Mátyás' réfzére húzza. Hozzá kez

dettek azután a' tanátskozáshoz : _Szilágyi. JMihály

kezdett a' befzédhez, a' ki elsoben is emlékez-

tette a' Hazát az elhúnyt Hunyadi Jánosnak ditso

erkóltseire, a' ki többfzör gyôzedelmeskedvén

a' Torökön, Orfzágunkat sokfzor megmenté a'

vefzedelemtol, mind ezek után pedig a' jutalom

helyett , mellyet várhatott vólna az Orfcágtól ,

egyik gyermekének feje vétetett, a másik pedig,

úgymond , most is idegen Orízágban tömlötzöt

fzenved; (y) méltatlan iutalom volt ez Hunyadi

Jánosnak olly sok jótéteményéért , hatalmában

vólna pedig most az Orfzágnak , hogy ezen Nagy

lelkü Hazafiának érdemére nézve annak fiját

Mátyást , Királyságra felmagafztalja. Midon

Szilágyi Mihály a' befzédet elvégezté , sokan azt

vélték, hogy talán önnön maga ásítozna a' Ki

rályságra , értésér« adták tehát néki sokan ,

hogy valamint Ótet ezen Felséges tifztelctre mél-

$ónak lenni ítélik, tígy ebben akaratjával nem

ellenkeznének. Szilágyi Mihály dífzes Magyar

befzéddel megköfzönt* azoknak hajlanddságát,
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a' kik az ОгГ/iág' Rffndei közzül voksokkal rea

tze'loztak , es javaslotta , sot ke'rte, hogy azon

fzíves hajlandóságot, ше11уе1 hozzá vólnának,

Hunyadi Mátyásho¿ fordítanák : nem állottak

áiég is mindnyájan Szilágyi' tanátsára , l aze'rt

több napokig tartott közöttök a' tanátskozás.

Januariusnak 24-dik napján ismét együtt vóltak

az Orfzág' Rendei, 40 ezer fejból álló Katona-

ság pedig, a' kiket Szilágyi Pestre vezeíett, a'

a' befagyott Duna' hátán a' jegen állott, mígJen

az Orizág' Nagyjai azon Paioiában, mellyben a'

Gyúlés tartatott , vttekednéhek , a' Katx.aság,

melly a' je'g' teteje'n állott , nem fzenvedhetven

tovább a" hideget, köz-akarattal felkiáltott, Eíjen

a Mátyás ! ÉLjen a Mátyás Kiraly ! a' kiknck

harsogó kiáltások midon az OrJ'¿ág' házáig ter-

jedett vólna, félbe-Jzakalztván a' vetckedést,

magok is felkiáltottak : A" Matyásnak hojz/zá

életet , Jzerentses korrnányozást , bóldog Rirály.

so'got , Éljen a1 Mátyás Kiráíy l (г) Ezen válaiz-

tás iett 1458-dik elztendöben , Junuariutnuk 24-

dik napján. Mivel pedig Mátyás me'g f.atal vala,

(tsak 15 elztendós^) úgy végezte'k ugyan azon

Pesti Gyúlésben az Orizág' Nagyjai, hogy Szi

lágyi Mihály, Mátyás Királynak, 's az Ürízág-

nak ot elztendeig Igazgatója lenne. (aa)

(x) Sokan vóltak V. Láfzló' hálala után, a' kik

sarkalták a' Magyar Királyságot. Elsô volt a' ki

*' Magyar Koronát kívánta , VII. Károly Frantzia

Király, nem magának ugyan, hanem a' ñjának,

vagy a' jovendôbfcli vejének. Második , a' ki a.'

Magyar Királyságot nyomozta , Fridrik Csúfzár volt ;

talán azért, hogy a' Magyar Koronát, 's Magyar-

Orfzágnak valamelly réfzét zálogba tartotta. tíar-

madik volt Kazmér Lengyel Kiraly , a' kinél Erzse-

beth, a" meghólt Láfzló Királynak testvére vóífc
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eleget hunyorogtak a' Királyságra; tudom, hogy

ha olly hathatós lett volna mindegyiknek a* tehet

sége , mint . a' kívánsága , úgy válaf/tás nélkül ii

Királlyá lettek volna.

(j) 'v'-dikLáfzló' halála után Podiebrád György,

Tseh-Orfzági Igazgató ( Gubernátor} Hunyadi Má

tyást a' töwlötz' eanyarúságából kivévén , a' mag*

palotájába vezette, és ott égéi'/ tifzteletben nagy

kegyeííéggel tartotta : tifztességes őrizet alatt tar

tatott, nem volt semmi baja, tsak hogy fzabadsága

kötve tartatott.

1 (*) Mir.ekutánna Szilágyi Mihály a' maga véle

ményét , mellyel Mátyást akarta a' Királyságra

emehetni, az Orfzág' Rendéi' eleibt terjefztette

volna, mingyárt rnás nap a" Pesti Duna-parton

egynéhány aXafztó-fát állíttatott áel , azoknak rét-

leütésedre , a' kik vele ezen dologban ellenkezné

nek ; ezt pedig nem a' végre tselekedte, mintha

tz által az Orfzág' Nagyjainak nyelvére, a*

fzabad - válafatásban nyűgöt akart volna vetni,

hanem tsak azért , hogy az állal a' több réfzre

való hasonlást , rncllyböl belső háború következ

hetett volna , akarta neggátclni : ezt tehát nem

annyira Mátyásrak, mint Hazája' tsendességéiiek,

fzeretetéböl tselekedte. Dlugoss, Lib.,XlIL Col. 220.

(űo) Bétellycsedett Hunyadi Mátyáson Kapifz-

trán Jánosnak jövendölése: azt bel'zéllette tudniillik

Hunyadi Mátyá», már midőn Király lett volna »

hogy néki még ír. int gyenge gyermeknek megjöven

dölte vala Sz. Kapifztrán János, hogy valaha Ma

gyar Király leénd : ezen jövendölése pedig Kapifz

trán Jánosnak illy kömyClállásban esett : Hunyadi

Jár.o« , a' ki Kapifztránnak nem t£ak Vezértársa,

de fzíves barátja is volt, kérte v;,la Kapif/.trán Já

nost, hogy niint Lelki-Atya, áldást adna Láfztóra

és Mátyásra : Kapifztrán mind a' kettőnek fejére

tette a' kezét , midőn áldást adna reájok , de kerefzt

formára tette, úgy, hogy jobb-kezét Mátyásnak,

a' ki ifjabb vala; bal-kezét pedig Láfzlónak mint

öregebbnek tette a' fejére ; ezt látván Hunyadi Jáno»,

keidé az okát, hopy miért tette a* jobb-kezét az

ifjabbik, bal-kezét pedig az öregebbik fija' fejc're?

azt felelte Kapifztián János : inert, úgymond, ezen

ifjabbik fijad valaha Magyar-Orfzág' Királyja léfzen,

Ezt maga-Mátyás, már mint Magyar Király, AI

ág' Nagyjai előtt »okfzor elbefzéllette,
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§'. 46.
• • .;"...

Míigyar-Orfiagba hozattattk, ,

Tetízett az Orfzág1 Rendéinek, hogy azon

nal Követek küldetnének Podiebrád Györgyhöz

Tseh-Orl'zágba, a* kik annak Udvarából az új

Királyt minden khetséges tilzlelettel bevezetnék

Magyar-Orlzágba. Ezen Követség bízatott Vitéz

János Vávadi Püspökre , Székeiyi Tamásra ,

Rozgon Sebestyénre, Kanisai Láí'zlóra , Szokoly

Péterre, a' kikhez kaptsolta magát az új Király

nak Annya Szilágyi Erzsebeth. Minekelotte ezek

Morva-Orizágnak Straznitz nevezetű Mező-Váro

sában érkeztek volna , meghallotta Podiebrád

György Mátyásnak Jzerentséjét, és ezen örvende

tes hírt maga akarta elsőben is kinyilatkoztatni,

mellyet illy' módon vitt végbe : Mátyást , a'

kit előbb is maga alztalához 1'í.oTíotf ültetni,

most maga eleibe a' leg-elsö helyre ültette , és

midőn vígan eFe'delnének , azt kérdé vala Má

tyástól , hogy mivel ajándékozná meg azt , a' ki

ötét egy reménytélen, de igen örvendetes hír

rel megvígafztalná ? Nem tudta Mátyás, hogy

ezen kérdés hová czélozna, azt válafzolta tehát

rövideden , hogy ö rab lévén , magával is jó-

tehetetlen volna , kissebb volna tehát néki a'

tehetsége , mint sem hogy a' nagy dolgokat nagy

jutalmakkal idézhetne : akkor Podiebrád izéke'-

röl felkelvén , tifztességesen magát nieghajtá

Mátyás előtt, és ezen fzókkal köizpntt; : Ürfvüz

légy 'Mátyás , JHagyaroftnoA váíafitott Jiitalpja.

üi* Jt(rentséden , meílyre méltó vagy , J'zívtn.LŐÍ

Hrvcndek'y nem kell nékem a te hintsed \ harmn '

tsak baráttágod ; ürülök , hegy. leányomat oliy

mátkának jegyzettem el, a kinek fejet Kifolyt

Korona fogja tetézni : (bb.) vigyázz , hogy fzí-

valaha, meg ne felejlkctt , JeiíoníAa-
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tatlan légyen tc&ittünk a barátság. Ezen hír

mondásra mintha álmából serkent volna fe!

Mátyás, habozó gondolatjaival nem tudván, ha

valóság légyen-é a' mit hallott , vagy tréfa?

egy kevéssé tétovázott, míglen Magyar-Orfzág

ból a' Követeket megelőző levelek az igazságot

fel nem fedezték. Elérkeztek azonban a' Köve

tek is Straznitz Városához , és ott megállapod

tak, Podiebrád pedig magától, nagy tilztelette

elbotsátá vala Mátyást , (<~c) a' kit Mórává vi

zenek túlsó partjóig elkísére vala til'zteletne!

okáérfc Podíebrádnak fija Viktorínos. Februa

riiunak 6-dik napján érkezett Magyar-Örfzág

határán várakozó 'hív Hazafiaihoz Mátyás, a' kit

mihelyt megláttak az Orfzág' Rendjeitől külde

tett Követek a' Népnek sokaságával együtt, le

ugrándoztak lovaikról , mindnyájan térdet haj

tottak előtte. Első yóit Mátyssnak édes Annya

Szilágyi Érzsébeth , . a' ki megölelvén fzerette

magzatját , mivel örömében nem fzóllhata , egy

anyai kegyes tsókkal , és egy mély foháfzko-

dással áldoza néku Az Orfzég' Nagyjai közzül

Vitéz János volt, a' ki nyers, és nyomós Ma-

gyar-befzéddel Üdvözlé a' Királyt. Mátyás en

nek üdvözlését örömest elfogadta volna, hozzá

is kezdett a' fzólláshoz ; de az örömből ki-

bugygyant könnyhuliatás , elkezdett befzédje't

féibe-ízakafztatta. Útnak kerekedtek azután mind

nyájan, és Mátyást Budára vezették, a' hol az

öízve-tsoportozott Nép igaz örömmel fogadta

ötét. A' Várba felvezettetvési , leg-elofzör a*

Eóldog-Afzfzony' Templomába ment be, hogv

ott az Egek' Urának egy-két foháfzkodással ál

dozván , Atyai gondviseléséért hálákat adjon.

A' Templomból a' Királyi Palotába vezettetett ,

a' hol az Orfz-ág felesküdött Mátyás' bívségére,

Mátyás pedig az Orfzág' Törvénnyének egy

pontig való megőrzésére.
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Mátyás midőn Tseh-Orfzágban fogva tar

tatna, Podiebrád Györgynek leányát Katalint, vagy

más néven Kunegundét eljegyzé magának: gyen

gébb volt ez, hogy sem öfzve esküdhetett volna

Mátyással, midőn ez Magyar- Orfzágba haza vezet

tetett. Kezére került azután Mátyás Királynak ezen

Katalin I46i-dik efzteneőben : három efztendeig élt

Mátyás Királlyal, és 1464 dik efztendöben , Februa-

riusnak 22-dik napján életének utolsó óráját érte.

Teste Budán a' Sz. 'Sigmond* Templomában temet-

tetett el.

(«•) Igen nagy bersűl ettél volt Podiebrád György

Kunyarii Mátyáshoz, midőn ez Tseh - Orl'zágban

fogva tartania; de nem maradott jutalom nélkül

Podiebrádnak ízíves embersége ; mert bőven meg

jutalmazta ezt néki Szilágyi hrzsébeth, a' ki Vitéz

János Váradi Püspököt küldvén Tseh - Orfzágba ,

hogy fijáiiak miképp' létté felöl értekezne : midőn

hallotta, hogy P-odiebrád György Mátyáshoz nagy

kegysséget mutatna, és ezt kéfz volna minden ár

talom nélkül haza botsátani, sőt ha ízerentséje elö-

mozdítása kívánná, Katonákkal is segítené, ha 40.

ezer aranyat adni mind e/ekért nem sokallana i

ezt Vitcz János örömmel megígérte , mellyhéz még

20 ezerét adott -Mátyásnak az Annya, és így Po

diebrádnak Mátyáshoz mutatott fzíves barátságát

60 ezer arannyal jutalmazta meg.

§• 47.

Szilágyi Mihállyal méltatlanul bánik Matyót

Király, mellyból okot vévén, sokan az Orfzág'

Nagyjai közzíll pártütésre hanyatlottak, a'kiktl

Mátyás okossan engedelmességre hozott,

Az ifjú Királynak hevességét okos tanátsá*

val sokfzor mértékleni akará annak Igazgatója

Szilágyi Mihályj azért is, valamikor a' neven-

dék Királynak rendelését hibásnak lenni találta,

hivatalához képpest azt meginteni el nem mú

latta: nehezen nyögte ezt Mátyás, a' ki a' mái'
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hatalma alatt lévő Királyságot fzolgálatnak lenni

álíítá ; hogy tehát re légyen , a' ki a' Király

nak tselekedcle't olly bátran rovásra írja, Szilág;

Mihályt 1459-dik eíztendőnek elején, nagy h

iadatlansággal Igazgatói (Gubernátor) Méltó

ságból kitette, sőt, nem tudom melly vad indu

lattól viseltetvén, ezen nagy érdemü férjfiat,

a' ki vér fzérint való rokonja , és a' Királyságra

emelője \ólt, a' Világos- Vári tönilöí'zbe záratta,

(a) és helyette Vitéz Jánost váíaí/tá eisö és

leg-belsóbb Tanátsosának. Szilágyi Mihálynak

elzárattatása nem tsak tsudálkoz^íst, hanem fé

lelmet is okozott sokakban , és okot adott, hogy

Mátyástól elidegenedvén , Fridrik Római Csá-

ízárhoz tsapnák a' levet. Tsendesen terjedett a'

gyülölségnek tüze mind addig, míglen Mátyás

Király Szegeden Orlzág- Gyűlést tartván, oy

Gara lláfzlót a' Palatínusságból, Újlaki Miklóst

pedig az Erdélyi Fejedelemségből kitette: ennek

helyébe Rozgon Sebestyént , amannak pedig

Orizág Mihályt rendelvén. Felháborodtak ezek

Mátyás Királynak ezen rendelésén , öfizve-belzél-

lettek tehát Gara Láí'zló , Újlaki Miklós, Bánfi

Pál, Palótz Láí'zló , -'Siginor.d és János Szent-

Györgyi Grófok, és hogy Mátyást megtronfol-

iák , Fridrik Csáfzárhoz folyamodtak , és ötét

Magyar-Orlzággal , mintha őt, hat cn;berre bí

zatott volna az egéí'z Orizág' dolga, megkínál

ják: nem várt erre sok okoskodást Fridrik,

mivel úgy is annyira utánna volt a' Magyar Ki

rályságnak , hogy nappal is azzal álmadott;

segítségét ad tehát a' Pártosoknak , a' kik tsata-

piatznak a' Szombathelyi mezőt válafztották.

Letelepítek azért Szombathely és Körmend kö

zött a* Tábort, mellyben Fridrik Csáfzárnak

Német Katonái, és a' Magyar Pártosok voltak.

Ezen zenebona' hallásra el nem veízté bátorba-

.. j
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gát Mátyás Király, hanem, hogy megtudhassa,

tik lenne'nek hozzá igaz barátsággal, parantsolta,

hogy valakik az Orfzág' Nagyjai közzül hozzá

hívek volnának , Budára jönnének. Okossan ta

lálta ezt fel Mátyás Király ; mert ebből a' hív

jobbágyait a' pártosoktól megkülönböztethette,

's egyfzersmind azt is megesme'rhette , hogy

minémü erővel állhat elöl Fridrik Csáfzár' , e's

más ellenkező Udvarok ellen. Megjelentek Bu

dán az Orízág' Nagyjai közzül 48-an Februariut-

nak lo-dik napján 14,59-dik ef/tendöben, a' kik

újonnan felesküdtek , hogy minden kitelhető

módon segíteni fogják Mátyást, mint válafztott

törve'nyes Királyjokat; Mátyás is hasonlókép

pen esküve'ssel lekötelezte magát az Orfzág* fza-

badságának ege'fz őrzésére. Semmit nem ké

telkedett azután Fridrik Csáfzár , és azt segítő

pártosok ellen még azon efztendöben Körmend

felé küldeni a' Tábort, mellynek Vezérévé ren

delte Nagy Simont , a' ki nagyobb bátorsággal,

mint erővel reá ütvén az ellenségre , küfzkö-.

dött ugyan valamelly ideig , de azután az ellen

ségtől két réfzröl berekefztetvén , fzaladásra

erefztette a' mint lehetett a' Magyar Tábort.

Azt azon ijedésében okosan rendelte , hogy

hátra húzván a' lovasságot, elállá az utánnok

rohanó ellenségnek útját v hogy az előre fzorí-

tott Gyalogságnak bátrabb utat adjon a' fzala

dásra. Ezt efzesen rendelte a' Hadi-Vezér Nagy

Simon , de az még többét haíznált sokaknak

életek' megtartására, hogy Újlaki Miklós, é$

'Sigmond Szent-Györgyi Gróf Magyar relékkel

bírván, sajnálták Hazatiaiknak véreket ontani,

azért , mihelyt megfutamoda Mátyás Király' Tá»

bora, mintegy eltökéllett akarattal késlelték a"

Német Katonákat, hogy az előre fzaladó Magya

roknak nyomába ne léphetnének. Vak lett
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volna a' Német Tábornak Vezére Gravéneg-

ger, ha ezt nem láthatta volna; azért is erről

mindjárt tudósította Fridrik Csáfzárt, a' ki is

azután hidegebb fzívvel volt a' Magyarokhoz.

Jó víz volt ez Mátyás Király' malmára, mivel

ez által könnyebben engedelmességre hozhatta

a' pártosokat! hírt erefzt azért, hogy minde

neknek nem tsak megbotsát, hanem az elvett

Hivataljokat is vifzfza adja azoknak, a' kik el

lene fegyvert emelni bátorkodtak, ha minden

pártoskodást lotévén , állandó hívségben ma

radni akarnak. Ezen hír-adásra leg-elso volt

Gara Lál'zló, a' ki Mátyás Király' engedelmes

ségére vifzfza esküdött, mellyért ötét a' Király

előbb tett ígérete fzerént Palatínusi Méltóságra

emelte. Ennek példájára Újlaki Miklós is több

társaival együtt Mátyás' hívségére vilzfza állott,

a' kikét Mátyás olly Méltóságra emelt , hogy

Austriától távol esvén , fzem előtt volnának ,

hogy illy formán alkalmatosságok ne eshetne

a' fzomfzéd Fejedelmekkel együtt tzimborálni.

Giskra volt még hátra, a' ki Kázmér Lengyel

Királyt, I. Uladislaus Magyar Királynak testvér

öttsét felbíztatta, hogy jönne Magyar-Orízágba,

és a' Királyi hatalmat magáévá tenné ! Több

társai is voltak Giskra Jánosnak , a' kik ellen

Mátyás Király Rozgon Sebestyént, és Heder-

vári Láfzló Egri Püspököt küldötte. Ez á*két

Hadi -Vezér sok Várakat vett vala vifzfza a'

Tsehek' kezekből, mellyek közzill ezek voltak

Nevezetesebbek, úgymint: Pata, Sajó-Némethi,

Balog, Gömör, Osdián , Széts, SaJgó, Sáros-

Patak, Sáros, Újvár, Sepes, Késmark, és több

kissebb nevezetű erősségeket, mellyeknek el-

vefztésével megerötlenítetvén Giskra , Mátyás

Királynak kegyességéhez folyamodott, Mátyás

pedig Lipa » és Zólyom Várát néki ajándékozta,
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izon fellyul ü¿ ezer aranyat adott vala néki

nelly váratlan kegyességére , es bov adakozá-

iára a' Királynak annyira megindúla Giskra, hogy

jrömeben, e's fzégyenletében sírásra fakâdna •

esküdött azután mint a' kereskedó 'Sido , hogy

soha Mátyás eilen nem fog tusakodni, meg ]s

tartotta esküve'sét, aze'rt a' Királynak helybe-

hagyásából Orfzág Jánosnak leánya adatott vala

feleségül Giskrának. És így azon háboruság

melly a* Tseheknek Orfzágunkba való béjove-

tele'tól fogva húfz efztendeig tartott, letsillapo-

dott i4Óz-dik efztendóben.

(a) Midôn Szilágyi Mihály a* Világos-Vári töm-

lötzbe kûldetetne , Lábatlan Györgyre , és Dótzí

Györgyxe bízattatott , a' kiktôl azt kérte vala ,

hogy az ô régi hív Szakátsa , a' hi Urának fzája

ízét igen jól esmérte, néki fzolgálatjára lehetne:

megengedték ezt a' Várnak említett két gondviselôi,

A' Szakáts , nem soká hogy Szilágyi Mihálynak

fzolgálatjához erefztetett, két inas társaival öfzve-

befzélvén, hirtelen lármát indít, hogy a' Török

■ereg a' Várhoz kozelítene , azért mentül hamarább

fegyvert ragadnának, maga is mindenfelé kapkoda,

hogy kardot találhasson : felzendíilnek tehát ezen

lármára a' Várban levó Katonák az ô Kapitány-

jokkal együtt, és nyakra-fôre fzaladnak ki felé a*

Várból, hogy az elleneéget vifzfza kergerheisék •

mikor a' Katonák л' Várból ínind kitakarodtak ,

a' Szakáts két inas társaival együtt betsukta a' Vár*

kapuit, ée a' tömlötzöt feltörte , onnét Urát kifza-

badította. A' Váron kirül levó Katonák miden

»emmi felôl elleneéget nem látnának, vifzfza tértek ;

de a' kapukat mar zárva találták: Szilágyi Mihály'

hatalmában kellett tehát azon Várat hagyni , a' ki

«t é'leménnyel , és Parafztokkal megtôltvén , azt

úrta Budára a' Királynak, hogy fzabadon, ét egés-

«égben vólna; de fzabadeágát, és egésséget nem a?

Királynak, hanem a' maga Szakátsának ^kellene

köfzönni : ugyan azért többel tartozna a' Szakátsá-

nak, mint sein az Unokájának. Megbékélt azután

Szilágyi Mihály az ô Unokájáral Mátyás KiráUyab

it az Orfzág' határán levó Fo-Kapitány.ságot több

efttendôkig viselte. 1460- dik efztendoben, midûn
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a* Törökökkel fltközetet tartana, elfogattatott , és

Konstantzinápolyban fejc vétetett. Bonfin. Din. UJ.

L. X. p. ¿17.

§. 48.

Kiváltják a Magyarok Fridrik' hezébol a Koro-

nát , azi Orfzágunkba vififza hozzák , es vele

Mdtyds Királyt megkoronázzák.

Hofzfzas volt a' Magyarok es Fridrik Csáfzár

közt a' vetekede's, elobb hogy sem ez a* Koro-

nát vlfzfza adta a' Magyaroknak, a' leg-nagyobo

mértéket is fellyúl ütötte Fridriknek a' kíyán-

lága ; mert a' Korona váltságáért 40 ezer aranyat

kért a' Magyaroktól , e' mellett arra is kéníze-

rítette az Orfzágot, hogy a' Dunán tul való ré-

fzéból Magyar-Orl'zágnak azon falukat es gaz-

dag Városokat , mellyeket Erzse'beth Királyne

idejetöl fogva a' Magyar határból elárkolt vala,

örökösen kezében hagynák. Uletlen dolognait

látfzott a' Magyarok elott, hogy Hazájoknak ollv

fzép darabját kótya-vetyére vessék; nem lehe-

tett meg tehát közttök az egyesúlés. . A' Török

azonban bellyebb nyomódottMagyar-Orfzág felé,

úgyhogy minden kerefztény Fejedclmeket ret-

tegésbe hozna. (¿) Szívére vette Fridrik Csá-

fzárnak a' Magyarokkal való méltatlan villon-

gását II-dik Pius Szentséges Római Papa , es

a' Magyarok mellett magát közbe-vetette : (с)

átallotta a' Szentse'ges Atyának ke'rése't meg-

vetni Fridrik ; azt válafzolta tehát , hogy 60 tzet

aranyoknak leolvasások után ke'fz vólna vifzfza

adni Erzsébeth Királyne'tól adatott zálogot. Ezen

hír-adásra Budán Orfzág-Gyiíle'se tartatik, 14^2-

dik efztendóben, a' hol, mihelyt az Orfzág'

Rendeinek eleibe adatott Fridrik Csáízárnak kí-

vánságar azonnal felkiáltottak az ott ofzve-se*
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regiett Orfzágunk'Nagyjai, hogy a' Korona vált-

»ágáért adandó summa pënzt netn a' Királyi

Kints-tárból , hanem a' Nemességnek értékehéz

képpest teendó adakozásból kellene leolvasni •

ezen summa pénznek pedig ofzve-pótolására

nem tsak Magyar , hanem Tóth , Horváth , Dal-

mátzia, es Erdély-:Qrfzág is mozgatta a' hüvelyk

ujját. Nevezet fzerént ugyan Erdély-Orfzágban

az ott adandó pénznek ofzve-fzedésére BusJa

Láfzló kúldetett Budáról az Orfzág-Gyüléséból :

egyfzersmind Követek is válafztattak, a' kjk

mihelyt az említett pe'nz egy tsomóban vólna ,

annak Fridrikhez való elvitelét magokra ven-

nék. Ezen KoyeteJknek feje volt Vitez;..Jánps

Váradi TPüspök, sok Világi Méltóságokkal együit

sl kik, következendo 1463-dik efztendóben meg-

indúltak Német-Ujhely felé , három-ezer lovas

Legények is rendeltettek melléjek, réfz fzerént

nagyobb illendôségnek , réfz fzerént nagyobb

bátorságnak okáért , a' kiket Német- Ujhelybe

bé nem erefztett Fridrik, hanem olly rendelést

téve erántok » hogy Vitéz János, és PalótziLáfzló

kétfzáz Lovasokkal béerefztetnénék a v^rôsbâ^

a' többi pedig vifzfza térvén Sopronba állapodna

roeg t mind addig , míglen az alku egéfzen

végbe-mennerfnehány napokig tarto vetekedés

utáu ezen tzikkelyekben állapodtak meg : I. Hogy

a' Koronáért 60 ezer aranyat minden halafztás

nélkül fizetnének le a' Magyarok. II. Azon fala-

kat és Várasokat , mellyeket Magyar-Orfzágból

elfoglalt vala Fridrik , Sopron Városát kivévéii ,

tmiid hóltig megtarthatná ; nevezet fzerént pedig

Vorchenstein , és KobelsdoríF nevä helyeket ;

ezen fellyúl KÖfzeget , Rohontzot , és Vasvárt ,

minden hozzájok tartozandó helységekkel együtt,

ógy raindazonáítal , hogy Fridrik' hálala után

Vtfizetvén a* Magyarok 40 ezer aranyat, e^^,
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ízép Tartományt, mint igaz örökjöket vi£zfza

vehetnék. III. Mátyás Fridrik Csáfzárt attyá-

nak, Fridrik pedig Mátyás Királyt fijának ne-

vczné. IV. Azoknak, a' kik a' háboru* idején

meghasonlottak , botsánat adatnék mind a' két

réfzrôl. Ezen tzikkelyeknek bépetsételések után

ú) vetekedes támadolt abból, hogy se a Magya-

rok az alku-pénzt mind addig íe nem akarták

j/ olvasni, míglen a' Zálog kezekbe nem adatnék t

yy se a' Németek a' Koronát mind addig kézhez

,¡%Z¿ adni, míglen a' pénz le nem olvastatott. A'

melly réfz okossabb volt, az engedett a* régi

kozmondás fze¡ ént ; leolvasták azért a* Magya-

rok a' 6o ezer aranyat , a' Németek is által-adták

a' húfz efztendös zálogot , a' mellyet elsoben.

Soproba , onnét Budára vittek a' Követek, Julius

Hónapnak vége felé 1463-dik efztendoben.^Or-

fzágunk' draga Zálogának haza hozása után hogy

azonnal Mátyás meg nem koronáztatott , Maho-

meth Török Csáfzárnak fenyegetései nyújtottak

okot: annyira terjefztette tudniillik Mahometh

az erejét , míglen a' Magyarok Fridrikkel vete-

kedtek , hogy mar Oláh , Rácz , és Bosnyák-

Orfzágot elfoglalván , a' Száván inne't garázdál-

kodna ; ezen Orfzágunk* vefzedelmére tóduló

ellenségnek eleibe induit Mátyás Király , nem

hogy az ellenséget mefzfze-látó üvegen távolrdi

nézze, hanem , hogy vele kardra keruljön. Le-

megy tehát Hadi-Seregével Péter-Várad mellé,

a' hol a' Velentzei Koz-Társaságtól kuldetett Kö-

vettel frigyet köt , hogy a' Török eilen tartandó

hadban a' Velentzeiekkel társaságban léfzen.

' Kémjei által bizonyossá tétetett Mahometh Má

tyás Királynak a' Táborban való jelen-léttéról,

a'kivel, mintha fiatalságára nézve (zégyennek

allította vólna Mahometh fzembe-fzállani , Tábo-

rának egyík réfze't Alibegre bízta, másik réfzé-

vel
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VéLpedig maga vifzfza tért Matzedoniába. Má-

tyás kéfzen leven a' verekedéshez , megpederíté

akkor mohozni kezdett bajufzát , es a' Dunán

által-vezeti a' Török vért ízomjuzó Magyar Vi-

tézeket , és azonnal meg-támadván Alibég' Tá-

borát, azt a' Száva yizén által-fzorítia ; utánna

vezeti a' Száván tal o is a' Tábort, és hogy el-

fáradott testeknek pihenést engednének, az egéfz

Hadi-Sereget letelepíté. Kevés nyúgodalom után

fzéjjel erefzté Katonáit , a' kik az egéfz Rácz-

Orfzágot elpufztították. Onnét Bosnyák-Orfzág-

nak vévén az útat", annak Anya-Városát Jajtzát

elfoglalta. Jajtza Vara' megvételének mihelyt

hire futamodott , azonnal több , mint hatvan Vá-

rosok és erósségek Mátyás Királynak kaput nyi-

tottak Bosnyák-Orfzágban , úgyhogy kevés Hó-

napok alatt tsak nem az ege'fz Bosnyák-Orfzág-

ból Mahomethnek Táborát kiküfzöbölte ; melly

gyózedelmei után ditsóségesen vifzfza tért Bu-

dára, 1464-dik efztendóben, és ugyan azon efe*

tendóben Székes-Fejérvárra az Orfzág' Rendeit

egybe-gyújtotte, a' kiknek jelen-léttekben , JMar-

ttius Hónapnak 29-dik napján, melly azon efz-

tendoben Nagy Tsötörtökön esett, Széchi Dénes

Eíztergomi Ersek által Királynak koronáztatott.

(A) Míglen Mátyás Király Fiidrik Caáfzárral ve-

fzodött, Mahometh Török Csáfzár ñera fzunnya-

dozott, hanem,a' Kerefztény Fejedehneknek egyinás

között ralo ellenkezéseket maga hafznára fordította.

Látván tudnifllik, hogy a' Magyarok , a' kiket

Fridrik fzûntelen pifzkált vala , egéfz erejeket le

nem hozhatnák Torok-Orízág felé, élt az alkalma-

tossággal, és Bosnyák-Orfzágot kegyetlenûl kezdette

pufztítani : Biháte Várát fzámtalan falukkal együtt

meghódította ; melly vefzedelmet látván Bosnyák-

Orfzágnak Királyja István , Jajtza Varaba, melly

magos, és kofziklás hegyen vala épttve, Feleségé-

vel, és drágább holinijével együtt rekeCzkedett ,

reménylvén, hogy azon Várban Mahometii Töiök,

Magy,Ered.II.Kör\yv. M
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Csáfzárnak eltükélléseit könnyen megnevethetní.

Mátyás Király nem nczte a' fzomfzéd íiázának pat-

togó égését érzékenység nélkül, hanem Szokoly

Pétemek, a' ki azon idóben gyozedclme» Hadi-

Vezér vala, parantsolta , hogy .a' Bosnyák.-Orizági

Királynak eegítségére lenne. Elment Szokoly- Peter

Bosnyák-Orfzágba , és István Királynak azt a' ta-

nátsot adta , hogy jönnc ki Jajtza Várának fzoro»

falai kozzûl, és a' tágas inezôn támadná meg a'

Török Tábort; ô azonban mis réfzrôl kerúlvén,uá-

tulról indítana tsatát a* Török eilen , melly rende,

le's fzerént, mivel felofztatna a' Türökök' efeje ,

várhatóbb lenne a' fzerentse , mint sein ha az eb

len*égnek egéfz ereiét eleikbe várnák. Szokoly

Pétemek a' tanatea igen jó volt;- de hafzon nélkül

maradott , mert István féltében azon kiutset , mel

ly et magával bordozott, ellentég' prédájává tenni ,

ne;n bátorkodott a' kofalak kozzûl tágasra lépni.

Utóbb azután , ininekutánna a' Várnak ostroma ret-

tegésbe ejtené, midôn Dalmátriába akarna fzaladni,

Mahomethtôl elfogattatott, a' ki Istvánt mínden

kintsétôl megfofztván, végtére életétñl is megfrfz-

totta ; és íey, mar nem tsak Jajtza Várát , hanem

azegél'z Bosnyák Orfzágot hatalina ala vette 1463-

dik efztendôben. A' fold' Népébôl , a* kik fegyver-

foghatóbbak v'óltak, 30 ezeret fzedett öfzve , a*

kikból Gyalog-Seregeket rendelt, és JantsaToknak

nevezte. Ezektôl vette azután a* Török Gyalogság

a' Jantsár neve t.

(с) Azt vítatják némellyek , hogy a' Romai

Szentséges Atyák nyújtottak vólna okot a' Török

Birodalma' terjedéeére Európában. Én pedig talán

minden hiba nélkül mondhatom, hogy erre nagyobb

alkalmatossagot nyiijtott Fridrik Csáfzárnak sok

nyughatatlaneága. Errôl eenki nem fog kételkedni,

ha tsak almos fzemmel tekinti is meg azon ízetleri-

légeket, mellyeket tett Fridrik a* Magyaroknak,

, mind Hunyadi János' idejében, mind pedig , midôn

cnnek a' fija Mátyás uralkodna, valahányTzor a'

Török közelitttt Magyar-Orfzághoz. Ezen két FÔ-

Vitéz Hunyadi János, és Mátyás, a' máknál apróbra

torték vólna a' Törököt, ha sokfzor Fridrik miatt

Austria felé nein kelle« vólna felhnzni Orfzágunk'

erejót.

\
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Erdély-Orfzágban támadott zenebonát letsilta*

pítja , 'e's Moldva- Orfzágot a Magyar Kord"

náhox vifzfza tsatoljat

Mivel a' Török-háború Mátyás Királynak

Kints-tárját nagyon kiüresítette vala , kéntelea

volt talán ez nagyobb adót fzabni a' Népre,

mellybol okot vevén némellyek, Erdély-Orí'zág-

ban Mátyás Királyt oldalba akarták rúgni. A' ki

a' Népet felbíztatta, Veres Benedek volt: ez

reá befzéllette Szentgyörgyi Grófot Jánost Er

dély -Orfzági Vajdát, hogy a' Fejedelemséget

függhetetlenűi viselné az Orfzágban; te tfzett Já

nosnak ezen nem igen okos tanáts , sokan a'

Kolosi Nemességből hozzá is esküdtek. Ezekkel

hogy megesmértesse Mátyás az Erdély-Orfzágnak

igaz Urát , és a' Magyarok1 Istenét , 40 ezer fő

ből álló Sereget vezet be Erdélybe 1 407-dik

efztendoben, mellynek elérkezésére az egéfz.

Orfzág megadta magát. János az életét meg

tartotta ugyan, de az Erdélyi Fejedelemséget

maga testvérének Györgynek, és Monyorúkerékt

Elderbach Bertholdnak engedni kénfzeríttetett.

A' párt-ütésnek első kezdői jófzágokat életekkel

együtt elvesztették. Erdélyből áltál-ment Má

tyás Moldva-Orfzágba , a' hol eleinteu hárman,

vetekedtek a1 Fejedelemségről, István , Péter ,

és Berendel; a' vér-ontó viaskodás után István

lett a' nyertes, a' ki három közzúl leg-erossebb

volt: ez valamint a" Magyar Király' híre nélkül

hágott ez«n Méltóságra , úgy azt annak akaratja

ellen is meg akarta tartani , mellyet hogy bizo

nyosabban végbe-vihessen , Mahometh Török

Csáfzár' fzakálla alá esküdött : fzükséges volt

tehát, hogy «*t is megtanítsa Mátyás a' magyar

M 2
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tántzra, mellyet így vitt végbe : Erdély-Orfzág-

ból az elobb említett 40 ezer Katonáit Moldvába

vezette, a' hoi nagy vefzedelemben -volt ugyan

a1 Magyar Tábor, de utóbb még is a' gyózede-

lemnek ditsoségét elnyerte. Letelepedett Má-

tyás az egéfz Táborával Moldva-Orfzágnak Banya

nevezetil Városában , hogy ott éjtfzakának ide-

jén bátran nyúgodván, más nap az ellenséget

apróbbra fzabdalhassák ; estve talán némellyek

közzülök jó izan boroztak , azért is éjtfzaka jó

ízü volt nékik az álom; gyanúságba vette ezt

valamiképp' István , azon Orfzágnak Fejedelme,

's erre nézve tehát éjtfzaka akarta meglátogatni

Mátyás Királynak Táhorát, leg-inkább azért,

mivel úgy sem igen bízott a* maga ereje'ben;

úgy okoskodott tehát, hogy ha éjfzakai ütkö-

zetben fzolgálna a' fzerentse, magát a' sete'tben

könnyebben látatlanná tenne': rea üt azért vé-

letlenül Mátyás' Táborára, e's hogy azt nagyobb

rettegésbe hozza , a' Várost felgyájtotta : a* túz-

nek ropogására , és az ellense'g' fegyvere'nek

tsattogására felserken Mátyás, dobot üttet, melly-

nek harsogására talpra ugranak a'Legények, és

mejjeket az ellenség eleibe bástya gyanánt ve-

tik; de mivel közzülök sokan mámoros fëvel

vóltak , az egéfz nyereséget tsak nem a' Mold-

yaíak' keze'ben hagyták: bizonyos dolog, hogy

nagy vefzedelemben forgott a' Magyar Tábor,

mivel maga Mátyás Király ii hármas sebbe esett:

megfordúlt azonban a' kotzka, mert a' Magya-

rok, réfz fzerént a' túzben levo házok', re'fz íze-

rént pedig a' Hóldnak világosságánál az, egéfz

Moldvai Tábornak mennyiségét s ereje't kita-

núlták : bátorságot vévén azért, nagyobb ero«

vel, mint elobb aprítják az ellense'get. Hofz-

fzasabb volt a' Magyarok' átalkodása, mint sera

a' Moldvaiak ítélték vólna; hátat fordítanak tehát.
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és azon ]ó éjtfzakát, mellyet a' Magyaroknak

jöttek mondáni , magok Izaladva fogadták el.

A' JMoldvaiak közzül közel héi-ezeren Ott hagy-

ták a" fejeket , azok közzül is , a' kik nehezen

elfzaladván, nyomorúságos életeket . megtartot-

ták, a' Magyarok sokat megbillegeztek. Ezen

ütközetnek mostoha kimenetelct látván a' Mold-

vai Fejedelem , botsánatot ke're, es magát a'

Magyar Király' hívségere, 1467-dik efztendoben,

mellyben ezen ütközet tartatott, keme'nyen le-

köteiezte.

§. So. i ,

3J£glen Podiebrád György eilen berzenkedik Ma-*

tyás Király » Viten János Kazmér. Lengyel

Királyпак hasonló nevezetii Fiját f¿ Magyar

Királysagra bé akarja tsufztatni , a kit azu

lan haza korbátsolt Mátyás., ViUz Jánosnak

is leütötte d tarajj'dt.

Valamint nagy volt Mátyásban a' maga di-,

tsóse'ge'nek fzcretete, úgy könnyen rea engedte

magát beízélleni II. Pal Római Pápától, hogy

Podiebrád Györgytol, mivel ez Hufz János' tu-

dományát óltalmazta , ragadná el Tseh-Orfzá-

got, mellyre nem tsak tellyes hatalmat nem adott

ne'ki az említett Szentséges Papa, (d) de, hogy

azt halafztás nélkül végbe-vinné, fzinte öl'zto*

nözte is ötet, Hazánknak megtéríthetetlen kárá-

val ; mert midón Mátyás Tseh-Orfzágnak , melly-

hez semmi igazsága nem volt, meghódításában

fáradozik, a' Magyar fíornnához tartozandó Or-

fzágokat, mellyeknek ve'delme elso tekintetbea

kelle« vólna lenni Mátyás elott, a Török íga-

zán megfzabdalta; de annyira elfogta Mátyás*

M 3
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nak fzemét a1 ditsóségoek füstje , hogy ezt Jar-

van is inkább карпа a' masen , bogy sem tulaj-

donát vedelmezné. Minckelctte megindítaná a'

Tábort, 1468-dik efztendoben Egerben Orlzág-

Gyulést tartott, a' hol a' Tsehek eilen viseèendo

hadról a« Orí'zág' rendeivel tanátskozott. Vége

fzakadván a' koz-tanátskozásnak , ugyan azon

clztcndoben Pozsonból a' Tseh-Grfzági Rendek-

hez lcvelct botsátott, mellyben ébrefztette oket,

hogy Podiebrád cllcn vele együtt fegyvert emel-

ritnek; tellyes re» e'nyse'ggel leven azután , rr.eg-

jnddlt Morva-Grfzág felé, és Znoima Városá-

rak határában Tábort telepített. Ellenében ve

rtue a' sátort Podiebrád Tseh Király is a' maga

Katonáival, egyenló le'ven mind a' keltónél a*

feielem a' bátorsággal , valamelly ideig egymás

lz< iv.ehe nézlek. Pelfzedeti hirtelen a' sátor-fá-

kat M áíyás Király , és a' Csafzlayiai határon ál-

tal-menvén, mar Német-Bródán tul érkezett Tá-

borával együtt; Podiebrád vigyázva eleibe ke*

rült, és a' Vilemnoviai erdöben dült fákkal el-

rtkeízteti Mátyásnak az útját , hogy majd se

elóre, se hátra nem mehetne. Vefzedelmes he-

lyen volt itt Mátyás Táborával együtt; abból

még is, jóllehet nehezen, kivántzorgott , és n-.ég

Podiebrád Rcsenbergnek , a' ki eJlcne pártot

íitotl vala, engedelmességre való hozásában fog-

lalatoskodik , Mátyás Spiíberget, Olmitzot, Eru-

pát liatalma ala vévén i4é$>-dik efztendoben ,

néntlly 7seh, és Morva-Crfzági FÓ-Emberek-

tól, Pruna Városában Aíajus Hónapnak s-dik

napján a' Római Papa' Kovetjér.ek jelen-léttcben

Iseh Királynak kcronáztatott , a' Szúz Icaria'

kt-pérol levett Koronával; ugyan akkor IVíorva-

Crlzág JVark Grcfjának, és Luzátzia 's Slézia

Fejedeimi Yezérér.ek válafztatott. Nem tette le

Ujjnd ezen torténetekré bátorságát Podiebrád,
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hanem Prága Városában a''Tseh-Orfzági Rende

ket Urlzág-Gyúlésére Izóllítja, e's azt javasolja

nékik , hogy az ö halála után Kázmér Lengyel

Királynak i:ját Uladislaust válalztanák Tseh Ki

rályságra , ezt pedig a' végre tselekedte, hogy

ez által Fridrik Csálzárt elhúzza a' Mátyás ol

dala mellől , a' ki előbb Podiebrád ellen Má

tyást, bizonyosan ígérve'n néki a' beiktató leve

let (Java lUltrát) íelbújtotta. Ezen fellyül a'

Lengyeleket is illy váratlan tifztelet ííltal maga

mellé húzza. Béleliyesedett Podiebrád' fzán-

déka , mert Fridrik, a' ki előbb biztatója volt

Mátyás Királynak, azonnal azt oldalba rúgta;

a' Lengyelek is ajánlották minden fzolgálatjokat

Mátyás Király ellen. Illy ke'tséges állapotnak

közepette Tsupor Miklósra bízta a' Tábornak

Vezérlését , maga pedig Örízág-Gyülést tartott

Budán i4/o-dik efztendöben, a' hol előbb be-

ízéívén a' Királyi Kints-Tárnak í'zükségét, e'

mellett pedig az Orlzágnak védelmet kívánó ve-

l'zedelmes környúlállásait , 's kérte, Ixogy lía-

zájoknak fzeretetéból annak oltalmazására nyit

nák meg erlzényfiket. Ezen jelentésre azonnal

nagy summa pénz fzedetett ölzve az Orlzág1

Nagyjaitól, meliy summa pénzhez II. Pál Szent-

séges Pápa, eaen ütközetnek illeiztöje, lg ezer

aranyat küldött Mátyás Királynak, (e-) Midőn

illy kéfzúletek tétetnek Budán , Podiebrád vízi

kórságban meghal 1471-dik eíztendöben , Mar-

tziusnak 22-djk napján. Azonnal a' Tseh-Orí'zági

Rendek előbb tett ajánlások fzerént Uladislaust

Kázmér Lengyel Királynak fiját Királynak vá-

lalztják, és Prágában 147 i-dik eíztendöben 22-dik

Septemberben meg-koronázzák. Míg Dladislaus

ellen tusakodik Mátyás, kevésbe múlt el, hogy

a' Magyar Koronát is el nem ejtette, mivel

Kázmér Lengyel Király hasonló nevezetű íijáí

M 4
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Vitéz János' bíztatására Magyar-Orfzágba ktilde,

bogy Mátyást a' leg-felségesebb hatalomból le-

fzáliítaná. Mar Nitráig jött vala 20 ezer Len*

gyel Katonáival Kazmér, midón Mátyás a' ve-

l'zedelemnek elfzéllefztésérol nyomossan kezde

gondolkodni , mellyból olly fzerentsésen kivágta

jnagát, hogy mind a* hátúl levó Lengyeleket,

niind az elótte álló Tseheket kikerúlvén, sére-

lem nélkül haza terne. Budára f,zóllítja isme't

az Orfzág' Eleit», e's mintha nem ó lett vólna,

a' kit megbántottak, konyorgésre velzi a' dolgot,

reménykedik, hogy illy nyomortíságos tigyeben

xel ne hagynák Ötet ; volt foganàtja a' Király'

könyörgese'nek , e's hirtelen 18 ezerból álló Hadi-

Sereget gyujtenek az oldala melle' , a' kikkel

Nitra ala menvén, Kazmér Királyi Herczeget

Lengyel társnival együtt mint a' legyeket úgy

ell'zéllefztette. Annak Báttyával is Uladislaussal

1472-ben be'kességet kötött, mellynek ezek vól*

tak fôbb ezikkelyei : I. Tseh-Crfzág Uladislausé

leime, a' Tseh-Orfzági Király neve't pedig Má*

tyás is viselné. II. Morva , Sle'zia , e's Luzátzia

Mátyás Király' bírtokában. maradna. Ha Ula-

dislaas elóbb meghalna , Mátyáse' lenne Tseh*

Orfzág, ha pedig Mátyás halna meg Uladislaus

elótt , az említett három Tartományok Tseh'

Orí'zághoz viizlza tsatoltatnának ; úgy mindazon-

által, ha elöbb a' Magyaroknak 40 ezer arariy

leolvastatnék azoknak váltságáért. Ugyan ezen

efztendóben Kazmér Lengyel Kiráiyjal is egyes»

eégre iépett. Mátyás (/') így tsendességet te*

vén, Vitéz Jánoson, a' ki akkor Efztergomi Er*

Sek vala, példás bolzfzút állott, midon nem te*

Kintvén Erseki méltóságát, es betsúletesen meg-

Ôlzûlt Egyházi ízemélyét, a' Visegrádi Várban

levo seiet tömlötzbe tétette. Kierefztette ugyan

ormét sokaknak esedezésérej de tsak 3' helyét
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és nevét változtatta el a' fogságnak, nem pedig

a' fogságot , mivel Visegrádról az Efztergomi

Várba vitetett, a' hol Ne'meth János (Álemannus

János ) Egri Püspök' yigyázása alatt volt , ne

hogy utóbb is Mátyás Király' fzámára valamelly

keserű levet forralna ; engedtettek ugyan 30

legények Vitéz Jánosnak fzolgálatjára, de ezek

is mindnyájan az említett Ne'meth Jánosnak en

gedelmességére fel voltak esküdteivé. Ezen fzé-

gycnt nem viselhetvén a' jámbor öreg ember,

Izíve' fájdalmában meghalt 9-dik Augustusban

147 2-dik eiztendöben. <

Azon homályos időkben, mellyekben a'

Peák nyelvnek, üfztább esméretével minden fzebb

Tudományok megiianyatlottak , és tsak-nem a'

sepreire jutottak, közönséges vélekedés volt, kivált

azok előtt, a' kik az Egyházi Törvénynek Tanítói

voltak , hogy a' Római /Pápa közönséges Ura vóln^

minden Kerefztény Ürfzágoknak , világi hatalomra

né/ve is, olly formán, hogy ha valamelly Kerefz

tény Fejedelem vagy a' Hitét eltseréli , vagy vala^

melly törvénytelenséget követ el, azt a' Római

Pápa Orfzágától megfofzthatja, Y alatta-valóit az

engedelmességnek hitétol feloldozhatja, a' mint ezt

tselekedettel megmutatta , hogy többeket emléke

zetbe ne vegyek, VII. Gergely Pápa. Ezen hijános

vélekedést néunellyeknél a' .réfzre-hajiás , másoknál

pedií: a' homályos időknek tudatlansága fzillte. Ha

a* Szentséges Római Szék a' Római Katholikus Ki

rályokat Királyi -fzékekből letafzíthatja , és Orf/á-

goktól megfcfzthatja, boldogtalanabb léfzen a' Katho

likus Fejedelmeknek állapotjok a' nem Katholikus

Fejedelmek' állapotjoknál, mivel ezekhez képpest a*

Szentséges Róniai S/éknek aitia' tágas hatalom nem

talajdoníttatik. De erről talán máskor. —

(e) Midőn ezen Orfzág Gyűlését tartaná Mátyás

Király Buda Várában, Podicbrád Tseh Királynak.

öregebbik fija Viktorínus ottan fogságban volt, a"

kit Mátyás Király előtte való efztendoben feie&e

nevezetű Morva-Órf/ági Mező Városnál fogott vala

el. J3ezzeg akkor emberségesen gondolkodott volna

Máí-yás, ha olly kegyessen báni volna ezen ViKto
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rlnussal, a' millyen kegyesen tant vala ennek ar

attya Fodiebrád Mátyással, luido n ez Kiralysága

elótt Tseh Orí/ágban fogva tartatna. D« nein kell

a' jótétcményért hálá-adast várni, tsak a' jó fzívii

embertôl.

(/) Sok efztendokig tariott a' Magyar, ds Len

gyel Udvvir között a' vifzfza-vonás , Mát yás Király

1 ínindazonállal mind fzóval , r.iind eróvel minderikor

■megíelelt maga heiyett. i.inlékezeiie inéjtó volt

azon í'eielele f.iáíy ás Királyn;.k , ineijjet a' Lengyel-

Orfzági Köveickuek adott г' Viscgrádi Várbaii 1479-

dik eíztendobcn. Szemére taláhák vetni a' Lengyel

Követek Mátyásnak , hogy ô nénielly Lengyel- Or-

fzági Fô-embtreket Kazmér Király eilen felindított,

azon ido alatt , a' midùn a' Lengyel és Magyar

Király között háborúság vclna: erre Mátyás ir.o-

•olyogva így válafzolt: moncijátok meg, úgyiuond,

a' KiTályatoknak Ô Feleégének, hogy en meg gj er

jnek koromban Tanítóimtól azr az oktatást vettern,

hogy tif/tcs^éges hiba az, a' mellybeii a' Nagy-Ve-

zéreKet követjük; nálam öregebb Kazmér Király,

ebben a' tselekcdetben pedig Ô volt a' ¡VI esterera.

Ö valaha a* Füspiiköket , és az Orfzág* Ns^yjait

ellenem felbújtotta, a' végre , hogy eng«m' Orízá-

gointól me.efofzthasson ; ne tsudálja tehát , ha én

ebben tanítványa lévén , példáját követni akartarn.

Lrre a' remc'ny telen felçjetére Mátyás KirálynaK el-

pjrúltak a' Lengyel Követek, és lígy eltsendesed-

tek , mint a' tyúk a' gyomban. Palma J\\t. lier.

Hung. P. Il, Jol. ¿¿S« in &¡otis- •

§. 5»i . -

¿Erdély-OrJzagl/an л' Kenyêr Jtfezôn dîts'oségesen

megverik a Törok tabort a Alaftyarok.

Gyötrötte Mahometh Török Csáfzárnak a'

fzíve't Szabats Varának elvefztése, (g) mellyért

hogy bofzfzút állhasson a' Magyarokon , az egéfz

Hadi-erejét 1479- dik efztendöben Szendrónél

oizve-gyujté, és azt minden hadi-Pzerfkamokkàl

elkéfzitvéu , Erdély-Orfzág fêlé ütnak erefzti.
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ment ez ol]y titkon végbe , hogy erről

Mátyás tudósítást ne vett volna , parantsolja

azért Báthori István1 Erdélyi Fejedelemnek < e's

Kinysi Pál' Temesi Bánnak, hogy a' Török

fzon;ízédokat talpon állva várnák. Öfzve-beizél-

lett a' ke't Hadi-Vezér, hogy ha közziilök vala-

mellyik a' másik fe'lt hanyatlani látná, annak

azontúl Hazájokhoz való ízeretetböl oltalmára

áldoznák magokat; ember volt mind a' kettő,

emberül meg is .tartotta a' Izavát. A' Török

Tábort Alibeg Basa vezette , a' ki alig lépett

Erdély - Orízágnak határaiban, azonnal űzte a'

mesterségét , mindenfelől sok ragadozásokat té

vén. Nem állott vele fzembe iJáthori István,'

jníglen kedves bajtársának Kinysi Pálnak köze-

iítéséről bizonyosabb nem lett, a' kit midőn

sietve nyomódni bizonyos izenetekből hallana ,

a' Török Tábornak nyomát követte, mind ad

dig, míglen Hunyad-Vármegyében lévő úgy ne

veztetett Kenyér-mezőben elérné Őket; itt báto

rító fzavai után kardot ránt Vitéz társaival együtt

a' Török ellen, és több órákik olly átalkodás-

sal kontzolták azt, hogy Alibeg Basa a' tsatázó

Jantsárjainak seregeit többlzör megújítani kén-

fzeríttetnék, a' kiknek réfzérol mivel a' fáradt-

tak' helyébe új nyugodt Vitézek állottanak elöl,

a' Magyar Táborból mar nem tsak a' Köz-Legé

nyek hullottak, hanem maga is a' FŐ -Vezér

Báthori István vefzedelines sebbe esvén, lová

ról a' hóit testek közzé lehanyatlott : éppen ak

kor talála érkezni kedves Vitéz társának segítsé

gére Kinysi Pál , a' ki az ellenségnek leg-súrűbb

rendén áltál-vágyán magát, a' hanyatló Magyar

Tábort jelen-lettével meg-vídárm'totta ; reá akadt

azután Báthori Istvánra is, a' kiben, a' magok

véreben úízó hóit testek között még gyengén

pihege a' lélek ; felemelte ötét , és bátrabb helyr^



188 ' MAGYAROK' EREDETE

vitetvén , maga ismét a' viaskodásra vifzfza for-

dúla,, mellyet mind addig folytata, míglen a'

Török Tábor 30 ezer Népnek elveíktése után

fzéllyel fzalada. Itt" Alibeg Basa is nagy veízely-

ben forgott, a' kinek a' Magyar-ruha, és a' Ma

gyar-nyelvnek tudománya tárta meg az életét,

mivel a1 Török Tábornak megfutamása után

valamelly Magyar rabnak ruhájába öltöze, és

hogy az utánnak eredéit , 's kóborló Katonák'

nak körme közzé ne kerüljön , egy ntmelly páíz-

tornak gunyhójában kért vala éjtfzakai llsáilást,

a' hol a' páíztorral Magyarul tilztán beizélvén,

fzeraéllyét 's ízületését izépeu eltitkolta.

(g) M?.hoineth Török Csáfzár i470-dik efzten-

dobcn a" Száva vizének partjához 20 ezer embert

kúldvén , Szabáts Basa' kormányozása alatt egy

erős Várat épített , vnellyet is annak épílöje Szabátí

Szendröi Basa , Szabátsnak nevezett. Ezen Várnak

építését, mivel Mátyás Király kevés erővel lévén,

ineg nem gátolhatta ; de minekutánna megfzűnt a'

Tsehekkel és Lengyelekkel való ellenkezéstől, azt

egéfzen elfoglalta 14/,5-dik efztendöben , mellynek

elfoglalása Hadi fortéllyal ment inkább véghez, hogy

sem erővel: látván, tudniillik Mátyás Király, hogy

a' Szabáts Várának őrzői átalkodott keménység

gel védelmeznék annak falait , egynéhány ezen

Katonákat lesbe állított olly helyre , a' hol őket a'

Várbeliek sem éfzré , sem tzélra nem vehetnék,

megindítja akkor a' Tábort , és mintha Szabáts

'Várán erőt nera vehetne, azt maga után hagyja:

ezt látván, tapsolni kezdettek a' Várnak védelmezői,

yéfz fcerént, hogy az emberségekre bízott erőssé

get megtartották, réfz fzerént , hogy Mátyás Királyt

lehajtott fejjel a' Várnak sántzai alól vifzfza fzé-

gyenkedni gondolták. Némellyek tehát a' Várbeliek

közzül vígan efznek, 's ifznak, mások pedig, hogy

a' tsatában elzsibbadt tagjaiknak nyugodalmat en

gedjenek, álomnak erefzkedtek : midőn az egéfz

Várbeli Nép eltsendesedne , elő-bakkannak a' rej

tekben volt Katonák , és a' Várnak falaira hágván,

az álomban elmerült vigyázatlan Népet nagy reUról

mind lekontzolják : midőn az ágyúk' pattogását hallja
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a' Király , vifzfza ugrat Szabáts felé egynéhány

ezer Katonáival együtt , éa azon Várat hatalma

alá vefzi.

Fridrik Csáfzárral két ízben hadakozván Mátyás

Király , Austriát elfoglalja.

, Gyűlölte nagyon Fridrik Csáfzár az 6 fő-

gadott fi ját Mátyás Királyt, és valamiben néki

árthatott, vagy fzerentsélt meggátolhatta, azt,

mintha atyai kötelesse'ge úgy hozta volna ma

gával , el nem múlatta. Nagy idegenséget kő-'

vetett el az által is , hogy leányát Kunegundist

Mátyás Királynak feleségül adni nem akarta,

sőt Kázmér Lengyel Királyt is reá bírta, hogy

ez is az 6 leányával Hedvigissei Mátyásnak ko

sarat adatna. Ez nem volt elég, hanem midőn

Mátyás Beátrixal, Ferdinánd' Nápolyi Király'

leányával Menyegzös örömet tartana , Fridrik

beütött Magyar-Orfzágba , és annak határaiban

igazságtalan prédálásokat követvén el, Mátyás

nak vígasságát az által akarta felzavarni. Meg

indult ezen törvénytelenségre Mátyás, és Fria-

rik ellen fegyvert emelt, 1477 -ben Hamburg

Várát elfoglalta , Béts Városát is fzorossan bé-

sántzolta ; az alatt pedig mindenfelé kiküldé a'

lovasságot , hogy befutván Austriának minden

réfzét, Fridriknek adnák vifzfza a'koltsönt. Már

közel 70 Várakat, és MezÖ-Várasokat foglaltak

vala el Austriában , midón Fridrik Beatrix Ki

rálynét arra bírta, hogy Férjét befzéllené reá

a' békesség-kötésre. Meglett az egygyesség ugyan

azon efzfendoben, Decembernek első napján,

melly egyezésnek ezek voltak a' tzikk«lyei :

I. Hogy a' Csáfzár fzáz-ezer aranyat fizetne Má

tyás Királynak , ezen Hadban tett költségére
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nézve. IL Hogy Fridrik a' Tseh-Orfzisba be-

iktató levelet (Investitúrát) által-küldené Mi-

tyás Királynak. III. Hogy Fridrik Magyar-Or-

fzághoz Ininden vélt jussának ellene 'mondaria.

IV. Mátyás vifzontag az Austriában elfoglalt

Várákat Fridriknek vifzfza adná. АгопЬап eben

békességnek lakatját fzokása fzerént nem sokára

feltörte Fridrik, mivel, nem tsak azon fzáz-ezer

aranyat, mellyet az 1477-dik efztendoben telt

békesség' tzikkelyei fzerént tartozott vala Mátyás

Királynak fizetni , le nem tette , haner» midön

Mátyás a' Kerefztény név* ellenségének meg-

alázására Rácz-Orfz.ig fele' inddlna, Fridrik be-

tsapott Sopron-Várrnegyébe , és azon fzép Tar-

tományt je'g-es6 módra pufztította. Fájt ez Má

tyás Királynak, a' ki is Kinysi Paira bízván a'

Torok-Orfzági keriíletet, maga pedig nagy ré-

fze'vel Hadi-Seregének Austria fele' induit , hogy

Fridrik Csáfzárnak megköfzönje a' jó akaratját.

BbVezette 1480- dik efztendoben a' Táborát

Austriába, mellyet kevés ido alatt ellepett vóina,

de reTz fzere'nt Beatrix Királynénak , refz fzerént

pedig a' Szentséges Pápának kozbe-vetései mér-

téklették Mátyásnak felháborodott indúlatját ;

azt még is végbe nem vihették, hogy békeà-

ségre léphettek vólna, mivel Mátyás Fridriktol

mar ezer bofzfzúsággal* illettetvén, félre tette

az eddig való engedelmességet, és elsôben is

Házi David által 1484-dik efztendoben elfoglal-

,tatja Pruk Városát, kovetkezendó efztendoben

Korneoburgot; az alatt BajazetesTorok Csáfzár-

ral öt efztendeig való frigyet kotvén, Kinysi

Pált is felhívta Béts fele , hogy tanítsa meg az

Austriaiakat a' Magyar tántzra. Nagyobb volt

mar Mátyás Királynak ereje, kivált minekatánna

UjlakiLÔrintz is elérkezett vólna a' Király* Tá-

borába; bekeríték azért Béts Városát, es öt Hó«
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ftapig tartó ostrom után (/*) azon nevezetez Vá

rost 1484-ben Júniusnak első napján Mátyás Ki

rály hatalma alá vette. Sze'jjel erefzté onne't az

Ütközetre ke'fzen leVÖ Katonáit 's Hadi-Vezéreit

Mátyás , a' kik Stajer-Orfzágot , Karnioliát , Ka-

rinthiát , és tsak nem az egéfz Austriát mago

kévá tette'k, úgyhogy Fridrik az egéfz Aafztrií-

ban nem találván maradásra bátorságos helyet,

mint egy Hazájából fzámkivetett , bellyebb bal-

laga Német-Orfzágba ; Mátyás Király pedig az

Aufztriai Rendeket a' Magyar Király' hívségére

felesküdtette. A' Németh-Ujhelyi Várnak meg

vétele leg-nagyobb gondot adott Mátyás Király^

nak , mivel az tsak nem két efztendeig el volt

zárva a' Magyar Tábor elöl; 1 486-dik efzten-

dőben még is az éhségtől kénfzeríttetvén T fel*

adta magát. Ezen Városnak, ostromlása alatt!

emlékezetet érdemlő dolgot vitt vala végbe Má

tyás Király: akkor találta éppen Bajazeth Török

Csáfzár Hassemberg Basát küldeni Követségba

Mátyás Királyhoz, midőn ez Német-Ujhelynek

ostromlásában törekedne ; Mátyás már előbb hal*

lotta vala ezen Basának maga meghitt tseleke-

deteit, a' ki, mivel már több Európai Udvarok-

nál volt vala Követségben , soknál is többet

tartott maga felől : eltökéllette tehát magában;

Mátyás, hogy ezen dagályos Török fejet meg-

fzégyeníti, mellyet így vitt végbe : midőn az

említett Várat leg-erossebben ostromlaná , és a'

Városbeliek is vifzányos erővel védelmeznék

magokat, Mátyás olly helyre vette magát, a*

mellynek környékét leg-stirilbben lepték a' Vár

ból kilövöldözött nyilak és golyóbisok, és ak

kor hívatá magához a' Török Követet, hogy

befzéllené elő a' reá bízott Követségnek rendét:

ez, az ágyúknak ropogása, és a1 ki 's belövöl

dözött tüzes golyóbisoknak sokasága között
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tégy efzevefzett ember állván , majd eló sem

tudta helyesen beí/él!eni Bajazeth Török Csá-

fzártól reá bízott > dolgot ; erre Mátyás egy ke

véssé alá 's fel sétálván, azontúl feleletet adott,

és az előtte remegő Török Követet magától el-

botsátotta. A' Török Követ a' félelem miatt

olly tompa elmével fogadta Mátyás Királynak

a' feleletét , hogy abból tsak egy betű sem jutn:.

efzébe, vifzfza fzégyenkedett tehát ismét a' Ki

rály eleibe , 's kére ; hogy az előbb adott fele

letet még egyfzer elmondani ne terheltetne; de

ezt Mátyás Királytól meg nem nyerhette , a' ki,

hogy mind a' Török Csáfzárnak, mind pedig a'

Követjének tarajját leüsse , azt írta Baiazethnek,

hogy ezután leendő esetekben olly fzeméiyre

bízná a' Követséget, a' ki az adandó feleleteket

elméjében tudná tartani, (t) Hatalmába vévén

Mátyás Király Aufztriának nagy réfzét, és mi

dőn a' Visegrádi Várban múlatna, Bijazeth Tö

rök Csáfzártól új Követséggel tifzteltetett meg:

ini volt légyen ezen Követségnek oka , nem bi

zonyos ; vélekedhetünk még is , hogy talán ezen

Követség által Mátyást meg akará kélelni Baja

zeth , mivel ez , előbb , hogy sem az öt efztendo,

mellyhez a' békesség' ideje fzabattatott, elfolyna,

betsapoít Moldvába , és Oíáh-Orfzá^ba , némelly

erősségeket el is ragada. (A) Akármi volt azom-

ban ezen Követségnek oka, a' bizonyos még is,

hogy ezen Követ is fzégyen fejjel ballagott vifz

fza Török-Orfzágba ; mert midőn a' Visegrádi

Várba a' Királyhoz fel vezettetnék, hogy Követ

ségének okát elo-befzéllené, látván mind az

épületeknek méitóságos ékességét, mind a' Ki

rályi Udvarban lévő Magyar Méltóságoknak fé

nyes, és mind annyi Királyi Felséget ábrázoló

drága Öltözeteit, mintegy magán kívül lévén,

a' reá bízott Követségről úgy megfelejtkezett,

hogy
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hogy annak me'g a* kezdetét sem tüdná , hanem

féltében 's fze'gyenlete'ben tsak azt hötyögte:

•A Csáfzár köfiönteU Л Csáfiár köfzöntet. А'

kit midan a* Király kérdezne , hogy mie'rt jött

vólna, és mi vólna kovetségének az oka? né-

mább lett a' pontynál, tsak egy fzót sem tuda

kiraondani : mivel semmire sem mehetett vele

a" Király, vifzfza vezettette a' fzállására , hogy

pihenné ki magát. Nehány napok mulva azután

ezt is haza kúldotte Mátyás Király, olly paran-

tsolattal, hogy mondaná meg az Urának, hogy

ezután alkalmatos emberekre bízná a' Kovetsé-

get. Társúl adatott ezea Követnek4 Jakosits ,

Rácz-Orfzági Királynak fija , a' 'kit nagy tifzte-

lettel fogadott ugyan a' Török Sultán, midón

azonban vifzfza joven az Orfzág' fzéle'hez jutna ,

Gazes Mustafa nevezetü Basától dárdával áltajb ,

verettetett.

(Ä) Béts Vátosát Mátyás Király nem erSvel , ¿я

vér-ontással , hanem éhséggel vette meg ; annyira

jutott tudniillik a' Be'tsi Lakosság, midón Mátyás

Király a' Várat körul rekefztette , hogy a' ló-hús

gern vala öfztöver ,n¿kik;*izengettek Ugyan 6k Frid-

rik Csáfzárnak, hogy jönne segítségére az éhel haló

Városnak, de Fridrik ólts.ó feleleletet adott ; mere

azt izente nékík, hogy ôk is megkoplaltatták valaha

Fejedelmeket, midón a' Ne'met-Ujhelyi Várban bé

▼ala zárva; kóstolnák meg tehát most ôk is, ha

ugyan egésségee vólna-é nékik az ollyan diera f

De a' Bétsiek éhségekben nem értette'k a' tre'fát

ée a.' Várat Mátyás íprátynak által-adrák.

(г) Petrus de Rera. Cent. V.

(*) Midón Bajaieth Török Csáfzár or etztert

deig tartandó békességet kötne Mátyás Királ/yaí *

ezen egygyesség' tzikkelyeiiiek kimunkálását Váf'

dai Péterre , akkori Kaloteai Érsekre bízta , a' kinek

gondatlansága miatt dgy tétetett fet az egygyesûlô '

level, hogy abból Moldva, é*s Oláh-Orfzágnakme?-

nevez«5se kirekefzretnék : ebbol alkalmatoseácot leí«

vén a' Török Csáfzár, betsapott Havat-alfôldre 1 «4

Magy. Ered, II, JSönjrv. N • У
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Kilia Várát más néhány erössé-gekkel egyiítt meg-

fzállotta. Panafzolkodó levelet küldött ezért Mátyás

Bajazethez, a' ki magát az egyesülő levélnek' fza-

-' vaival j mellybea Havas-alföld (Moldva és Oláh-

Orfzágok) nem voltak megnevezve, könnyen, ki

merítette ; Mátyás pedig az .említett Kalotsai Érse-

, .; két, a' ki az egygyeoég' tzikkelyeinek gondatlan

rajzolója volt, tömlötzbe tetette a" Visegrádi Várba.

Némellyek úgy vélekednek , hogy Várdai Péter'

elzárásának a' lett volna az oka, hogy a' Király

nak Felséges fzeméllyét valamelly illetlen fzókka!

sértette volna rneg.

'§• 53;

A" Magyar Anyaszentegyháznak dllapotja

Mátyás Király idejében.

A' Római Anyafzentégyház' Tudományja,

mellyel Sz. István, és utánna uralkodó Királyok

közönségessé tettek vala Országunkban , ne'melly

re'fzeiben az Orfzágnak már Mátyás Király'

Uralkodásának kezdete tájján változni kezdett:

feltserélték tudniillik azt ne'melly Helyse'gek a'

Hufz János' tudományjával , a' kik me'g Erzsé-

b«th Királyné" idejében be'tsdfztak vala Orfzá-

gunkban, úgyhogy Mátyás Király' idejében már

sok Helységek találtatnának Szepes , és Sáros

Vármegyében , mellyek a' Római vallás-tételt

Hufz János' tanításával eltserélték. Ezek ellen

Mátyás Király kemény büntetést rendelt, ha

azon útra, méllybol kiléptek, vifzfza nem tér

nek. (/) A' mi pedig a* Püspökségeknek, és

más Egyházi Méltóságoknak ofztogatásában való

Királyi jussát illeti, ezt mindenkor olly állandón

védelmezte Mátyás, hogy jóllehet a' Szentséges

Római Széknek nagy tifzteloje volna, ebben

mé°- is Királyi hatalmának leg-kissebb tsorbúlá-

sát sem akarta elnyögni : példáját találjuk ennek

1483-dik efztendoben, midőn a'Modrusi Püspök
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törtenetböl Rómában leven meghalna , ennek

helyébe akará tenni Mátyás Király a' Modrusi

Püspokségbe Sz. Domonkos' Szerzetébol lé'vÓ

P. Andrást, a* ki Mátyás Királynál Udvari Kap

lan , es Beatrix Királyne'nak gyóntatója vala ;

äzonban a* Király' fzándékát megelozo rende-

lése'vel gátot vetett ennek a' Szents?ges Papa, a*

ki magának tulajdonított hatalomm il Raa:usa Vá-»

fosából fzármazott Krlstóf Papot réndele vala

Modrusi Püspöknek, a' ki» mi/el akkor éppen

a' Római Sze'knek ügye'ben Frantzia-Orfzágban

fáradozott vala, Párisban Püspöknek felfzentel-

tetett. Ezen tselekedete'n a' Szentséges Pápának

annyira felindult Mátyás Király az egéCz Orfzág'

Nagyjaival egytttt, hogy a' Római Sze'khez illy

fenyegeto fzókkal írnának : Awn kettôs kerefz-

tet , melly Orfzágunknak ttimere , inkább aAar-

juk meghármoztatm\ mint sem arra red állani t

hogy a Magyar Koronához tartozando Egyházi

MéltOságok az Apostoli-fzek dltal ofztogattassa-

nah. ("O Azt is emle'kezetre méltó dologr.ak

esme'rhetjük , hogy Mátyás Király Alamknís

Sz. Jánosnak testet Bajazeth Török CsáíHrtól

ajánde'kon nyerte vala , mellyet ez Konstantzi-

nápoly Városából Budára kúíde u8-8 ban. Ezen

Szentnek teteme't Mátyás Király Po'sonba vitette

hogy ott nyilvánságos tifzteletben tartatne'k. Ezen

fzent tetemnek valamelly re'fze Budán hagyat-

tatott , mellyet a1 Budai Várban levó Városi

Kápolnában magam is sokfzor tifetelettel ne'ztem.

(¿) Azt befzélli Bíró Márton Ench/r. f. í2"

hogy Mátyás Király a' Hufzitákat elevenen teiaet'

tette el, és azoknak sírjokban leerefztett karóra

illy emlékeztetô - írást jegyzetert fel Szent János'

Evangyéliomából: Nisi granum frumenti cadens in

terrant mortuum fuerit , ipsum solum manet, si autem

mortuum fuerit , multum fructum offert. Joan, m

v. 24, г$. Ezea kenjenysége Mátyás iCirályaak.

N a
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helyes vólt-é avagy nein ? kinek-kinek fzabad véle

kedésére ereízteui. '. •

(m) Ezen fzók feltaláltatnak azon levélben, mel-

lyet Mátyás Király a' maga , 's az Orfzág' Nagyjai

nak nevével Budáról küldött vala Rómába 1483-dik

efztendöben. Prajr. Ann. Reg. Hung. Lib. II. f. 136.

- ' : S- 64. . .

Mátyás Királynak némtlly nevezetesebb rendelé

sei , és halálának módja.

Hazánk' boldogulására , és a' Királyi Udvar'

fényességének 's méltóságának fenn-tartására sok

bolts rendeléseket tett Orfzáglásának idejében

Mátyás Király. A' mi Hazánknak boldogulását

illeti, 1485-dik efztendöben a' Budai Orizág'

Gyűlésében a1 Nádor-Ispánnak tágas hatalmát

Orfzágunk' Nagyjaival együtt fzépen lerajzolta,

a' mint ezt feltalálni Orfzágunk' Törvény-Köny

vében, (n) a' mellyben olvashatni ezen Király

nak fzép rendeléseit. Tudta azt is, hogy az

Orfzág boldogságra nem léphet, ha az.bölts,

és tanúit Emberek nélkül ízűkölködik, a' Tu

dományok pedig tanuló helyek, és Könyv-Tár

nélkül meg nem fzereztetnek , több helyeken

tehát olly Házakat állított , mellyekben mind az

alsóbb , mind a' fellyebb való Tudományok ta-

nítatnának. Ezekbe külső Orfzágból nevezetes

Tanítókat hozott, hogy Hazánkfiai ne kéntele-

nítetnének a' Tudományok véget idegen Orfzágba

fzortílni. Nevezetesebb Oskolákat állított Budán

és Po'sonban , (o) a' hol a' Tudományoknak Min-

densége találtatna. A'. Budai Akadémiát olly

nevezetes Könyv-Tárral ( Bibliothekávat) ékesí

tette , mellyhez az egéfz Európában hasonló nem

találtatna. Ebben több volt ötven-ezer darab

Könyvnél , mellyek" 'Sidó , Görög , Deák , és
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más nyelveken írva valának; mindenkor 30 író-

Deákqkat tartott Mátyás Király, a' kik kozzúl

négyen Florentziában laktak. Ézeo Iró-Deákok-

nak kotelességek volt ékessen leírt Könyvekkel

a' felállított Konyv-Tárt gazdagítani. (/>) Min-

denkor fegyverben levo Katonákat is tartott az

Orfzág' bóldogúlása véget Mátyás, a' kiknek

kotelességek vala bákesse'g idején is fzüntelen

való gyakorlásban lenni. Ezek kozzúl neve-

zetes volt Mátyás Királynak fekete Regementje,

a" melly válafztott seregben levó Katonák mind

oltözetjekre , mind ábrázatjokra ne'zve feketék

vóltak ; az ütközetben pedig nyerni vagy meg-

halni, változhatatlan torvénynek lenni állítot-

ták. (y) Valamint az Orfzág' fzerentséjéról , úgy

a' Királyi Udvarnak íenyességérol is gondosko*

dott Mátyás , a' kinek , " minthogy sem a' Po-

diebrád leányától Kataliqtól, a' ki elsô Felesége.

vala, sem Beátrixtól magzatja ñera volt, a' ki a'

Királyi-Szekben örökösse lehetne , Korvínus Já-

nosnak , a kit törve'nytelen ágyból nemzett vala

Mátyás Király, (r) Királyi Méltóságra való

emelését kezdé munkálni ; melly doJog hogy

könnyebben megtörtenjen , ezt úgy nevelte ,-

hogy akár melly Orl'zág' Kormányja melle' bát-

ran felállhatna. Feleségúl eljegyzé néki Mária

Blankát, Galentzius Mediolánomi Vezérnek leá-

nyát, a' kinek házassága által Korvinus János

jiem tsak az Olafz-Orfzági Tartományok' bírto-

kába , hanem a' Frantzia Királyokkal is sógor-

ságba léphetett vólna. (s) Fija eránt tett bolts

rendelései kozzúl Mátyás Királynak az is volt

me'g , hogy sokakat a' Püspökök , és az Orfzág'

Nagyjai kozzúl annyira kezére gombolyúptt,

hogy ezek me'g Mátyás király idejében, f^r-

vínus Jánosnak Királyságra válafztása méllete

hiteket leteimék, Mivel e' mellett tudta Má-

N3
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tyás , melly nagy legyen a' Nádor-Ispányi Háta*

Jóm a' Király válaíztásban, 148,5-dik efztendc-

ben Zápolya Imrét válafztá Nádor-Ispánnyá ,

Zápolya Istvánt pedig Be'ts Városának í Ö-Kapi-

tányjává tette, olly intézettel, hogy ez által

a' Zápolya famíliát lekötelezvén, Jánosnak több

jó-akarókat ízerezne. Míg ezen rendeléseket

telzi Mátyás, Fridrik Csáízár egyességre akara

lépni; de úgy, hogy Mátyás Király néki az

egtlz Aufztriát vifziza adná, a' .nélkül , hogy

Frjdrik maga réfzérol valamelly ígéretet tenne

Mátyásnak, a1 inelly mafzlagos kíván-ságát Fridt

rikneh. a' maga íijaMaximilián sem hagyá helybe,

Kélz volt azonban Mátyás Auí^triából kihordozi

kodni ; de úgy, ha előbb Fridrik hét-fzáz-ezer

aranyat Űzetne néki ; rnellyre midőn Fridrik reá

nem akar állani, Aufztriának birodalmában ma-

rada Mátyás , a' ki talán megbomlott egéssége'*

nek helyre állítása véget Bétsbe vitette magát,

a' hol, midőn Virág Vasárnap, melly Aprilisnek

4-dik napján esett vala , a' Templomban tovább

Jiat óránál ájtatoskodna, haza térvén gyomor-

ájúlásokat érze ; mellyeknek enyhítésére néhány

friss fügét evett vala meg. Ez volt Mátyás Ki

rálynak ízeientséílen utolsó falatja , mert midőn

az aiztalhoz akara ülni ebédelni, mintha a' Izéi

ütötte volna meg, hirtelen lerogyik , és törede

zett fzrkkal kérvén a' jelen lévő Orl'zág' Nagy

jait, hogy Korvínus Jánost válaíztanák Király*

nak, Beatrix Királynét pedig, özvegyi eltartá*

sát kiadván, Clafz-Orízágba vifzlza küldenek,

(i Jézus nevének segítségül hívása közt Április1

<>*dik napján i4co-dik efztenclcberi adá ki lelkét;

(f) teste hajóra tétetett, és Bétsböl Budára,

cnnét pedig Szekes-Fejérvárra vitetett. Az em»

lekezeli e mékó , hogy a' melly napon esett

Mátyás Királynak haldia Bftsben , azon
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az Orofzlánok is, mellyeket a' Budai Varban

nevelt vaia Mátyás Király, mind megdogiöttek.

A' meghalt Királynak lelkéért elöizör Betsben,

titóbb Budán, végre Székes-Fejérváratt áldozat

t^tetett az Grízág' Nagyjainak jelen le'ttekben.

Az oízve-sereglett sokaság elôtt Mátyás Király'

dítséreteirol ékes beízédet tarta Ranzan Peter

Lutzeríni Püspök, .*.

(я) Corp. Jur. Pat, Par. I. pag. 233.

(o) A' Pozsoni Academia a' régibb írásokban

Istropolitana Akademiának nevezete alatt esméretes.

(p) Idônek elôtte vefztét érte ezen nevezetes

Konyv-Tár, mivel II. Uladislaus , a' ki Mátyás

Király után lépett a* Király sagra, midôn más ajáa-

dékot ad<ii nem tudott , meg a' leg alább való em-

bereknek is ezen Konyv-Tárban levo Konyveket

ofztogatta. A' tudatlan soha sem betsûH a' tudo-

inányt , sein azon efzközöket , tnellyek által a' tu-

domány es bôltseség Liereztetik. — — ,

(<?) Ezen fekete Regement is Mátyás Király'

hálala után II. yiadislaus Király alalt Hazáik' ¿ól-

dogtalanságára elrontatotl ; talán , hogy ezeknek

zsóldjokból azon húst, mellyet Uladislaus a' méfzár*

fzékbol rovásra hordatott , könnyebben kifizethesse,

(r) Míglen Mátyás Királynak torvényes bázás-

társa vólna, Hitvesséhez való hívségét f'edhetetlenül

megiartotta; ozvegységében mindazonálial вею só-

kat küfzködött, midôn a' Satán angyala tsapdosá

otet : volt is látatja, mert torvénytelen ágyból netnz«

Korvínus Jánost, a' kinek annya Slésia-Orfzágból ,

a' mint 'némellyek vélekednek, Sandratsky GTÓfok*

nemzetébol vette eredetét

(j) Mivel ' U1adi.sla.il в elkapá a' Magyar Ki-

rályságot Korvínus János elôl , ez , a' megigért

jnátkáját is Mária Blankát elvefztette, a' ki tsak

olly kotéseel akara Korvínus Jánosnak Házasságbéli

társa lenni , ha egy£zersmind Magyar Királyné is

jehetne, KoryínUs János elsô mátkájának elyefzs.

К 4
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tété ntán Frangepani Beatrix Gr5f Kis-Afzfzoriyt

•válafztá élete' párjának, a' kitol Ht magzatokat

nemze , Kristófot, és Erzsíbethet: ezen hét vígafz-

talása mindazonáltal Korvínu s Jánosnak korán el

halt; maga pedig ugyan midőn Uladislaus ural

kodna, sok nevezetes tselekedetek után elvégéit*

dítséretes életét i.5o4-dik efztepdoben. Teste Lei

jpoglaviában ternettetett ti.

(/} Sainbucus in Jlppendict ad Rántani Judictf

említi, hogy Beatrix Királyné gyanúságba ejtette

* volna magát férjének halála felől, mintha azon fü

géket, mellyeket a' Király e!6bb hogy sem halálra

betegedne, rr.egevetr, méreggel inegvefztegette volna,

AZ ugyan bizonyos, hogy a' fügék, mellyek a*

Királynak adattak, olly undoröd'ást okoztak néki,

hogy ezért fzifite felháboroda azon Inas ellen, a*

Jii azon ízetlen', vagy inkább rofz ízű fügéket nyúj

totta néki. A' Köz -Nép pedig sok helyen méj

most is úgy véhekedik , hogy nyári «ttelett volna,

gatyás Királynak az alfelébe, és abból következett

volna élete' vége. Pe mind ezek bizonytalanabbak,

hogy 0em bátran hitelt adhassunk nékik.

n. ü t A D I S L A U S.

§• 55-

J^íagyar Királyságra hívattatik*

Mátyás Király testének eltaharíttatása után

Nagy Luchei Dótzi Orbán Egri Püspök, mint

Jíádor-Ispánságnak Helytartója, Orfzág-G\i51c$t

hirdetett 1 4po-dik efztendoben Pestre, a hová

í'zámtalan Fő-Embereken kívül inegjelentek több

jdegen Fejedelmeknek a' Rövetjei is ; de nem

azért , liogy Nemzetünknek tiízteletet tegyenek,

jianem t hogy tulajdon Fejedelmeknek a' Magyar

Királyságra való betsúfztatását ügyélzhessék. MŰ

nekeíotte a' tanátskozáshoz kezdenének az Őr*

Rendéi, parantsoltatott a' Követeknek,

fel a' mit tudnának, Leg-eÍQ«
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/zör Korvínus János' Rövetjei, úgymint: Erdödi

Bakáts Tamas Gyori Püspök, (и) es János,

Váradi Püspök kezdettek Izóllani, a kik az el-

htínyt Királynak az érdemeit ékes fzóllással elö-

adván , végre annak fiját Jánost kezdék magaíz-

tálni, utánna vetvén, hogy mar több példák-

bói tapalztalta légyen az Orfzágunk, melly ve-

í'zedelmes légyen idegen vérbol fzármazott Feje->

dtlmet válaUtani- Ezek után Maximilianus' Ko»

vetjei fzóllottak, a' kik parantsolni látizpttak

inKabb, hogy sem esedezni, hogy Maximilian

valat'ztatnék Magyar Királynak, mivej a' Má-

tyrs Khállyal tett alku ízerént ótet illetné a'

Királyság. A' Lengyeiek nagyobb teelídséggel

fzóllottak a' Néifieteknel, a' kik a' Lengyeiek,

es Magyarok között való régi barátságot , es

ye'r í'zereni való izovetséget nagy betsíüettej

emlegettek.; mellyre nézve kérték, hogy Alw

bertnek , Kazmér Lengyel Király ifjabbik fija«

рак tétetnék feje're a' Korona. Negyedik rend*

béli Kovetség volt Ferdinand' Nápolyi Királyé,

a' ki mind ízárazon , mind vízen ajánlá sege-»

delmét a' Magyaroknak , ha Beátrixet tifztelnék

meg a' Királysággal. Végre Uladislaus Tseh

Királynak Kovetjei állottak eló, a' kik leg^hafz*

nosabbnak lenni mondották , ha Uladislaus vá-

laíztatnék >lagyar Királlyá , a' kinek válafz>

tasa áltaKkét gazdag Orfzágnak ereje oí'zvct

kaptsoltatnék, Több napokig meg nem egy*

gyezhettek, végre Dótzi Orbán fellyebb emlí-

tett Egri Püspök Hazai nyelvünkön nyomos be-i

fzédet tartván az öfzve - sereglett Rendekhez ,

arra bírta mindnyájoknak í'zívét, hogy a' Király

válafztásnak mentül hamarébb való tellyesíteV ■

sére magokat esküvéssel leköteleznck. ftátráb

tatták Hazánk' Attyainak kéfz akaratját vaja-

mwmyire Korvínus Jánosnak jmádói > nevez.ç<
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tesen pedig Ujlaki Lorintz Sirmai Vezér , es

'Sigmond Pétsi Püspök, a' kik Korvínus János'

rélzére kardot villogtattak ; de ezeknek éllene

állott Báthori István es Kinysi Pal, a' kik olly

okos intézeteket tettek, hogy niinden vérontás

nélkül a' Király-válafztás véghez-menne : sok

vetekede'sek után abban állapodtak meg, hogy

a' kire Gróf Zápolya István, Auíztriának Kor-

mányozója, e's Béts Városának Fó-Kapitányja

voksolna ; ok is mindnyájan a' melle' állanának:

Elkúldete'k aze'rt János Váradi Püspök harmad

magával Bétsbe, bogy az Orfèag' Rendeinek kí-

vánságát Zápolya István elótt kinyilatkoztassa,

a' kiknek Zápolya rövideden illy értelmü fzók-

kal felelt : Olly Fejedelmct fzükséges nékünk vá-

iáfztani, a kinek Királytágra emelése áltaL Or*

fzágunknak kevcstbb cllenstgci lefznek : illyennek

itélem pedig en lenni Uladislaus Tseh Jiirályt ,

a kivel sem a trstvére Albert, sem pedig Maxi

milian Római Kiráty пет sokat fog/iak eilen-

kezni. Ha Korvinus Jánost válafztándjuk , min-

denfelôl bekornyékezi Hazánkat az ellenség. Ula

dislaus'' válafztásából azt a' hafznot is reményl-

hetjiik , hogy Siesta, Lusátzia, és Morva-Orfzág

minden vérontás nélkül a Magyar Koronához örö-

kesen kaptsoltatnék. Zápolya Istvánnak gondo»

iatját midón a' Pesti Gyúlésben levo Rendeknek

eleikbe terjefztették a' Követek, Uladislaus Tseh

Király , Magyar Királynak tétetett , a' kinek vá»

lafztását nem kevesse' siettette Beatrix Rirályne',

midón a' Királyi Kints-Tárt jól kikotorván,

pénzel jóakarókat fzerze Uladislausnak, reme'nyl-

ve'n , hogy ezzel majd nem soká házasságra

léphet. Kovetség rendeltetett tehát , melly ál»

tal Uladislaus Magyar Királyságra hívattatnék.

Ezen Követse'gben vóltak János Váradi, Bakáts

Tamáte Györi , János Tsanádi, István Sirmai
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Püspökök ; az Orfzág' Nagyjai közzúl Báthor

István, Zápolya István, 'Sigmond Szentgyörgyi

Gróf, Dragfi Berthold , Orizág Láfzló , és Lo-

sontzi Láfzló ; a' kik Budára vezetvén Uladis-

laust, midőn már előbb azOrlzágtól eleibe adott

tzikkelyekre lekötelezte volna magát , hogy

tüstént meg nem koronáztatott, Korvínus János

nak ellenkezése okozta ; de midőn látván magát

kissebb tehetséggel ienni, hogy sem Uladislaus*

riak ellene állhatna, inkább akarta v magát meg*

adván, jóizágát Méltóságával együtt megtartani,

niint sem minden birtokát életevei együtt kotz-

kára vetni; 'megegyezett azért Uladislaussal, és

fC Koronát , mcllyet a' Visegrádi Várban Balás
FŐ-Kapitányv örizete alatt tartott vala, a' Királyi

jushoz tartozó Várakkal együtt áltál-adta. Meg*

indulnak tehát Székes - Fejérvárra az Orfzág'

Nagyjai Uladislaus Királlyal, a' kit sok Nemzeti

Katonákon kívül tíz -ezer Lovas, és öt -ezer

Tseh-Orízági Gyalogság követe, a' hol Srptem*

bérnek 2i-dik napján i49o-dik eiztendőben meg-

koronáztatott Osvald Zágrábi Püspök által, (^)

(a) Ezen Bakáts Tamás, a' ki Egyhá?i

ságán kívül sok fényes Hivatalokat viselt

gunkban , az Erdődi Famíliát, ftielly sok fzáz efz^

tendőktol fogva Orfzágunkban nevezetes, nagyon

felemelte. Voltak ugyan inár 'Sigmond Király' ider

jétöl fogva, sok nevezetes Férjfiak az említett Érdödi

Faiuiliából Magyar Hazánkban. Ezen Úri Famíliát

mindazonáltal fellyebb emelte fíákáts Tamás. Nem

hagyhatjuk tehát helybe I-sivápfinak mondását, a.'

ki JBakáts Tamást úgy rajzolja le, mint alatsouy

és homályos eredetű embert. '

(x) Osvald Zágrábi Püspök akkor a' Magyaiv

Orfzági Püspökök közzül leg-öregebb vala. Hogy- .

ez, és nem az Efztergomi Érsek tette Uladislaus'

fejérc a' Koronát,, oka volt-, mivel Hippolitus ak

kori Efztergomi Érsek még gyenge gyermek lévén,

' koronázását vé&be nem vihette, Ezera



MAGTAROK EREDETE

HippoIituRt ^Beatrix Királyné' kedvéért tette Mátyá*

Király az Érseki izékbe : minekutánna tudniillik

Németh János (Joanncs Alemonus} három f/az ezer

forintot élére v«rvén , az Efztergomi Érsekségből

elfzökött, és Fridrik Csáfzárhoz , mint Hazánk' el

lenségéhez fzegödött volna , ezen Hazát áruló fzö-

kevénynek helyébe Mátyás Király Aragóniái Jánost,

Beatrix Királynénak testvérét tette, a' kinek utóbb

helyébe lépett Hipolitus , Ferrariai Vezérnek Her-

( czegetskéje , a' kit Eleonórától Beatrix Királynéink

testvérétől nemzett vala. Az Efztergomi Érsekségre

1487 dik efztendöben cineltetett, a' midőn nem

volt több hét efztendSínél ; midfin tehát Ubdislaus

Királynak koronáztatott , tjz efzte.ndosnél idössebD

nem, lehetett,

^ és Maximiliánnal volt vetekedések után

mind a kettővel egygycsjégre lép.

Albert Lengyel-Orfeági Herczeg, a' kit a'

Pesti Orfzág - Gyűlésnek kezdetén némellyek

vakmerőségből inkább , hogy sem törvényes vá-

lafztással Királynak kiáltottak, Báttyától el akar

ván venni Magyar-Orfzágot, 12 eperből álló Hadi-

Sereggel nyomódott be Magyar -Orfzágba, és

agt'Ka^ssa Városától nem melzfze letelepítette.
Albertnek x eleibe kőidé Uladislaus Zápolya

Istvánt 18 ezerből álló Hadi-Sereggel , mellyben

leg-neve?etesebb Vitéz vala Jaksitz Demeter, a'

ki a1 Lengyel Seregnek minden bátorságát, el

vette. Volt akkor Albert' Táborában egy Óriás

termetű , és termetéhez hasonló erejű Tatár

Nemzetből való Vitéz; ez magános bajvívásra

kert vala társat jnagának a' Magyaroktól, a'

k»t közzúl ejől-álla Jaksitz Demeter , és min

den gondolkodás nélküla* Tatár Óriásnak ellene

nyargalván, dárdájával lováról letafzítja , és

földön fektében a' jiyakát kerefztüWágja. Be.
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késséget kötött azután a' két atyafi, a' nélkül,

hogy valamelly ve'ressebb tsatára kikeltek volna :

Albert lemondott 'a' Magyar Királyságnak kere

séséről, Uladislaus pedig Lengyel-Orfzághoz

való jussát Albert Öttse'nek által-engedte 1491-

dik efztendőben ; az alku Eperjes Városánál tör-

te'nt meg. Több fáradtsággal, és nagyobb vér-

ontással ment ve'gbe Uíadislausnak Maximilián-

nal volt egj'etietlensége : Ez, mihelyt a' Magyar

Királyi páltzát Uladislaus' kezében látta, dúlt

azonnal a' Magyarok ellen. Könnyű folyamatja

volt Aufztriában Maximilián' igyekezetének, mi

vel azon Helyse'gek, mellyeket valaha Mátyás

Király elfoglalt vala , Maximiliánhoz önként

vifzfza tértek. Béts Városa állította volna talán

meg Maximiljánnak lépéseit; de itt sem volt

fzükség igen nagy erőre , mivel Zápolya István

Béts Várának Fő-Kapitányja hallván Maximi-

liánnak Hadi-kéfzületét , Magyar-Orfzágba előre

elhordozkodott ; hogy pedig az ellenséggél tzim-

borálni ne láttassék , négyfzáz Magyar Katonát

hagyott Béts Várának oltalmazására Upor Láfzló'

vezérlése alatt , a' kik erössen védelmezték

ugyan a' Várat , a' meddig tolok kitelhetett,

úgyhogy magán Maximiliánön is febet ejtenének,

utóbb még is illy kevés fzámú Vitézek enged

tek a', sokaságnak , és még azon efztendőben ,

mellyben Uladislaus megkoronáztatott , Béts %

Német-Ujhely , és Aufztriának minden egyéb

erősségei Maximilián' kezére vifzfza kerültek.

Bátorságot vett Maximilián , és Aufztriából által

jön Magyar-Orfzágba, a' hói Kőfzeget, Rohon-

tzot, Szombathelyt, Vasvárt, Vefzprémet, Fe

jérvárt hatalma alá vette; (/) lemegy önné?

Budára , és annak dúledezö falait kezdé töretni ;

nem is kételkedtett már semmit , hogy kevés

napok alatt Buda Várában fog ebédelni ; vifz-
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fzavonás támad azonban a' Katonák között, a*

kik magokat a' prédának felofztásában megtsalat-

taknak vallották; ezeknek példájokra a' többi is

felzendúl , a* kiknek 'sóldját Maximilián már

több napoktól fogva ki nem fizette : és így az

ellene dahösködo Katonákkal megindulni nem

bátorkodván, Buda Várát ott hagyta Maximilián.

(z) A' Magyarok azonban 40 ezerből álló Hadi-

Sereget vezetvén Buda alá, ott jól meg sem ál

lapodtak, hanem azt egyenesen Fejérvár' ostrom

lására vezették: kevés napok múlva a' Németek

feladták ezen Várat , a' kiknek harmintz-hat

fzekér adatott, hogy a' holmijeket könnyebben

Bétsbe vihessék.. Nem soká Vefzprém , Vasvár,

Szombathely, és más nevezetesebb helyek a'

Magvar Király' kezére ismét vifzfza kerültek.

Korvínus János is Tóth és Horváth -Orfzágbart

emberül forgatta a' kardot; mert nem tsak az

oda tsúfzott Német Katonákat haza fzalafztotta,

hanem, azon Magyar, és Horváth-Orfzági FŐ-

Embereket is , a' kik előbb Maximilián mellé

fzegodtek , Uladislaus' engedelmességére vifzfza

hozta. Midőn 'illy fzerentsés lépéseket tenné

nek a' Hadi-Vezéreink , akkor jutott efzébe Ula-

dislausnak , hogy az ellenségtől , a' kit már

az egéfz Orfzágból kiűztek , békességet kérne.

Jó víz volt ez Maximilián' malmára, a' ki a

maga Követjeit Pozsonba küldötte , hogy ott

lenne az alku. Uladislaus' réfzéröl küldetett

Erdodi Bakáts Tamás, Báthori István, Orfzág

Láfzló, és Rozgon Láfzló , a' kik ezen tzikke-

lyekben állapodtak meg, hogy Uladislaus Magyar

Orfzágnak, Maximilián pedig Aufztriának Ura

lenne: Ha Uladislaus férjfi magzat nélkül ma

radna, Magyar-Orfzág Maximiliánra , vagy an

nak maradékira fzállana. Ezen tzikkelyek 1491-

dik efztendoben Novembernek 7-dik napján a'
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Biztosoknak alá-írásával erösíttetett meg Pozsón-

•ban ; melly végzés midőn Budán az Orfzág'

Rendéinek eleibe adatott volna, olly zendűlés

támada , hogy ha a' Király magát közbe nem

vetette volna, azonnal a' Pozsoni Királyi Bizto

sokat darabról darabra vagdalták volna ; sót

torok-tátva azt kiáltották, hogy kéfzebbek éle

teket ezerfzer kotzkára vetni , hogy sem a' Né

metek' fzolgálátjára magokat leköteleznék. Mi

vel tehát .az említett Pozsoni végzést .az Orfzág'

Rendéi be nem vették , sem arra magokat le

nem kötelezték, (aa) Uladislaus hogy megkélelje

Maximíliánt, magát újonnan lekötelezte a'. Po

zsoni végzésre , melly levélre Uladislaus Kirá

lyon .kívül, alá-írták vala magokat Dsvaid Zág

rábi ,. Bálint Váradi , János Tsanádi , Miklós

Vátzi , István Sirmai , György Nitrai , Lukáts

Bosnaí Püspökök; a' Fejérvári Prépost, Péter

és János Szentgyörgyi Grófok , Losontzi L'áfzló,

DrágfFi Bertalan , Thurótzi György, Dótzi Péter,

Gersei Petoffi Mikló* ; ezen alá-írás pedig

titkon ment végbe, mert ha az Orfzág' Rendéi

ezt megsejdítették volna, új zenebona tárna-,

dott volna az Orfzágban, Reá állott még is

ezen végzésre nagy réfze az Orfzágnak, melly

dolog illy formán ment vala végbe : Mivelhogy

Uladislausnak tunyasága miatt a' fzomfzédok

mindenfelől tsipdezték a' Magyar Koronához tar

tozandó Tartományokat, annyira felháborodott

Uladislaus ellen az Orfzág , hogy Pesten az Or-

fzág-Gyiíléseben , mellyet talán a' Király' híre •

nélkül öfzve-hít vala Perényi Imre Nádor-Ispán

1505-dik efztendoben nern tsak törvényt hoztak,

de esküvéssel is kötelezték magokat hogy ha Ula

dislaus férjfi magzat nélkül fog meghalni, soha

idegen vérből való Fejedelmet nem válafztánda-

nak Magyar Királynak; melly végzést neveik-



MA&YAROK' EREDETI;

nek alá-írásával erősítették vak meg Bakáts Ta

más Efztergomi Érseken kívül más 10 Püspökök;

40 Záfelós Urak; Vármegyéknek és Királyi Vá

rosoknak igo Követjei. Ezen végzést hogy ki

töröltesse a' Magyarokkal a' lajstromb.ól , 1506-

dik efztendóbeh nem kis Hadi-Sereggel bejött

Magyar-Orfzágba, és Po'son körül megállván,

távolról villogtatta bofzrzúálló kardját. Látván

Hazánknak gondos Attyai , hogy a' Király' gon

datlansága miatt olly karban volna az Orfzág,

hogy Maximiliánnak ellene nem állhatna, öfzve-

gyálnek az Orfzág' Nagyjai FejérvárraT és a' Káló-

tsai Érseket Maximiliánhoz küldék alkura tellyes

hatalommal, a' ki is Bétsben a' Po'soni végzést

az Orfzág' nevével megerősítette i .500-dik efz-

tendöben Júliusnak ip-dik napján.

(^•) Székes-Fejérvárnak -falai omladozottak lé

vén, 'azt könnyen mcgveherte Maximiliánj a' ki(

mivel nem fizethette Katonáit , 6k«t fzabad prédára

erefztette : é*ltek ezen fzabadság«;al a' Ka: ónak,

mert még a' Templom' Kints-tárját is jól kitakarták,

(t) Minekelötte Buda Vára alól elvezetné Tá

lborát Maximilián , 'Sigmond Pétsi Püspöknek a"

Sóvári {Salisburqi') Érsekséajet árúba eref/tetts :

azt ígérte tudniillik Maximili.-'m 'Sigcnondnak, hogy

ha hatvan-ezer aranyat ad költsön a' Német Kato

nák' zsoldjának fizetésére, a' Sóvári Érsekséget néki

fogja adni ; de 'Sigmondnál ragyobb volt a" Hazá

jához való fzeretet, hogy sem a'' m iga fzerentséie:

nem nyitotta tehát meg a" pénzes-ládát Maximilián'

kérésére , mivelhogy úgy is törvény ellen való

Kalmárkodás volt az Er"-ek««éget áriba erefzteni,

rntabb lett volna pedig azt 'Sigmondtól kóltíön adott

pénzel megvenni, melly által nem tsak fzentség-

törő, hanem Haza-áruló is lett volna.

(aa) Magok a' Maximilián' Bíztossai is, a' ki

ket Po'sonba küldött vala , magokban megesnének,

hogy Uladislau* Királynak Bíztos*aival együ't sem

volna olly hatalma, hogy Magyar-Orfzáeot alkuba

trefzthessék , és azon fzabád Nemzet, melly eddig

magának
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magának Fejedelmet fzabadon válafztott , ezen tör

vényes hatalmából négy vagy öt ember' fzava által

kiforgattassék; azért, azt kívánták vala Uladislaus'

Bíztossaitól , hogy a" Po'soni végzésnek tzikkelyei

az Orfzág' Rendéi' eleibe adatnának, és arra az

agéfz Orízág felesküdne.

§• .57-

jUTagyar Nemzetünknek JLdík Uladislaus ide

jében Törökktl volt ütközetei, 's annak vál

tozó kimenetelei.

Sokfzor lett volna kedve Bajazeth Török

Csáfzárnak Magyar Orfzág határaiban bétsapni,

tett is kéfzűleteket, de Bajazethnek minden bá

torsága azonnal ellankadott , mihent Geréb Má

tyás', Báthori István', Kinysi Pál', e's több Nagy

nevezetű Magyar Vite'zeknek ereje'röl gondolko

dott. Geréb' és Báthorinak halála után i4Q5-dik

efztendöben fzerentse't próbált , e's Ailbéget

Drágtfi Bertalan ellen , a' ki Báthori István

halála után Erdélyi Fejedelem lett , Erdély Or-

fzágnak ostromlására küldötte. Könnyebb volt

a" Törököknek a' Dunán, naelly vastagon által

fagyott vala, Erde'ly fele' menni % hogy sem on

nan haza ballagni, mert, midőn btítyorosan Er-

délyból vifzfza te'rne'nek, Drágffi Bertalan vé

letlenül elállá útyokat, e's tizen öt ezerne'l töb

bet leax>rítván minden Zsákmánnyoktól meg-

fofztá Ókét. E' gyözedclemböl fzármazott örö

met Ürömre változtatta még azon efztendöben,

Jakup Basa Bosnyák Orfzágnak Kormányozója,

a' ki, minekutánna Thrátziából e's Matzedóniá-

ból küldött tíz ezer lovassággal Kárnióliának

és Dalmátziának nagy réfzét kiseprette volna ,

midőn gazdag prédával haza akar térni, eleibe

került Derencheni Imre Horváth -Orfzági Bán,
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Zrínyi Péterrel, és Frangepán Bernárd' János',

és Miklós Atyafiakkal együtt, mivel a' Kerefz-

tény sereg tapafztalható-képpen kissebb volt

mind fzámra , mind erőre nézve , Frangepán

Bern.írdon kiviül mindnyájan azt állították, hogy

tanátsosabb volna a' Modrusi Várnak'falai közé

rekefzkedni, hogy sem a' prédával gazdag el

lenséget új prédával gazdagabbá tenni ; Frange

pán Bemard azotnba rút dolognak mondotta

lenni,, ha a' Pogány körmei között hagynák Ke-

reíztény társaikat vagyonokkal együtt; míg ezek

tétovázva tanátskoznak , reájok rohan Jakup

Basa , és a' KereCítények közül öt ezerét le-

d.irabolván, Derencheni Imrét , és Frangepán

Miklóst elevenen hálóba kerítette, 's Konstán-

tzinápolyba Bajazeth Török Csáfzárhoz küldötte.

Ugyan azon 1493-dik efztendBben a' Törököknek

víí'zlza.adta a' költsönt Kinysi Pál Temesi Bán,

a1 ki tíz ezer lovas katonát által vezetvén a'

beftsyyott Dunán, három ezerét Moesia Tarto-

mánnyának rablására kiildött, hét ezerrel pedig

Szendrő Várá,t kezdette ostromlani, mivel tudta,

h'osjv Ali-bégnek minden kintse, mellyet a' Ke-

refztény Tartományokból kiemelt vala, ott vol

na letéve, Hirtelen megfzállotta a' Várat , és

abban találtatott Kintset Vitéz társai között fel-

of/tván a' Várat felgyújtotta , hogy ott olly

bátran ezután a' Törökök ne féfzkelhetoének.

Még az nap' Katonáit a' jégen vifzlza- vezette

igen fzerentsésen , úgy,, hogy midőn más nap

ntánnnk indult Alibeg, hogy a' Szendröi Vár

ban mutatott jó-akaratot megköfzönnye Ki

nysi Pálnak, meleg fzél támadván , a' jeget úgy

meggyengítette , hogy. táborát azon által vezet

ni báíorságosnak lenni nem Ítélné; fejébe nyom

ta azért a' patyolatos tsalmát, é$ az el-pufztult

SzeadrÖ Vára felé fzomorún vifzfza ballagott.
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Kinysi Pál pedig útyában betekintett Belgrád

Várába, a' hol értvén, hogy a' benne leVÖ Rá-

tzok a' Várat árúba erefztették a' Töröknek ;

ezen Haza-áruló Kalmárokat töralötzbe tetette,

és minden nap egyet nyársra húzatott, 's meg-

sütetett , és úgy adta a' többieknek eledelül ;

midőn egygyenként magokat megették volna,

az utolsót éhséggel ölette meg Kinysi, Pál má

sok' példájára./ Kinysi Pálnak érdemeit jutalom- ,

mai akarván tetézni Uladislaus Király, Ötét Őr- r^

fzág Fő-Birójává tette 1 494-dik efztendoben, a*

ki, midőn Uladislaus Királytól meglátogattatott

volna , megakarván hálálni a' Királynak kegyes'

jó akarattyát, mivel nem fzólhatott, minthogy

pár akkor a' fzél megütötte vala a' nyelvét,

jobb karjával Török Orfzág felé mutatott , bal

kezével pedig tulajdon torkát mutatta, jelent

vén hogy kéfz volna a' Király hívségéért , és

Hazájának fzeretetiért életét adni. Még ezen

beteges állapottyában is, sokfzor megfzabdalta

a' Törökök nyakát , sőt More Péter Konstán-

tzinápolyban lévő Magyar Követnek bizonyság

tétele fzerént olly rémülésbe ejtette a' Konstán-

Uinápolyi Törököket, hogy a' Csáfzárnak test-

őrzöji is féltekben Ázsiába költöznének. Azon

ban 1494-dik efztendőnek végével ezen halhatat

lan erejű Vitéz életét végezte. -Hasonló fzeren-

tsével viaskodott Korvinus János Kinysi Pálnak

halála után a' Törökökkel, a' ki U95-dik efz

tendoben Jajtza Várát a' Törökök kezéből ki-

vévén azt annyira megerötlenítette , hagy Ba-

jazeth táborának fzállást nem adhatna, azért

1495-dik efztendoben Budára küldött Követtyei

által békességet kére üladislaustól , mellyet há

rom efztendőhöz fzabott a' Budai udvar, úgy,

hogy Uladislaus hatalmában lenne azon időt

meghofífzabbítani , vagy megrövidítteni, tsak

0 *
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előbb három holnappal a' Török Csáfzárt erről

tudósíttaná. A' békesség idejének elfolyása után

Korvinus János Vidin Várát elrablotta , és fel

gyújtván hamuvá tette, annyira, hogy Bajazeth

új félelembe esvén , hét eíztendeig való béke-

séget kötne Budán Uladislaüssal i^o^-dik efzten-

döben.^ Elfolyt talán a' békességnek ideje, mi

dőn a' Törökök magok nyújtottak alkalmatos

ságot, hogy a' Kerefztény Fejedelmek ellenek

támadnának: Selimus 151 2-dik eíztendőben az

Ö Attyától Bajazethtöl erővel elragadván a' Bi

rodalmi páltzát , kegyetlenül viaskoda mind az

attyával, mind a' testvérjeivel, a' kik mH/ .1

egtymást fzabdallyák , javasollya Bakáts Tam :S,

már akkor Eíztergomi Érsek és Kardinális ,

hogy a' Szentséges Pápától a' Pogányok ellen

segítség kéretnék , melly ügynek folytatása Ba

káts Tamásra bízatott ; a1 ki elmenvén Rómába

X-dik Leó Pápától, (</) segítse'get kért ugyan,

de mást nern^ nyert azon engedelmen kívül ,

mellyre nézve tellyes Bútsát hirdethetett azok-

, nak , a kik a' Kerefzt jele alatt a' Török ellen

fegyvert rántanának. Hazajött 1 51 3-dik efzten-

doben Rómából, és a' Római Sz. Széknek vég

zését az Orfzág Nagyjainak eleibe terjefztette.

Sokan ellenzettek a' kerefztes sereg' felállít t ása

véget adott Bútsúnak kihird«te'sét , nevezet íze-

rént pedig Télegdi István, Királyi Kints-tár

Mester, a' ki azon gyülevéfz, tudatlan népet,

melly a' kerefztes seregbe állana, hafzontalan-

nak, sőt ártalmasnak lenni mondotta: félhe

tünk, úgymond: ne hogy azon munka kerülő

nép , a' melly úgy is minden hadi tudomány

nélkül vagyon , vagy a' tanúltt Vitézeknek aka-

dállyára légyen , vagy , nem lévén elegendő

Zsoldja, tulajdon Hazájának rablására fakadjon.

Ha Próféta, lett volna, sem. beívelhetett volna
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igazabban a' jövenda dolgokról Telegdi , mi- -

vei azomba Bakáts Tamás a' Római Btítsús Le

vélnek kihirdetését javaslotta, ennek akarattyán

megállapodott az Orfzág, és Budán a Sz. Zsig

mond Templomában a' Szentséges Pápa ,Levele

Bakáts Tamás által kíhirdettetett 1.51 4-dik eí'z-

tendoben : ugyan azt tselekedték a' többi Püs-

pökök-is a' magok Megyéikben. Keyés id& alatt

40 jezerre ment azoknak fzáma , a' kik a' Ke-

refztes Záízló alá állani akartak , a' kiknek Ve*

ze'révé rendeltetett Dósa György, a' ki Epiro-

ta Török Basának magános bajvíváson U rténtt

meggyőzéséért éppen akkor Budán Uladislaus

Királytól arany lántzal ajándékoztatok vala meg:

Ennek kezébe adatott azon veres Kerefztel jegy

zett fejér Záízló, mellyet Bakáts Tamás Rómá

ból hozott vala, melly alá naponként többen és

többen állottak. Midőn ezeknek , a' Királyi Kints-

tár üres lévén , nem lehetné fizetni a' Zsoldot ,

sokan mindjárt Pest körül elkezdették a' raga-

dozást ; nevelte ezeknek vakmerőségét nem ké

vésé a Nemesség ellen felgyulladott gyülölség,

mellyre az nydjtqtt okot , hogy némeJlyek a'

Földes Úraságok közül jobbágyaikat meg-aka-

dályoztatták a' kerefztes katona seregbe való

meneteltől , mivel sokan egyedül azért állottak

ezen Záfzló alá , hogy a' dolgot el-kerűlhessek ;

az egéfz dolognak rút kegyetlenség lett a' vége,

elannyira, hogy a' felzendűltt paraíztság vala

merre Nemeset látott, azt ölte, vágta; még

az Egyházi Méltóságban lévőknek sem enge

dett meg , minden felől a' falukat , és kastél-

lyokat égették, pufztitották , úgy, h.gy a' jaj

gató népnek kiáltása a' Budai Várba Uladislaus

fülébe hatna. Ezen gyülevéfz, de nagy soka-

$ágú nép éljen egy réfzról Bornemiíza János,

más rél'zTQl Zápolya János küldetett , a' kik

03
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nagy ve'r-ontás után Dósa Györgyöt , a' ki már

Királynak hirdette vala magát, elfogták, és az

egéfz parafzt sereget , mellyböl 80 ezer dara-

toltatott vala íe , clfzéllefztettek. (f) E' lett a'

Török ellen való tanálstalan kéfzúletnek fze-

rentsétlen vége , hogy azon- fegyver , melly a'

Pogányok ellen emeltetett, Kerefztény, és pe

dig Haza-fiúi vérrel undokíttatna meg.

(rf) Midőn Bakáts Tamás Rómában mulatoz

na, Ildik Július Pápának Udvarában, aniiyira

magához kaplsolta a' Római Kardinálisoknak fzí-

vét , hogy azon idő alatt meghalván Július Pápa,

sokan Bakáts Tamást akarnák tifztelni ezen legfel-^

ségesebb Egyházi Méltósággal ; egynéhány voksai

még- is felöl haladta ötét Mrdiceus Kardinális, a*

ki Szentséges Pápának válafztatván X. Leó neve

zetet vett vala magára:

(<?) Dósa Györgynek e' volt a' btSnte/ése : meg-

fiizesíttetett vas ízekbe mezítelen ultettetett, tüzes

Tas Korona lévén a' fejében. Minekutánna így ineg-

sOlt volna Dósa , kilentz párt-ütő társainak eleibe

eT«delül tétetett , a' kik előbb néhány nap éhség

gel tanyargattattak vala; ezek-is azután, hogy a"

Dósának Fűlt testét meg-ették, kíilörnbféle halállal

végeztettek ki a' világból. .

Jl-dik Lajos eránt tett rendelései Uladislausnak,

és vgyan ezen Király idejében történt fzaka-

áozása Orftágunknafe.

Sokat sarkalta vala Beátrikfz , Mátyás Ki

rálynak életben hagyott özvegye Uladislaus Ki

rályt &t házasságért , de ennek ellene ál

lott az Orfzág: nem engedték tudni illik az

Orí'zág Bendei, hogy Uladislaus oly feleséget

venne , a' kinek bizonyos magtalahsága miatt

az Orfzág Uladislaus halála után új veízélyben
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keveredne. Annyira kelt már a' dolog, hogy

Romában Vl-dik Sándor Szentséges Pápa előtt

folyna a' törvény: Beátrikl'z azt vitatta .a' Szen

tséges Pápa előtt, hogy Uladislaus Király néki

megígérte volna a' házasságot, sót hogy bizo

nyosabban megnyerhesse a' pere't a' Izemtelen

Aízízony , arról sem fzégyenlett vallást tenni ,

hogy Uladislaussal az Ígéret után titkon köz

lése is lett volna. Hogy a' dologban ne hirte-

lenkedjék Sándor Pápa , Ursinus Kardinálist

Magyar Qrfzágba küldötte , hogy közelebröl

vizsgálná meg a' környűl állásokat, és azokról

a' Sz. Székjet tudósíttaná. Ursinus azt vette él'zre

Magyar Orfzágban , hogy Uladislaus Király örö

mest Beátrikfz melle' állana ugyan , de ezt az

Orfzág Nagyjai semmi módon meg nem enged

ték : erről midőn Rómában tudósíttást vitt volna,

I4p4-dik efztendőben Áprilisnak 3-dik napján

a' Kardinálisok Gyűlése azt a' végzést hozta ,

hogy Ulndislaus minden törvény sértés nélkül

Beátrikfz Királynétól elálhatna, sőt Magyar ür-

fzágnak környűlállásai azt kivannak , hogy Ula

dislaus Beátrikfznak férje ne lenne. Halván

a' Római Sz. Széknek ezen végzését Beátrikfz ,

haza ment Neápolisba, Uladislaus pedig el-jegy-

zé magának Annát, Gaston Királynak leányát

It5ü2-dik efztendőben, a1 kitől két magzatot

nemze, Annát, és Lajost: Anna 1^03-dik efz.

tendőben , Lajos pedig i^oó-dikban ízületért, a'

kinek fzületése titán kevés napok alatt meghalt

a' Királyné , melly miatt olly fzomorúságban

esett Uladislaus, hogy magát bérekefztvtn egéí'z

efztendeig senkivel sem fzóllott, de meg az Or

fzág dolgával sem gondolt. Egy efztendónek el-

folyása után Bakáts Tamás bátorságot vévéa,

bement a' Királyhoz, és eleibe terjefztvén azon

károkat, mellyek Orízágunkra fzállottak a" Kir

04
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rálynak gondatlan élete miatt , végre azzal fe

jezte be a' befzédjét , hogy az Orfzág Rendéi

kivannak , hogy Lajos Hertzeget megkoronáz-

tatná : megvidamült ezen hír adásra Uladislaust

és megtévén éhez a' fzükséges rendeléseket , La

jost ijo8-dik efztendőben Fejérvárott Magyar

Királynak, két efztendö múlva pedig Prágában

Tseh Királynak koronáztatta. Lajosnak felesé

gül jegyzé Máriát Fülöpnek Spanyol Királynak

leányát iji^-dik efztendö'ben , Annát pedig

ugyan azon éfztendőben Ferdinándnak Kalzti-

liai Király fiának jegyzé el feleségül. Ezen ren

delésével megerősítette ugyan Lajost a' Magyar

Királyságban , de lágy gondatlansága által Or-

fzágunkat már előbb igen megfzaggatta : mivel

yiadislaus gondatlansága által Maxiuiilián elfog

lald Austriát; a' Tsehek Sléjiát, Luzátziát és

Morvát; Bogdán Moldva Orfzági Fejedelem a

Magyar Koronától magát elízakafztvárr, a' Len

gyelekhez fzegödött I5og-dik elztendöben ; a'

Veientzeiek-is i^o4-dik efztendöben Dalmátziá-

nak nagy réfzét elfoglalták, sót annyira jutott

már Uladíslaus Királysága alatt az Orfzág ál-

lapottya , hogy az ütközetre fzükséges vas go

lyóbisoknak tsinálását Czigányokra kellene bíz

ni. (/) Akármelly dolog adatott eleiben , kö

zönségesen azt fzokta válafzolni : dobse , melly

Tseh ízó Magyarul annyit téfzen , hogy jól va-

gyárig ugyan ezen fzokására nézve közönsége

sen Dobíe Királynak neveztetett. Gondatlansá

ga miatt nem .tsak Magyar Offzágot rontotta-

meg, hanem a' Királyi Udvarnak fényességét is

béhomályosította , mivel Király lévén sokfzor

olly fzükségre jutott , hogy a' Kints-tárban tsak

egy forintya se volna , azért mindennapi éle-

mennyére valót-is sokfzor hitelbe hordatott. Mi

dőn így megvelztegette volna mind az Orfzág«
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nak , mind a' Magyar Királyi Udvarnak ditsö-

ségét , végső nyavalyáját érte , mellyben az Őr- .

Izágot Bakáts Tamásnak és Bornemiíza János

nak, a' ki elébb Lajos Hertzegnek Taníttója

volt ^ gondviselésére bizta , Lajosnak pedig Eö-

Gondviseloivé Zsigmond' Lengyel Királyt ma-

ga testvérét rendelte, a' ki, mivel a' Királyi

Kertzegr.ek gondviseléséért saját Orfzágát el

nem hagyhatta , parantsolá Uladislaus, hogy

Zsigmondnak fzeméllyét Lajos gondviselésében,

György Brandeburgi Markio viselné , a' kj utóbb

Lajosnak erkoltsét egéfzen megveiztegette. Ula-

díslaus pedig ezen rendelései után i^iótdik

efztendöben Mártziusnak 1 3-dik napján meg

halt. Teste Fejérvárott temettetett el.

(/) Pray Ann. Reg. Hung. Lib, IV* /.' 2715.

elöl adja azon levelét Uladislaus Királynak , mel-

lyet 1496 dik efztendöben adott vala Bolgár Tamás •

nevezetű T/igány Vajdának , és ezeij Bolgár Vaj^a •

2,5 sátor alatt lévő Tzigány társainak. Pjirántsol-

ja ezen levelében Uladislaus j hogy minden Vámo

kon i és harmintzadokon fizetés nélkül által bo

tsáttasson ezen Tzigány Vajda társaival együtt,

a' kiknek munkája , úgymond a' Király , puskába

való golyóbisok uinálására fzükséges. Ezeket Ula*

dislaus Király Faraóknak, vagy-is Fáraó nrjnzo*-

tségéból valóknak nevezi,

II. LAJOS,

S- 59.

Otfzágunk* hajdani dittésége hanyatlani textf~

il, Lajos Orfzáglásának kezdetén,

Ezen fzerentsétlen Király alatt elsőben ugyan

ingani kezdett , az után eldúltt Orfzágunk' tá'

jnafztó ofzlopa, végre Nemes Hazánk' hajdani

ditsösége örökös sírba temettetett el. Meg keU
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ugyan vallanunk , hogy Lajos Öffzáglásának

kezdetén bölts rendeléseket tettek Orizágunk-

nak gondos attyai, de ezeket mind haízonta-

lanná tette Brandeburgi György d' Király er-

költsenek megvefztegetöje , a' ki valamint maga

efzern ifzom ember volt , úgy a' gyenge Királyt

' is magához hasonló formában akarta önteni.

Tartatott ugyan 15 T 8-dik cí'ztendöben Tolnán,

és ugyan azon efztendöben Bacchán Orfzág Gyű

lése v a' mellyben Hazánk sebjeinék Orvoslá

sára alkalmatos törvények hozattak : nevezet

ízerént , a1 ki ürült Királyi Kints tárnak jobb

karba állíttására lég-jobb módok találtattak. Nem

külömben a' Bandériumoknak felállíttása eránt

a' régi törvényes fzokás megtíjjítatott. A' fiatal

Király mellé pedig bizonyos fzámú férjfiak ren

deltének , a' kiknek tarátsával élne az Orfzág4

jerhes dolgainak intézeteiben. Ezen Királyi Ta-

nátsqssak pedig voltak Bakait Tamás Efztergo-

mi Érsek , Frangepán György , Kalotsai Érsek ,

Sza/smári György , Pétsi , és Vardai Ftrentt,

Erdélyi Püspökök, Percnyi Imre Nádor Ispány,

Lorintz Bosnyák Orlzági Vezér , Bazinyl és A*.

Györki Gróf Péter Orízág Fő Birája, Zápo'

lya János Erdélyi Fejedelem , Báthori István

Temesi Gróf, a' Neniesek közül pedig Zob Mi

hály , Pakos János t Gtrgöi Bodó Ferentzt Gfr

rög Miklós , Kendressi Mihály , Pogány Zsig

mond , l'ernefti Miklós , Arihandi Pál, Kltsá-

nyi Miklós , Faifzi János , Chányi Balás , ?hu-

rótzi Miklós , Kutassi Lukáts , Debrechenyi

György , Amadé István , és Sythkti György.

Bornemiíza János pedig úgy is fzüntelen a' Ki

rály oldala mellett dajkálkodott ; de mind ezen

hatalmas okosságú férj-fiáknak tanáts adásit ha-

fzontalar.ná tette Brandeburgi Györgynek, mint

kc/eiebbiőí való Királyi nevelőnek befzédje,
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a* ki nem más letzkét adott az ifjú Király eleibe,

hanem, hogy bízná az Orfzág' dolgát másokra,

elég arra való ember volna az Orfzágba, mi- .

ért nyúghatatlankodna e'jjel nappal ? mennyen

inkább vadáfzni , komédiát nézni , muzsikát

halgatni , tántzolni; illyetén kellemetes mulat

ságokkal töltse örvendetes óráit," nem fzolga ö,

&em Major Gazda , hogy éjjel nappal töreked

jék, és pedig másokért. Hlyen forma letzkét

olvasott Brandeburgi György Lajos Király' elei

be , és ezen letekére iígy megtanította, hogy

az Orfzág' terhes dolgairól már í'zóllani sem

akart. A1 pénz költést is Brandeburgi György

től igazán megtanulta, mivel jó lehet a' Ki

rályi Kints tárban a' hadi népnek tartására is

ízűken vala a' pénz, még is egy Sólyom ma

dárért örömest kiadott 40 ezer aranyat. Igaz ,

hogy I5i9-dikbe Orfzág Gyűlése tartatott ismét

Báchán , de itt sem kéízíthettek Hazánknak

bölts Orvosai olly flastromot , mellyel Hazánk

nak vefzedelmes fekéllyeit meggyógyíthatták

volna. Reménleni lehetett , hogy , ha Házas

ságra menend Lajos , nyomossabban fog gon

dolkodni : megesküdtt Máriával Fülöp' Kafztel-

lai Király' Leányával ijzi-dik efztendöben ,

de , nem hogy élnem hagyta az elöbbeni éle

tének rendét, hanem, meg a' Királynét is meg

tanította arra , a mit O maga Brandeburgi

Györgytől tanúit, úgy, hogy semmit nem hafz-

náltak Hazánk' boldogságát ügyelló Fő Embe

reknek sok panafzkodási.
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§. 60. . , ;

Mohátinál el>vtfztyük Királyunkkal együtt Ha

zánknak hajdani ditsdségét»

Nem volt II-dik Lajos idejében más ellen

séggel a' Törökén kívül viaskodásunk , de ez

maga is elég volt, hogy a' Magyarok ditsőssé-

gét gyáfzba Öltöztesse. Ennek kezdete volt 1520-

dik efztendőben, midőn Se'limus Török Csá-

fzárnak Ázsiában le'tte alatt Balibeg Áaníandriai

és Mustafe Varbosaniai Basa Szrebenitziumot

tíz napi ostrom után elfoglalták , és a' benne

leVö népet tett fogadások ellen egy lábig le

darabolták. Ezek egyenesen Jajtza ellen indul

tak, de Keglevits Péter azon Várnak Fő Ka

pitánnyá belé .kerítette őket a' hálóba , mert

néhány válogatott gyalog Vitézeket állított azon

sántzon túl , mellyben az ellenség rejté vala

magát ; hajnal hasadtakor egy sereg leányt "és

afzfzony t kűlde ki a' Vá rból , parantsolván ,

hogy valamint torkokon ki tér, olly hangosan

danolnának , a' végre , hogy az ellenséget a'

leányok éneklésére a' sántzból kitsalván tzélra

vehesse: meglett a' dolog, midőn a' leányok

danollását hallyák a' búja Törökök , utánnok

rugafzkodnak ; Keglevits Péter azomba eleikbe

kerül, a' sántz után lappangó gyalog sereg pe

dig utánnok nyomódik, és úgy két tűz közzé

fzorítván a' Török tábort, annyira megpilzkol-

ta , hogy közúlök hír mondó alig maradna.

Meghala azon efztendoben Selim^ a' kinek he

lyében Solimán válafztatott Török Csáfzárnak,

és minden halogatás nélkül követségbe kiildé

Bercham Chausi Basát Budára , a1 ki által jelen

té, hogy az Attya helyébe Csáfzárságra emel

tetett volna ; kívánná egyíl?erVmind azt-is tudni,
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ha az Attyával kötött békességet akarná-é to

vább is fent tartani , vagy. félre tenni a' bará

tságot. Ez volt a' Követségnek fzíne , valóság

gal pedig nem mást akart, hanem ki akarta

kéinleni , minémií hadi kéfzűlettel volna a' Ma

gyar Udvar. Tanátsot tart Lajos az Orfzág

Nagyjaival , kik közül némellyek a' békessé

get , mások pedig hogy hadat indíttana, vak

merőképpen javasollyák. Zsigmond Lengyel Ki

rályt is megkérdé Lajos, e' dologban mint vé

lekedne ? a' ki tudván Magyar Orfzágnak rofz

környűl állásait, a1 békességet fzükségesnek len

ni mondotta. Már egéfz efztendö folyt el, hogy

a' Török követ bizonytalan várakozással Ma

gyar Orfzágban tartatott , melly válafz adásnak

halogatását megvetésre , vagy félelemre magya

rázván Solimán , igai-dik elztendöben Szabott

Várának elfoglalására Achomat Basát küldötte;

melly erősséget, mivel igen kevés néppel védel-

mezé Logodi Simon, vér ontó ütközet után Tö

rök kézre került. Énnek elfoglalása után Bel

grádot sántzolta be. Előbb , hogy sem Belgrád

alá érne Soíimán tábora, azon Várnak oltal

mára Báthorj Istvánt küldé vala Lajos, de ezt

Ennyingi Török Bálint , és Hedervári Ferentz

Belgrádi Kapitányok, irigységből a' Várba bé-

nerri botsátották , holott azután magok is Soli-

mántól való félelmekben a' Várból eliílantottak,

a' Várnak gondviselését pedig Oláh Balásra ,

Morae Mihályra , és Both Jánosra bízták , a*

kik , ámbár semmi segítség nem jött Lajostól »

a' Várat még is erössen oltalmazták, mind ad

dig , míg a' Várban lévő Rátzok a' Magyar Ve

zérek" akarattya ellen Solhnánnal alkuba nem

erefzkedtek. Látván a' Magyarok , hogy a' Rá-

tzoktól eláráltatnának, hogy a' Vár' eivefzté*

st után legalább éjeteket i^egtarthassák , a*,
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Erősségnek által adására reá állottak , olly kö

téssel, hogy minden ártalom nélkül kiköltöz

hetnének. Által adatott Belgrád Vára Solimán-

nak i52i-dik értendőben Augustusnak zp-dik

napján a' ki megfzegvén igéretét, a' Várból ki

költöző Magyarokat mind kardra húnyatta,

melly törvénytelenséget halván Lajos Király,

hogy Solimán tselekedetéért bofzfzút álhasson,

a' Éudán lévÓ Török Követet társaival együtt

agyon sujkoltatta. Belgrád elvefztése után kemé

nyen parantsoltatott , hogy minden Bandériumok

Báchára mennél nagyobb sietséggel lehetne, öCz-

ve seregeinének: megjelentek ugyan, de olly

kevesen, hogy azokat nem az Orfzágnak , de

még egyedül maga Királlyi fzeméllyének őr

zésére is elégteleneknek lenni gondolná; vifz-

fza tért tehát Budára, és 15 22-dik eCztendoben

Áprilisnak 24-dik napjára Orfzág Gyűlését hir

detett , mellyben a' katonák' állíttásáról tett pa-

rantsolatok megujjíttásán kívül rendeltctett ,

hogy a' Templomokban lévő kelyheknek , és

más ezüst , és aranyból lévő drága edények

nek tized réfze az Orfzág' Kints - tarjába vitet

nék , és abból a' tábori nép fzámára pénz ve-

rettetnék. Ezen fellyül minden Püspököknek ,

Orfzág Nagyjainak, Nemeseknek, és Szerzetes

Klastromoknak parantsoltatott , hogy efotendo-

béli jövedelmeknek felét az Orfzág kínts tár

jában adnák, hogy az Orfzág' védelmér* több

fegyveres népet lehessen állíttani. Ezen kints-

nek béfzedése nem mentt olly híven végbe ,

a' mint Hazánknak akkori fzoros környűl ál

lása kívánta volna. Nem kevés akadályt vetett

Hazánk jobb karba állíttásának az is, hogy a'

Nemesség az Orfzág Nagyjaival gyűlöletes fza-

kadásban volt. Ezen hasonlásnak nagy gyújtó-

gatója vala VerbŐtzy István, a' ki 1 524-dik efz
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tendôben a' Pesti Diaetdn ekesen fzóllásávrgl¿l,

Báthori István Palatinüs eilen annyira felind£"

totta a Nemességet , hogy a' Gyulést félbe fza-

kafztván Hatvanra mennének által , hogy a? el-"

kezdett Diktat ottaa folytatnák; a' hol Verbo-

tzi Palatinusnak tétetett, de ezen méltóságtól

jji,5-dik efztendoben a' Budai Diaetdn megfofz-

tatott, és fzámkivetésbe küldetett. Zápolya Já-

noshoz fzegodött azután VerbÓtzy , és annak ré-

fzére házta a' Nemességet. Soliman azonban

örult mind ezeknek , a' ki jólehet tudományok

mellett neveltetett, még is oily hadi ' kéfzüíete-

ket tudott tenni, теЦуекпе'1 magától a' Mars

Istentöl sem lehetett vólna nagyobbakat várni :

ke'tfzer meggyózettetett ugyan Solimán tabora

a' Magyaroktól , de harmadfzor eifelejthetetle-

niil vifzfza fizette az adósságot. Az else gyöze-

delemnek Vezére volt Tomori Pal Kalotsai Er-

sek , (#) a' ki Ferhátesnek tizenöt ezerból áíló

hadi seregét tsak nem egy lábig leaprította,

úgy hogy maga Ferhát • Basa is Szerem (Sir-

mium} tájje'kán hagyná a fogát. Ferhât Basât

Bárdi István ölte meg , a' melly nevezetes Ma

gyar Vitéz Tomori Páltól Budára küldetett

hogy a' gyózedelemnek bizonyos jelenségeit тц-

tatná meg, melly 4o záfzlóból , és más draga-

ságokból állott. Második gyózedelemnek fzer-

zoje volt Frangepán Kristóf, a' kinek midôn

hírt adna Keglevits Pe'ter, hogy Ufreff Basa,

és Sinan Balibeg ¡jo ezer néppel Jajtz» Várához*

közelgetne, Frangepán 16 ezer ne'pet yezetvén

eüenek , nem tsak Jajtza Várát a' félclemtól

megfzabadította , hanem az egéfz Törok tábort

is elpufztította. 60 Török Záfzlót käldött Fran

gepán Budára, mellyért Lajostol Dalmátzia, •">-

Horváth, és Tóth Orfcág védelmezójének ne-,

veztetett. Míntha leverettetett vólna az «géí*
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Török erő ezen győzedelé.ín után, az elobbenl*

puha életre >ifzfza tért mind a' Király, mind

pe'dig lég-többen az Orfzág Nagyjai közül. Soli-

mán azonba nagy hadi kéfzületeket tett, nem

tsak Európában , hanem Ázsiában is a' Magya

rok ellen. Tömöri Pál volt első , a' ki ezen el

lenkező ke'fzűleteket megsajdította 's megjelpn-

, tette ; felrándúlt tudni illik nagy sietse'ggel Bu

dára, hogy erről a* Királyt és az Orfzágot bi

zonyossá tegye, de ennek gondoskodását sokan,

a' kik tsak nyulak ellen tartották vala a' pus

kát , nevetséggel fogadták , sót voltak , a1 kili

azt felelték , hogy a' gyürojökben lévő kövek

kel is leverik a* Törököt ; semmjt nem gon

doltak tehát az Orfzág' oltalmáról, vígan vol

tak, ettek, ittak, tántzoltak, úgy, hogy B.

Herbersttín Ferdinánd Austriai Fejedelemnek a'

Budai Udvarnál lévő Követtye azt monda, hogy

soha sem látott, se nem hallott Orfzágot, a'

melly nagyobb örömmel ment volna a' maga

vefzedelmére , mint Magyar Orfzág. Solimán

azonba -ij26-dik efztendőben, mihent ar Ta-

vafz kinyíltt vala , 200 ezer népet vezetett ki

Koastántzinápolyból , a' kikkel elfoglalván Pé-

ter-Váradot , bellyebb nyomóda a' Dráva vizén

túl lévő tartományban, és nem mefzfze Moháts-

tól letelepítté fzámtalan sok népét. Ezt látván ,

nem kételkedett már senki az ellenségnek el-

e'rkezéséről , de még is fzunnyadozva mentek

végbe a' kéfzületek. Senki nem volt, a' kire

bátran lehetett volna bízni az egéfz hadi sereg

nek vezérlését, ezen terhes betsűlet tehát akaratja

«lien is Tömöri Pálnak vállaira tétetett , &' ki

felválalta ezen Hivatalt, mórt azt semmi úton

magától élnem támafzthatta ; társul adatott Tö

möri Páinak Zápolya György Erdélyi Fejede

lemnek testvére. Megindult Lajos Király Július

nak
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nak 24-dikén Budáról három ezerből álló tse-

kély sereggel , Tolnára érvén négy ezerrel fza-

porodott meg a' népe , a' kiket a1 Római Pápa

killde vala ; Tolnáról Augustusnak 1 4-dikén

Sexárdra , onnét nem soká Moháts tájékára ér

kezett, a" hol az egéfz Kereiztény Tábor tsak

26 ezerből állott; tanátskoztak tehát, mit kel

lessék illy fzoros környiil- állásokban tsele-

kedai ? a' kik okosabban gondolkodtak, azt ad

ták elő, hogy fzükséges volna a' Tábort vifzfza

húzván, az ütközetet mind addig elkerülni, míg-

len a' várt segítségek elérkeznének. (A) Tömöri

Pál azonban rútnak állította, hogy az ellenség

elől elfzaladván, Hazájokat mintegy kéfzakartva

prédára adnák; sőt voltak , a' kik olly kinyilat

koztatást tettek , hogy kéfzek volnának azok

ellen fordítani fegyvert, a' kik vélek együtt a'

Törököt meg nem támadnák. Eltökéllette tehát

a' Király magát az ütközetre , és parantsolatot

adott, hogy a' Tábor elrendeltetnék. Az első

Hadi-rendnek jobb-fzárnya Batthiáni Ferentzre ,

balfzárnya pedig Perény Péterre bízatott; a'

második Hadi-rendnek közepette állott a' Király,

a' melly rendnek jobb réfzét az Efztergorni Érsek,

és a' Püspökök , bal réfzét pedig Báthori István

Nádor-Ispány , és az Orfzág' Nagyjai Őrizték; a'

Király' Örizetére különösen ezer vasas Katonák

rendeltettek. Eljött azonban Augustus Hónap

nak 29-dik, a' Magyarok' ditsoségének pedig

utolsó napja, mellybea ama' fzerentsétlen Mo-

hátsi ütközet tartatott: korán reggel rendbe hely

heztették magokat a' Vitézek, és azonnal Drágfi

János Orfzág' Bírájának a' sarkantyúja leóldoz-

tatott,'hogy ő, a' ki a' Tábornak leg-fóbb Záfz-

lóját vitte , meg ne futamodnak. Úgy fegy

verben állván , tsak ne,n napnydgotig vár

ták az ütközetre adandó jelt. Tsak egy heg/

Magy. Ered. ti, Könyu. P



226 Млвулпок' Eredzte

válafztá el Solimán Táborát a' Kerefztcny Hadí-

Seregtol ; midón tehát mar a' nap hanyatlóba

vólna, kczd a' Török Sereg a' hegyen által-

rohanni; leg-elofzör is a' hegynek tulsó oldalán

felhágó Törököknek dárdájok látfzott , nem so-

kára magok is felbukkantak a' hegy' tetejére;

azonnal a' Király' fejére tétetctt a' vas-sisak,

mellyre a' Királynak mindenkor pirosló abrá-

zatja elhalaványodott : jel adatik tüstént, ésa'Je-

zus' nevét kiáltván , a' Kerefztéliység eleikbe ugrik

a' Törököknek , a' kiket nem éppen egy óráig

tarto viaskodás után futásra indít; utánna erefz-

kedik a' mi Seregünknek elsô tagja , es egéfz

az ágyúkig nyomja a' Törököket , annyira, hogy

mar kevés lépésnyire vólnának az ágyúktól;

mellyre a' Törökök kisütik minden ágyúikat,

úgyhogy a' Magyar Katonák a' füstben magokat

sem láthatnák ; elobbre nyomódtak me'g is , an

nyira, hogy mar nem mefzfze vólnának Soli-

mántól a' Magyar Vitézek , sot annak Test-ór-

zôit is derekason fzabdalták. Hír futamodik

azonban, hogy a' Törökök feldúlták a' Kerefz-

tény Tábort; megretten erre a' Magyarság, es

a' gyozedelmet , melly mar a' keze'ben volt ,

önkent ott hagyja; fzaladásnak ered az egéfz

Magyar Tábor , a' Király is a' többiekkel együtt,

a' ki vajha az elrendelt belyból maga akaratja

fzerént ki ne mozdúlt vólna; elhagyván ázonba

a Király a' helye't , az egéfz Hadi-rend felzava-

rodott, ki ki arra ízaladott, a' merre fzemeivel

látott : Lajos Király midón Péts felé akarna nyar-

galni, Czilie nevu falunál ugratni akarván egy

motsár partján a' lovával belé dült a' motsárba,

a' hol hanyatt esvén a' Király' paripája, rajta

tilo Urát a' sárba agyon nyomta. Elestek ezea

fzerentsétlen ütközetben гг ezeren a' Kerefzté-

nyek kozzûl: Hogy az egéfz Magyar Sereg
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egy lábig le nem daraboltatott , abból kötetke-

zett , hogy Soliman , félelméből-é , vagy ké

mélni akarván fáradott Katonáit, őket a' meg-

futamodött Magyarság' öldösésétol viízfza húzta.

Elment azután Solinian egéfz Budáig, a' honnét

az özvegy Királyné' Pozsonba hordozkodott vala,

azért azon éKes Várat tsak nem üressen találta ;

fzéjjel botsátá onnét Hadi-népét Orfzágunk' pufz-

títására: egy réfze GyÖ'r felé, más réfee pedig

a' Balaton felé egéfz Kefzthelyig terjefzté ke

gyetlenkedését; mindenfelől annyi rablásokat

tettek , hogy midőn Soliman Konstantzinápolyba

vifzfza térne, fzámtalan rabokat hajta magával.

A' raboknak, és megölelteiteknek fzáma három-

fzáz- ezerre fzámláltatik a' História íróktól.

%

. »• (g) Tömöri Pál Gömör-Vármegyében fzületett,

és valaha nevezetes Katona volt ; két egymás titán

eljegyzett mátkájának hirtelen halálán annyira meg-

fzomorodott, hogy nem tsak a' Tábortól, hanem

a' világtól is bútsút vévén, a' Szent Ferentz' Szerze

tesei közzé felesküdött , hogy a' magános falak kö

zött tsendésebben töltse életének hátra l^Vó nap

jait; de ezen Klastromi magánosságból kiparan-

tsolta Ötét Lajos Király , és Hazánknak illy f^oroS

környülállásaiban nem tsak Kalotsai Érsekké, hanem

egyfzetsmiml az Orfzágnak Banátusi határán Fo-

' Kapitánnyá, végre F6-Hadi-Vezérré is tette.

(A) Zápolya János már akkor úton volt 40 ezet

néppel ; Frangepán Kristóf 1.5 ezerrel ; a* Tseh-

Orfzági segítségek sem mefzfzire valának , úgy ,

ho?y ha az ütközet néhány napokig hátráltatott

volna, a' Kerefztény Tábor közel Czáz-ezerre neve

kedvén, könnyen győzedelmeskedhetett volna.

P *
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jf Magyar dnyafzentegyházban történt Hitbéli

hasonlások , II. Lajos Király idejében kei'

dődtek némelly helyeken.

I^ajos Király' idejében nagy zenebonát tá-

mafztott Luther Márton Német-Orfzágban , a' ki

bízván nagy tudományjában, elofzör is a^ Btítsúk

eránt történt némelly rendetlenségeket kezdi

ostromlani, utóbb a' Hit' ágazatainak rostálásá

hoz is hozzá nytílt. Sok védelmezőket talált

Német-Orfzágban ; voltak ellenben sokan, a1 kik

véle ellenkeztek. Magyar-Orfzágban 152,3-dik

efztendöben Grime Simon kezdé Luther' taní

tását leg-elöfzör is Budán hirdetni; de ennek

ellent állott mind a' Király, mind pedig a' Római

Hitet oltalmazó Püspökök, sót ugyan azon 1.52,3-

dik efztendöben Budán az Orfzág' Gyűlésében

kemény büntetés rendeltetett mind azokra, a'

kik Luther' tudományját vagy elfogadnák, vagy

annak elfogadóit oltalmaznák : nem tehetett tehát

II. Lajos' éltében nagy lépéseket ezen tudomány

Magyar-Orfzágban. Azonban Lajos' halála után

ijzó-dik efztendöben maga Luther Márton is

írt vala levelet Pozsonba Mária Királynéhoz,

a' megholt Lajos Király' Özvegyéhez , mellyben

inté vala inkább , hogy sem öfztönözé a' Király

nét, hogy Magyar-Orfzágban az Isten* Igéjét,

kétség kívül önnön maga magyarázása fzerént,

serényen elo-mozdítaná ; de azon levélnek még

akkor kevés folyamatja vala.
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' ZÁPOLYA JÁNOS.

§. 62.

Magyar Királynak koronáztatik.

Szegedre érkeze Zápolya János 40 ezer nép

pel , midőn Lajos Királynak vefzedelme történt,

mellyrol bizonyossá tétetvén Zápolya , megálla-

poda Katonáival, (/') és a' Királyi Méltóságnak

elnyeréséről kezde gondolkodni. Meginté Mária

Királynét, hogy Király-válafztás véget Pestre

Orfzág-gyűlést hirdetne : hírdettetett is a' Királyné

Orfzág-Gy ülést , de úgy, hogy az nem Pesten,

hanem Komáromban tartatnék, a' nélkül , hogy

a' Király-válalztásról említést tett volna. Értette

jól Zápolya János, hogy mind ezek mire tzé-

loznanak, meg akará azért előzni fzándékát a'

Királynénak , a' ki a' Magyar Koronát maga

Bányának Ferdinándnak fejénn akarta látni:

noí'za tehát Tokajba vezeti az előbb említett

Katonákat, és Crfzág -Gyűlést hirdet, melly

Tokajban tartaná tanátskozásit. Számosan meg

jelentek az Orfzág' Nagyjai , nem külömben a'

Nemesség is; Verbőtzi István volt, a' ki őket

Zápolya' réfzére hajtotta, úgyhogy ezt Király

nak válafztanák. A' Koronát is áltál-adta Zápolya

Jánosnak Perény Péter Korona őrző , a' kinek

ezen kéfz akaratjáért Zápolya a' Sáros -Pataki

Várat hozzá tartozandó Uradalommal együtt

ajándékozta , ígérvén , hogy az Erdélyi Vajda

ságot is által-adná néki. Kezében lévén Zápolya

Jánosnak a' Korona, egyenesen Budára ment, és

azon Anya-Várost hatalma alá vévén, Fejérvárra

indult, a' hol minekutánna Lajos Királynak hóit

tetemét Királyi tifztelettel eltakaríttatta volna,

(k) Várdai Pál által, a' kit tsak előbb Efeter-

[ / ,- . '. • . T*
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górni Érsekké tett vala, i^aó-dik efztendőben,

\ i-dik napján megkoronáztatott. (/)

(i) Méltatlanul rágalmazzák Zápolya Jánost

némellyek azzal, mintha a' Mohátsi vefzedeleuinek

Ő lett volna leg-nagyobb oka, minthogy azon 40

ezer Néppel , mellyet vezetett vala , alkalmatos idő

ben meg nem jelent. Megjelent volna Zápolya,

de a' cok egymással ellenkező parantsolatok közt

nem tudta mii tselekedjen , mivel, majd az paran-

tsoltatott néki, hogy Oláh-Orízágba beütvén, ofzfza

el a' Török Tábort, rjiajd ismét, hogy a" Király

Után siessen ; és illy állhatatlan habozások között

pem tudta mit tseiekedjen.

(k) Lajos Királynak hóit teteme nem merzfze

azon helytol, 'a' hol lovától a' sárban agyon nj o-

inatiatott vala, eltemetve találtatott, mellj-et a'

Mária Királynétól küldött íerjfiak feltalálván Budára

hoztak, a' honnét Fejérvárra vitetett, és Novem

bernek lo-dik napjáig az ott való Prépostnak há

zában tartatott a' végre, hogy az Orfzág' Rendéitől

.azután Királyi pompával temettessen el.

(/) Zápolyának vifzontagságait Ferdinánd* Ki

rályságában beízéljük eló.



II. KÖNYV. II. SZAKASZ. 131

MÁSODIK SZAKASZ.

Melly magában foglalja I. Ferdinándtól I. Leopoldig

történt vifzontagságait Magyar Hazánknak.

I. FERDINÁND.

Ferdinánd Zápolya Jánost Lengyel - Orfzágba

Jíorít/'a.

JLJÁTHORi István, és Mária Királyné II. Lajos

halála után mindent elkövettek, hogy Ferdinán

dot Magyar Királlyá tegyék. Pozsonban 1526- / $2

dik efztendöben jKovrmbernek 2^-dik napján

Orfzág-Gy illést kezdettek, mellyben megjelen

tek sokan azok közzúl is, a' kik Tokajban Zá

polya' réfzére voltak : itt elófzör is Zápolyának

válafztása törvénytelennek magyaráztatott; azért

is ennek helyébe Ferdinánd , a' ki azon időben

Ratisbonában az Imperiumi Gyűlésben vala,

Magyar Királynak válafztatott; mivel pedig a'

Korona Perény Péter' hatalmábanj vala , a' ki

már előbb Zápolya mellé fzegödött, ezt kellett

ígéretekkel megfzelídíteni , hogy Zápolya Jánost

elhagyván, Ferdinánd' réfzére állana ; ezt ha

elkövetné, Thurzó Elek megígérte Ferdinánd'

nevével, hogy mind a' Sávos-Pataki Várnak bir

tokában, mind pedig az Erdélyú Vajdaságban

megerosíttetnék : tetl'zett az ígéret Perény Péter

nek, e's a' Koronával együtt Ferdinánd mellé

állott. Mind ezek után is fegyverrel kellett

Magyar * Orízágban utat nyitni Ferdinándnak :

P 4
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közbe-veti azonban magát 'Sigmond Lengyel

Király, és ezen ke't vetekedő Fel között Eíró

akart lenni. Biztosokat küldött Olmitzba mind

Ferdinánd, mind pedig Zápolya János, a' kik

a' Lengyel Király' Követjei előtt 1^27-dik eh-

tendoben Júliusnak első napján kezdették vitatni

igazságokat, a' hol jóllehet Statilius János ékesen

í'zóllású e's nagy böltsese'gű Pap , Ferdinánd'

Bíztossainak minden okoskodását egéfz erejéből

kivette vala , még is egyességet nem tehettek,

utóbb is tsak fegyverre kelletett kelni; ugyan

azért Ferdinánd 1^52 7-ben nagy Hadi - Sereggel

Magyar-Orfzág ízeiéhez érvén Pozsonba vezet

tetett, onnét alább indulván, Győrt, Rév-Komá

romot, Tatát, Eiztergomot, Visegrádot, Fejér

várat, végre Budát is, a' honnét nem régen hor-

dozkodott vala el Zápolya János , Ferdinánd

elfoglalta, és minekmánna Perény Péter a' S/,

Koronát Fejérvárra vitte volna, a' fellyebb emlí

tett efztendoben Novembernek 5-dik papján Pod-

manitzky István Nitrai Püspök által megkoro-

üáztatott, mivel az Efztergomi Érsek Váradi

Pál egésségtelen állapotban vala , úgy , hogy

ezen hivatalát nem tellyesíthetné. Zápolya

Jánost pedig olly Izorongaiásokba ejtette, hogy

Lengyel-Orízágba költözni kénfzeríttetne.

\

§. 2.

Zápolya János Solimári segíttége által viftfza

tétetik a Magyar Királyságba^ végre férdi*

nánddal békességre lep.

Tarnovi Jánosnak Lengyel-Orfzági hatalmas

Fő -Embernek Udvarában tartózkoda Zápolya

János, és már tsak nem minden reménységé

ből Kivetkezett, hogy Magyar-Orfizágot
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vifzfza nyerhesse ; megvígafztalta azonban Zá-

polyát Lasci Jeronimus Siradi Palatínus efzes

tanátsával, a' ki azt javaslá vala, hogy. Solimán

Torok Csáfzárhoz folyamodna segítsége'rt H tét*

fzett ezen gondolat Zápolyának ; e's Laseit

lj2fc-dik efztendiőtan Konstantzinápolyba külde'

követségbe, a' ki GrittiXajosnak közben-vetése

által úgy alkudott jTj^gSoliinánnal, hogy Soli

mán Zápolyát Mágyár-Orfzág' vifzfza ye'telére.

segítené, Zápolya p'edig a." 'Kon'stantzinápoiyi

Udvarral örökös frigyet tartana." (/n ) Vifzfza

térvén Lasci Lengyel -Orfzágba , mindenekről

tudottá Zápolyát , a' ki Martinüsi Györgyöt

(>.),. titkon a' Ms^yér-.Qrízágb^n lévő jóakarói'

Ko^ .k^ldé', ^s;%eHe^ hogy ,4í>id;én ö a' Havaso

kon áltaí-tsap Magyaj' - Ürf/ágba , ők is hozzá

kapt sóinak Hadi-erejé-ket. Minden Hadi-kéfzű-

lete Zíipolyának igen titkon ment végbe , ugyan

azért Kassánál véletlenül reá ütvén Ferdinánd'

embereire, rajtok győzedelmeskedett, melly nye

reségnek híre midőn elterjedett volna , minden

felől Zápolya1 Záfzlója alá tódúií a' Magyarság] El-

érkeze azonban Sol,imán Török Csáfzár is íjüp*

dik elztendoben ilzonyú Sereggel, és a'Mohátsi

mezőn sátort vereté , a' hová tifzteletére ment

Zápolya János, és mint leg-fóbb jóltévőjét kéz,-

tsokolással betsűlte meg. (o) Ott öfzve-kaptsol-

ván Hadi-erejeket , Budára mentek , és azt ha

talmasan kezdették ostromlani. Bátran fzembe-

állott ugyan nékik Nádas di Tamás Buda Várá

nak Fo-Kapitányja , de a' Németek , a' kik hét- '

fzázan voltak a' Várban, a' Kapitány' akaratja

ellen a' Vár' feladásáról alkudni kezdettek , sőt

Nádasdi Tamást , a1 ki a' Várat tovább is védel

mezni akarta , megkötözvén , a' Várral együtt

a' Törököknek kezekbe adták. Solimán Nádas-

dit , jóllehet ellensége vala , hívségéért 's Ha4i- v
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erősségéért megdítsérte, a' Németeket pedig,

mint Haza - árúlókat egy lábig ledaraboltatta.

Zápolyának által- adta Buda Várat Solimán, maga

'pedig Béts alá ment a' Török Táborral , meíly

Várnak megvételét midőn igen nehéznek tapalz-

talná, vifzi'za tért Budára, és áital-adván Zápolya

Jánosnak a'Knronát, Gritti Lajos' vezérlése alatt

lévő Török Katonákat hagyott Zápolya' segítsé

gére, maga pedig 60 ezer Kerelztény rabokat

vezetvén, ugyan azon 1^49- dik értendőben

vifzfza tért KonstantzinápoJyba.\ (/>) Három eí'z-

tendo múlva Zápolya Gritti Lajost Magyar-Őr-

l'zág' Igazgatójává tette , úgy, hogy a' Király

után az Orlzágban leg-nagyobb .hatalma lenne,

a' kinek < 1 334-dik efztendoben az Erdélyiek a'

Megygyesi határban fejét vették. ÍElÖbb , hogy

sem Gritti mcgölettetése történt vólhTfT Solimán

', 1,532-dik elztendöben 300 ezer Népet vezete

Aufztria ellen, nem ment mindazonáltal tovább

JÍÖÍzegnél, melly Várost oliy emberül védelmez

vala polgár társaival Jurasits Miklós, hogy azon

fzámtalan sokaság rajta erőt nem vehetne. Áltál-

ment tehát Stájer- Orízágba Sohmán' Tábora, és

onnét véghetetlen rabokat hajtván maga előtt,

haza tért Konstantzmápolyba. (9) Több eí'zten-

dokig hafzpntalan villongások vólta^Ferdiriand

és Zápolya János között, de egyik. sem vehetett

erőjt a' másikon; egyesülni kívánt tehát mind a'

,, , hét réfz ,/ mellyre nézve 1538-dik elgtendöj)en

'•T- Nagy-Váradra jöttek öfzve mind a' Két réfzrol

való Biztosok : Ferdinánd' réfzére ugyan János

Leodi Érsek, és Velsi Hadi -Vezér; Zápolya'

rélzérol .pedig Frangepán Ferent2, Sz. Ferentz

Szerzetéből való Kalotsai Érsek; Martinusius

György Vár.adi, Broderits Vátzj, Statilius Erdé

lyi Püspökök, és Verbotzi István Kantzellárius;

a' kik abb.an egyeztek meg, hogy Zápolya Kj-
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rályi név alatt bírhassa fél Magyar-Orfzágot,

Ha gyermeke ízűiéinek Zápolyának, annak semmi

jussa ne lenne a' Királysághoz, hanem maga

örökségén kívül bírná Vezéri név alatt Szepes-

Vármegyét. Békességet kötvén Zápolya , fele

ségül vette Isabellát 'Sigmond Lengyel Király-

nak leányát i^jp-ben, a' kitol Júliusnak /-dik / ^ u'*

napján i^c-ikben nemzé Zápolya 'Sigmond nevű

uját ; maga pedig íija' fzületése után huízad napra

Szálz-Sebesen Erdély-Orlzágban meghalt ; teste

Szckes-Fejérváratt Magyar -OrJzágban temette-

• tett el , mellyet Achomat Fejérvári Basa a' Ma

gyar Királyok' hóit tetemei közzöl ellene való

boízfzúságból kivettetett.

V (m J Midőn La.»ci Konítantzinápolyban volna

Követségben, akkor küldé Ferdinánd is Hobordán-

fzky Jánost Solimánhoz , hogy vele békességet

kötne ; de mivel Hobordánf/ky hangosabban kezdé

Ferdinánd' jussait védelmezni, hogy sem a' Tö

rökök' fülei fzenvedhetnék , Solhnán 6 véle jól be-

fzédbe sem állott, hanem rövideden néki így vála-

fzolt : Mond meg á* Királyodnak , hogy már egybe-

gyűjtöm Hudi JXépeimet ; valahány Várakat bírok

Aiagyar - Orftágban , mindnyájuknak kúltsait nya- l

huniba aka/itorn , ét Magyar Orfzágba vifzem azon i

mezőre , mellyen Lajót Királyt meggyöltem ; ha

ott a Ki; á?ytok meggy&i , vágja el fejemet , és vegye

ki nyakamból u kulitokat ; ha pedig aton mezőben

» nem találom ötét , Budán keresendőm , és ha ott

sem találhatom fel , Béttbe is meglátogatom Ötét,

Ezeket mondván, egyenesen haza küldötte Hobor-

dánfzkyt*; melly eset nagyon elő segítette Záyolyá-

ríak ügyét a* Török Udvarnál. )

( (n) Martinusius György, más név«n Vtichenich ~

Györgynek neveztetett. Ez Horváth Orfzági fzüle-

mény lévén, 16 efztendös koráig Korvínua János*

Udvarában neveltetett , onnét Zápolya István Özve

gyének Teschini fzületett F6- Herczeg-Afzonynak

Udvarában mulatozott, míglen elunván a' világgal

való vefződséget, Remete Sz.Pál' Szerzetébe állott,

*' hol nagy tudományt f/«rcavén magának,
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János titán Lengyef'Qrfp.igba menj , a' khre , mint

leg-hívebb emberére. bízta Zápolya' János az с Ma

gyar- Orfzágbán techdoMitXos intezcteit. ILzt azutin

ZápoIyVKirály Váradi Píispükké, es Udvavi Fc-

KarrtzeH-áriue sá^á t«tt«. ' Nagy efzú cmberpek Kel

lett Jennij.a' hirôl sakfzor azt monda Ferdinand

Rir.ily , hogy teak $zt az egy Barátot- irígyli Zápo-

lyának , a' kit , ha maga réfzére húzhatna , ñera

adná ю ezer vasas 'Katonáért. |

Í(o) Midôn Zápolya Solimánhoz «rkeze a' Mo-

si Táborba, noár akkor kezébeti volt Solimánnak

Magyar-Orfzág' Koronája, minden hozzá tartozandó

kintsel együtt : mivel Szeretsen János elfogá vala

Perény Pétert , midôn a' SikJósi Várból bátrabb

helyre akara menni a' Koronával, ée azt minden

pogygyáfzfzával együtt Soliinánhoz vitte. }

' . х-*

V (í>) Várdai Pált Efztergomt Érseket, es Pereny

Péter Korona Orzôt is kezébe adta Solimán Zapo*

lyának , de egyfzersmind esedezett , bogy^Ferdi-

náudhoz való által menetelekért botsátana meg né-

kik. Valóban egy Kerefzténytôl sem lehetett vólna

fzcbb okíatást várni , mint Solimán Török Csáfzár

adott Zápolyának, midôn a' többi közzül azt rnondá,

hogy felejtkezne el ezeri két fzárnyatlan fogolynak

állhatatlanságáról J . nints , úgyinond, fzebb erbôlts,

mint az eílenscgnek iiiégbotsátani.T Elmehetnének

igaz lerkfeltsöt taniílni "ezen Pogány Fejedeleinhez

sokan azok közzül ie , kik magokat íokélletesseg

Mesterének gondoljàk lenni — és azonba a* legyet

is , u«elly az oriokrá* ízállott, torv¿ny-fzékre ¿ív

nák , ha, — .

(^'.Magyar-Ojí'zagbjm keve's kart tetti Solimán'

Tabora , melly et Ibrahim Basa Nagy_ Vezérnek le

hetett kbfzönni , a' ki maga is valaha Kerefztény

fzüléktol fzülettetvén , sajnálta a* Kcrefzte'ny vért

ontani , kivált , midôn.. otet erre Zápolya Jánoa

titkön jeá kérte vólna^

...-•■ ... , Л..' ' ■ .

1 *
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Ferdinándnak Zápolya ^Sigmondal és Solimúnnal

ctítnhtxései."; ». íf~»T.isl
 

• •• • • --.•.{ 'iir. k .'

Látván Zápolya Já.nos, .-hogy mar jelen

volna jejete'. yégev nem rég' fzületett fiját 'Sig-

mondot Martinusi Györgynek, Petrovits Pe'ter-

nek , e's Török Bálintnak' gqndvisele'se're bízta,

a' kik' Zápolya János' halála után ennek fiját

'Sigmondot, Királynak neyezte'k, e's azonnal Ver-

botzi Istvánt -e's Érzéki Jánost Petsi Püspököt

Konstantzínápolyba küldöttek drága ajándékok

kal y a'kik 'Sigmondot Solimán' oltalmába aján

lanák. Magára válalta Solimán Zápolya' gond

viselését, és hogy nem sok idő múlva Magyar-

Orfzágba jönne, fogadta. Ferdinánd azonban

két ízben is parantsolta, hogy Buda Vára ostro-

moltatnék :. elöfzör Velsi Lénárdnak. iJ4o-dik

efztendöben, azután RogendorfVilhelmnek 1541-

ben, de mind 'a' kettő hafzontalanúl fáradozott.

Rogendorf ugyan megvehette volna a' Várat,

ha Révai Ferentznek rendeléseit irigységből el

nem változtatta volna : Öfzve-befzéllett már

előbb Révai Ferentz Born^mifzával , a' ki Buda

Várának Kapitányja vala, hogy á' Duna felé

fzolgáló ajtótska éjtfzaka nyitva maradna^ mel

lyen Révainak Katonái beballaghatnának ; ezt

megjelenté Révai Rogendorfnak, Rogendorf pe

dig ezen ditsoséget i^em akarván engedni a' Ma

gyaroknak, Révait másfelé rendelte, azon aj-

tótskához pedig Német Katonákat killde ; a' kik

éjtfzaka bémenvén a- Várba, midőn sem az utat

nem tudnák, sem Magyarul nem tudván fzól-

lani , magokat el nem titkolhatnák, félelmes lé

pésekkel, és idegen nyelven való befzédjekkel

önnön magoktól elárúltatattak ; lárma támad

KuTeien á'varSan, kardot rántanak a' Vár-Örzok,
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c's a' kik a' Németek közzől a' bástyáról leugor-

van nyákokat nem fzeghették, azokat a' Várban

rnind egy lábig ledarabolták. Rogertdorf pedig

ezen fzerentsétlen rendelése miatt bújába meg

halt. Kijött azonban Solimán Konstantzinápoly-

ból, eV Ó-Büda halárán Tábort veretett, a' hon-

nét Követéket külde á* Várba Isabellához, hogy

'Sigmond Herczeget; a' kinek kedvéért ennyire

fáradottTkűldené le .hozzá a' Táborba.:, elhala-

ványodott ezen reménytelién kérésre Isabella,

de mivel más mód nem volt a' dologban, el-

kűldé 'Sigmondot Solimánhoz , a' kit oda sok

Fö-Emberek követtek vala. Solimán .örömmel

fogadta , éfs jól megyéndéglette a' Magyar Ura

kat; azonban még ezíék "vendégeskednek, Török

kézre k'ertílt Buda' Vára , mert sokan a' Jantsá-

rok közzül öTzve-tsapoftózván, mintha tsak nézni

akarnák a' Várat', a'f Bétsi Kapun , melly akkor

Szombati Kapunak neveztetett, mintegy henyélve •

besétáltak ; e's mindenfelöl nézegetik az ékes

palotákat, és hogy könnyebben tsalt vethesse

nek , némellyek még ki is mennek a' Várból :

midőn már fzinte tíz-ezerén volnának belől a1

bástyákon, hirtelen parantsolatot adnak, hogy

a' kik életeket meg akarnák tartarii, tennék le

a' fegyvert: ellent nem állhatván a' Várbeliek,

engedelmeskedtek, és így 1,541 -ben vérontás

nélkül Török kézre került a" Nemes Város. Vife-

fza küldötte azután Solimán 'Sigmohdot Isabel-

Iához, néhány nap múlva pedig Isabellát fijával

együtt Budáról Erdély -Orfzágba parantsolta,

hogy ott, és Magyar-Órfzágnak Tifzán túl való

réfzébén uralkodna. Buda Várát azonban Soli

mán magához hasonló nevezetű Basára bízta,

a' ki fzületett Magyar volt ugyan, de elunván

a' fefzes Magyar ruhát hordozni , Török bugyo-

góba Öltözött r és Török hitre állott : ennek
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bakállára parantsolta Sultán , hogy Buda Várát

utolsó tsepp vérig óltalmazza ; ígéretet tett azon-

ban, hogy azon Várat 'Sigmondnak , midon fel-

nevelkedik kezére adandja. Ezen rendelése után

haza ment Kostantzinápolyba. Buda' elvefztése

otan Új-Bányán Orfzág-Gyúle'st tartott Ferdi

nand, mellyben nagy ero íge'rtetett a' Török

«lien: nevezetesen Buda Várának vifzfza ve'te-

lére 1542-dik efztendoben, de azon kéfzületet

hafzontalanná tette Brandeburgi Joákim 80 ezer-

bol álló seregnek Fo Hadi-Vezére, midpn az

elsó tsatában fzerentsétlen leven , az egéfz Hadi-

Sereget haza vezette. Kijött Solimán isroet 1,543-

bn Török-Orfzagbol , és Valpot, Pétset, Siklóst,

Efztergomotvés Székes-Fejérvárt elfoglalta. (/•)

Solimán' kezére került azután Visegrád-, Neográd,

Hatvan, Osora, Simontornya, Leva ; melly erós-

ségeknek elvefztése Ferdinándot nagy félelembe

hozta.

(r) Székes Fejérvárnák elfoglalása után Achomat

Basara bízattatott ezen Várnak, és azt keríto Tar-

toinánynak Fo-igazgatása : Ez , a' Magyar Királyok-

nak temetÔ helyét feldúlta , és onnét sok ékegse-

geket, mellyek ezüstbol, és aranyból vóltak kéfzítve,

vitt vala el; melly tifzteletlenségért Solimán ôtet a

Fo-Kapkányságból gyalázatosan örökre leveteçte.

Ferdinand Krdély-Orfzágot Martinusius áltál ha-

talma ala vefzi. Kafz.taldus kegyetlemêge miatt

pedtg пет sofiára elvefzti.

Ferdinand 1549-dik efztendoben Követeftet

kûlde Martinusiushoz , a' kik által az Efztergbmi

Érseket, e's Kardinálisi Méltóságnak megfzerzé-

sét ígére' vala ne'ki , ha E-rdély-Orfzágot Isabel-

lától elragadná : ra,egígérte Ferdinand' kéréíének
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tellyesítését Martinusius , azt kívánta azonban,

hogy tzéljának tellyesíte'sére Erdély-Orfzág' fzé-

lére Katonák állítatnának, a' kiknek minden

esetre hafznát lehetne venni; parantsolta azért

Ferdinánd Kafztald Hadi-Vezérnek , a' ki a' Ma

gyar Nemzetnek leg-nagyobb gyűlölője vala ,

hogy Hadi-seregével Erdélytől ne lenne mefzfze.

Elofzör az Erdélyi Rendekkel gyillöltette meg

Martinusius- a' Török' uralkodását, azután Isa-

bellát kénfzeríté, hogy az Orfzágot Ferdinánd

nak engedvén , Opoliába hordozkodna,: enge

dett Isabella az eröCzaknak, mivel látta, hogy

már Kafztaldus is Erdélyben fegyverben áflana;

kézre adván tehát a' Magyar Koronát, mellyel

mindenütt magával hordozott vala , haza ment

Lengyel -Orfzágba. Az Erdélyi Fejedelemség

Ferdinándtól Martinusiusra bízattatott , a' Kato

naságnak vezérlése pedig Kafztaldus mellett volt,

a' ki azután Martinusiust tulajdon Várában Al-

vintzen Marcus Antonius által megölette, nen

tekintvén Fejedelmi Méltóságát, sem Papi Szent

ségét , sem azon érdemes fáradtságát , mellyet

tett' vala Erdély - Orfzágnak Ferdinánd' enge

delmességére hozása által, (f) Martinusius Kar

dinálisnak megölése után, melly történt 1551-

dik efztendőben Decembernek i/-dik napján,

Báthori András tétetett Erdélyi Fejedelemmé,

Báthori" András után pedig Rufzai D3bó Istvánri,

és Szent-Iványi Kendi Ferentzre bízta Ferdinánd

azon Fejedelemséget. Mindenestol tsak négy

efztendeig volt Erdély-Orfzág Ferdinánd' hatal

mában, mellyet hogy elvefzte, ama kegyetlen,

és a' Magyarnak még a' nevét is gyillöló" Hidi-

Vezér Kafztald volt az oka, a' ki Ferdinándtól

Erdélybe <kiildetvén , sok törvénytelen zaklatá

sokat követett el ama jó fiívii Erdélyi Migya-

rokon, -a' kik. Petrovüs Péternek javaslásából
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i5i56-dik efztendoben Izabellát viCz£za hívták

az Erdélyi Fejedelemségbe ; Ferdinand pedig

ugyan azon Orfzágnak Rendeit , ámbar nem

orômest , felold'ozá néki igértt hivségének meg*

tartásától. Izabella bírta Erdélyt íjóo-dikig,

melly efztendoben e'iete't ve'gezvén Gyula 'Fe-

iérvárott tétetett Földbe. Zápolya 'Sigmond .

vette fel a' Fejedelemse'get Izabella hálala után,

a' ki Erdélyt , e's Tifzán tul való réfzét Magyar

Orfzágnak Királyi neyezettel tulajdonítá magá-

nak, melly eránt, hogy megegyezhessen Fer-

dinánddal, 1563-dik efztendoben Báthori Istvánt,

á' ki útóbb LengyelKi rály lett , küldé Be'tsbe

Ferdinándhoz, de, hogy erre rea állyon a' Be'tsi

Udvar, ve'gbe nem vihette , kivált, minekután-

na Ferdinand a' Töröknek adózóvá te'vén Ma

gyar Orfzágot , Solimánn,ai békesseget kötött.

vólna. (í )

 

■ (j) Kafztald, valamint közönsegesen a' Magya-

roknak, ügy Martinusiusnak-is nagy ellensége , és

üldözoje volt. Sokfzor árúlkodott Martinusius eilen

Ferdinándnál : utólsó okot vett Martinusiusnafc

rendelne nékik, mellyeken holmieket elvihetnék >

bé-vádolta Ferdinándnál , a' ki Martinusius Kar-

dinálist kegyetlen'Kafztaldnakembenelenségére bií>

ta, azt irván néki, hogy úgy tselekedne Martinti-

siussal, a' mint fzükségeanek lenni itélné : kapott

ezen engedelmen Kafztald , és nem tsak életét yé-

gezte a' Kardinálisnak , hanem annak minden kin-

tsit is, melly felette sok volt, elragadván , testet

temettetlen hagyta , ágy hogy hetyen napig azon

a' helyen, a' hol rnegölettetett, maga vérábe fe-

künne. -

' _(t) Magyar Orfzág a* förök Udvatnak harmintí

ezer aranyat fizete minden efzteudObe adó-képpen.

Magy. Erei. II. KönyV «
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S- 5.

Ferdinándnak gyermekei eránt tett utolsó in

tézetei.

T. Ferdinánd Királynak Felesége volt Anna,

II. Uladislaus Magyar Királynak leánya, a' ki-

tÖl 1.5 magzatokat nemze , kiknek ezek a' ne

vei : Maximilián , Ferdinánd, János , Károly;

Leányai pedig ezek voltak: Ertscbefh , Anna,

JVÍária , Katalin , Eleonóra , Borbála , Joanna ,

Magdolna , Orsola , Margit és Ilona. Az első

nek férje volt 'Sigmond Lengyel Király, z-dik-

nak Albert Baváriai Hertzeg. g-diknak Vilhelm

Júliái Hertzeg , 4-diknek Ferentz Mantuai Her

tzeg, 6-diknak Alfons Ferrariai Hertzeg , 7-dik-

nek Ferentz Hetrúriai Nagy Vezér ; a* négy

utolsó megapátzásodott. Az első fzülötjét Ma-

ximiliánt hogy Magyar Királlyá tehesse , első ,

és leg-fobb gondjának állította, azért V56i-dik

efztendoben sokakat az Orfzág Nagyjai közül

Bétsbe hívatott , oly fzándékkal , hogy Maxi-

miliánt Magyar Királynak válafztassa , mellyet

hogy meglelhessen, tzifrán elöl beTzéllette azon

érdemeket , mellyeket a' Magyarok előtt tett

vala , azután kimondotta a' fzívén valót. Erre

midőn mindnyájan halgatnának , megfzólamla

Nádasdi Ferentz Nádor Ispány, és rövid fzó-

val kettőt vetett a' latba: Elsőben^ hogy a' Ki

rály válarztásból a' Nemességet ki nem lehetne

. rekefzteni , a' kik most , úgymond , jelen nin-

tsrnek. Másodfzor , hogy az Orfzágnak hatal

mában volna azt válafztani az Austriai Fő Her-

tzegek közül, a' kit alkalmatosabbnak látnának

a' Királyságra. Ez által Nádasdi Ferdinánd Her-

tzegre , Ferdinánd Királynak második fzülöttyé-

re Izélozott , a' kiben nagy hajlandóságot tapafz-

talt vala a' Magyar Nemzethez, azért, ezt akar-
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ta volna inkább , hogy sem a' Báttyát a' Ma

gyar Királyi fzékbe látni. Nem tetfzett ez a'

Királynak, azért egyebet nem mondván, hanem

hogy erről máskor kellene tanátskozni, kezdett

befzédjét felbe fzakafztá. («") Nádasdi Ferentz-

nek halála után lóóz-dik efztendobe Possonba

Orfzág Gyűlését tartott , a' hol jelen volt Ma-

ximilián FŐ Hertzeg is , a' ki eránt kívánta az

attya , hogy elsőben is annak válafztása eránt

tanácskoznának , mellynek végbe vitele útin ,

egyéb dolgokat elöl lehetne venni ; az Orfzág

Rendéi pedig kivált ezen két fő tzikkelet vi

tatták, elsőben, hogy a' Király válafztása előtt

Nádor Ispánv válafztatnék , másodfzor , hogy az

Egyházi és Világi Hivatalokra , kivált a' Vá

rokban lévő Kapitányságokra Magyarok válafz-

tatnának , mivel Ferdinánd az Orfzágban lévő

Hivatalokat többnyire Németekre ofztogatta.

Meglett még is Maxitniliánnak válafztása, és

1503-dik efztendöben mígkoronáztatott Pozson-

ba , mivel Fejérvár a' Törökök hatalmában

vala. Maximilián koronáztatása után Ferdinánd

következendő efztendöben meghala Bétsbe ;

hóit teste Prágában temettetett el.

(M) Tapasztalván Ferdinánd , melly naey lé

gyen a' Palatínusnak hatalma, eltökélté magában,

hoa;y ezen tágas határú Méltóságnak ha lehet, vé-

g,^t fzakaf/tja ; nem is volt ,56 efztendeig Palatínus

Magyar Orfzágban , ámbár azért minden közí'msé

ges Gyűlésben nem tsak esedeznének, hanem zú-

golódásra is fakadnának az Orfzág Rendéi,

§.6.

J. Ferdinánd ide/tten a1 Magyar Anya Szent*

egyházban történt emlékezetesebb dolgok.

Zápolya János , és I. Ferdinánd ide;ében

sokan vették fel Magyar Hazánkban Luthernek

Q *
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taníttását az Augustai vallás-tétel fzerént , Kal-

vinus tudománnyal pedig a' Helvetziai vallás-

te'telnek tzikkelyei fzerént. A' Helvetziai vallás-

te'tel Petrovits Pe'ter , és Sánta Márton által

hii dettetett nyilvánságosan leg-elsoben Munkáts

Várában, azután mind a' két vallás-tétel fze

rént való tudomány , leg-inkább Ferdinánd Ki

rálynak Ne'met tifztjei által tovább és tovább

terjedett ; mely annál inkább gyarapodhatott,

mennél kevesebb Püspökök voltak, a' kik ezen

tudománynak ellene áifiattak volna. Sokan el-

ve-1'ztek tudniillik a' Római Anya Szentegyház

nak Püspökei közül a'.Mohátsi ütközetben, a'

kiknek hellye'ben midőn Zápolya János Új Püs

pököket nevezett volna , azoknak válafctását

Ferdinánd kérésére helybe nem- hagyta (nem

co'ifirmálta ) Vll-dik Kelemen Pápa , azt éfzbe-

nem vévén , hogy ez által ajtó nyittatik a' Ró

mai vallás-tétellel ellenkező tudományoknak bé-

hozására ; sót azt is elkövette az említett Szen-

.tse'ges Pápa, hogy Ferdinánd kérésére Zápolya

Jánoí-t minden Szentse'gektöl ,' e's a' Római Anya

Szentegyházzal való közle'stél eltiltotta, mind

addig, míglen Ferdinánddal az Orfzáglás eránt

meg nem egyezne. Nem jó időben forgolódott

itten az Excomrnunicatióval e's Interdicturnnial

Szentse'ges Kelemen Pápa , mert úgy is nagy

hasonlás volt a' Hit dolgában Orfzágunkban ,

e's így olajt döntött a' tűzre, midőn a' Római

tudománytól idegenedni kezdőket me'g inkább

elidegenítette.1 Ezen időben a1. Püspöki jófzágok

világi Uraságok keze're kerültek : az Egri Püs

pökséget ugyan Pere'nyi Péter foglalta el , a'

ki az Augustai (Lutherános) vallást vette fel:

Török Bálint a1 Nitrai Püspökséget; Bodó Fe-

rentz az Erdélyit; Perusits Gáspár a'Tsanádit;

Szeretsen János a' Pétsitj Czibák Imre pedig a'
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Váradi Püspökséget lepte el; ez ,ugyan felvet

te a" Papságnak 4 Kisebb Rendéit, (Quatuor mi-

nores) és védelmezte is a' Váradi Püspöki Me

gyét az újabb tudománytól, de a' Papságnak

ízentebb rendéit" fel nem vette. Első Ferdinánd

idejében i/;42-dik el'ztendőben jött be Lelius

Soctnusriak tudománnyá is Lrdély Orfzágban,

melly, Zápolya 'Sigmond Fejedelemsége alatt,

azon Orfzágban nagyon elhatalmazott. Közön

séges Gyűlést tartott azomba a' Római Anya-

fzentegyház Tridentom Városában , melly Gyű

lésbe Ferdinánd Csáfzár réfzéről mint Csál'zá-

ri Követ, küldetett Draskovits György Pétsi

Püspök, a' Magyar Anyafzentegyház réfzéröl

pedig Kólosvári Pál , Sz. Domonkos fzerzeté-

böl lett Tsanádi Püspök , és Dudich András

Tinini Püspök. Dudich András haza jővén Tri-

dentomból Lengyel Orfzágban ment, és ott meg

felejtkezvén Papi fogadásáról , megfeleségese-

dett. A' Tridentomi Gyülekezet után is 'meg-

maradott a' Hitbéli hasonlás Magyar Orfzágban :

ezen két tzikely látzatott akadályoztatni leg-in-

kább az egyesülést : elsőben & Papok notelen-

sége, niásodfzor az Oltári Szentségnek egy fzín

alatt való vétele. Erősen vitatta ezt mind a'

kettőt miqd maga Ferdinánd Király, mind pe

dig sokan a' Világi és Egyházi fzemélyek közül,

hogy mind a1 Papoknak engedtetnék meg az

Házasság , mind pedig a' Világiaknak a' két

fzín alatt való áldozás ; írt-is ez eránt IV-dik

Pius Pápához Ferdinánd Király , a' ki nagyon

fzorgalniaztatta vala a' Szentséges fzéket, hogy

ezen két tzikkelyt engedné meg Magyar Orfzág

ban. Az elsőre semmir sem felelt Pius Pápa,

a' másodikat pedig megengedte a2on Levele

(Butid) által, mellyet 1,504-dikbe Aprilisnek 14-

dikén küldött vala Oláh Miklóshoz , akkori

Q -3



£4б Màgyarok' Ев eueте

Efztergomi Étsekhez, ar ki még azon efztcndo-

bcn kihii dette a Papa Leyelét » es azonnal Ma

gyar Orfzágban két fzin alatt ofztogattatott az

Ur Vatsorája , mindnyájoknak-, valakik abban

két fzin alatt kivántak rcfzesülni. Tartott ezen

fzokás a' Magyar Anyafzenlcgyházban néhány

elztendókig , de keves hal'zonnal , mert ez ál-

tal kevesen e^yesoiiek a' Római Anyafzentegy-

házzal; megl'zünt azután kitsinyenkent itt is a

két fzin alatt való oiztogatása az áldozatnak.

MAXIMILIAN.

§• 7.

Maximiliánnak Orfiáglását mind Zápolya 'Sig

mund , mind pedig a 1 örök'ök hábor^utják.

Maximilian 1,564-dikbe kezde' Uralkodását,

midón még az Attya élte'ben megvólna кого

názva. Ez, hogy azon adót, mellyet mar kct

elztendeig elmulata fizetni , azonnal kùldené-

meg , Arslan Basa Budai Varnaк Kormányo-

zója Solimán nevével izente vaiane'ki; melly

izenetre felgyullada Zrínyi Miklós , es javaslá

Maximiliánnak , hogy illy gyalázatos békessé-

get ne tartana a' Törökkel ; rút alávalóság;

tigy uiond, az ellenseget pénzel, és nem fegy-

vcrrel kergetni. el az Orlzág hatáiatól; Maxi

milian még is nem' bátorkodván megbántani a

'1 orök Csáizárt , azt izente Arslan Basa áítal

Solimániíak, hogy nem sokára a' mivel tarto-

zik, iuegfogja adni. Zápolya 'Sigmond azonban

»agyon kezde nyughatatlankodni : elsóben is

íszaihmár Várát vettemeg tsalárdsággal, midon

tudniüiik estve a' marhák haza hajtaltak vól-

na, mindenütt a' marhák nyomába küldé ka-

tonáit, a1 kiket a' nagy por miatt, mellyet a'
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mai-hák fzaladása támafztott vala , nem láthat

ván a -Városbeliek , tsordhával együtt az ellen

séget befogadták. Nem külömben Nagy-Bányát,

Hadadot, Etsedet , Kis-Várdát, és Jobb 'helye

ket elíbglala „ mellére nézve Svendi Lázárt ,

és Báthori Andrást küldé Maxinulián Zápolya

ellen, a' kik midőn hatalmasan tsipdezik Zápo-

lyát, azt írja titkon Hoí'zfzútóti György* Kon

stantinápolyi Követ Maximiliánnak , hogy So-

limán nagy kéfzületeket tenne Magyar Órlzág

ellen , közönséges Orf/ág Gyűlését hirdet azért

Pozsonyba 1.566-dik efztendöbe , méllyben ma-

fa Maximilián nem jelent meg, hanem Károly

'á-Hertzeget maga test-vérét küldé az elöl-üí-

lésre. Ezen Gyűlésben sok volt a panafzfza a'

Magyaroknak , mellyek' közül fsak egynéhá

nyai emiíttek : Zúgolódtak tudniillik 1. Hogy

ezen. első Orfzág Gyűlését sem tif/teli meg maga

jelen Jetiével 'Maximilián ; hanem tsak a' tesi-

' vérét küldi, hogy elöl üllyön. H. Hogy' Ural

kodásának kezdetén e' jelen való időig nem

tartott Orl'zág Gyűlését. III. Hpgy a' Palatínus

válafzlásiól tsak emlékezet sintsen- IV. Hogy

a Magyar Nemesség a' Király embereitől sok

húzást , ' vonást fzenved '; és több illyenekröl

hangosan panaí'zködtak. Ajánlották azután még

is segítségeket az ütközetre. Megindula azonban

Solimán 1,566-dik el'ztendöbe Konstántzinápoly-

hól, és nem soká Belgrád alá érkezik. Eljött

ide tifzteletére Solimánnak Zápolya 'Sigmorid,

a kiről , minekutánna maga mellé leültette

volna, monda a' körülötte álló Török Basák

nak , hogy 'Sigmond az ö attyának Zápolya

Jánosnak valóságos formája volna ; bemutatta

azután esedezö levelét Solimánnak Zápolya

'Sigmond, méllyben Buda Várának, és ahoz

tarlozsució Magyar Orl'zágnak vifzíza-adását kér-*
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te. Ezen esedezó levelet, a' nélkül, hogy be

le nézeti volna Solirrán,. Méhmeth Nagy Ve

zérnek adta , hogy tellyesítené azon dolgot^

melly benne foglaltatna. Értésére adta azután

Méhmeth Nagy-Vezér is Záporának , hogy

alázná meg magát látogatására , az 'alatt drága

ajándékokat kelzítvén el néki; azonban Békés

Gáspár lebefzéllé vala erről Zápoiyát,- aláva-

lóságnak mondván lenni, hogy egy Király fia

magát egy í'zolgához megalázza : nem ment te

hát el Zápolya Méhmeth sátorába ; ugyan azért

ez megneheztelvén , olly gyűlölségbe hozta Zá-*

pólyát Solimán előtt , hogy ez , sre-, kérésének

tellyesíttesét , sem , hogy valaha Solimánnal

fzóihattja , meg nem nyerhette. Zápolya tehát

vií'zíza-tért Erdély Orízágban , Solimán pedig

egyenesen Eger Várossának megvételére indúla,

Uttyában parantsolta, hogy Arslan Budai Basa

sinóroztatnék meg , és Mustafa lenne Buda

Várának Igazgatója, Méhmeth Basát pedig Bos»

nyák Orfzág igazgatására kúlde ; a' kit mivel

Alapi Gáspár, Szigeth Várához tartozandó vi»

téz , Siklósnál megöle , és minden kintsétol ,

melly igen sok volt, megfőfzta vala, elhagy

ván Egert , Szigeth Vára ellep indúla 200 ezer

néppel , hogy Zrínyi Miklóson , és Alapi Gás

páron bofzúját töltse. \jAugustusnoJc i-sö napján

Kerítté be Solimán Szigeth Várát, mellyet ayo

vitézek Zrínyi Miklós Fő-Kapitánnyal védel

meztek vala olly erősen , és álhatatosan , hogy

égy ege'fz holnapig azt azon fzornyű sokaság*

meg-nem vehette, (a-) Már minden élemén-

nyek elégett vala a' Várbélieknek , mjdőn Zrínyi

Miklós legtzifrább ruhájában felöltözvén fzáz

aranyat vet az erfzénnyében , annak ízámára,

a' ki ötét a' Törökök közül megfogja ölni,

a' Várnak kultsait mejjéh<?z reke&te', társait,
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kik már tsak 300 valáhak , az utolsó kiroha

násra bátoríttya , mely történt Stpttmberntk y-dik

napján , elsütvén elsőben is egyetlen egy ágyií-

jokat , olly erővel vágták az ellenséget , hogy

már karjaik ellankadnának a' bajvívásban : utol

só pihenésig kilökődtek mindnyájan , hármat

Rivévén , a' kiket elevenen elnyomtak vala a'

Törökök , Zrínyi Miklós is ólom golyóbissal

verettetvcn ie a' földre, vitéz pajtássainak hóit

tetemi közölt adá ki halhatatlanságot érdemlő

lelkét ; és úgy kezekre kerítték az elpulztúlt

Szigeth Várát 1^66-dik efztendoben a' l örökök,

meilynek megvétele előtt harmad nappal Soli-

mán mint jó katona betsületes életét táborba

végzé vala el, életének 7Ó-dik efztendejében.

Eltitkolta a' Nagy Vezér Soiimánnak halálát

mind addig, míglen ennek fia Sélim Belgrádba

nem "érkeze, a' hol a' katonáktól Osál'zárnak

válafztatott ; úgy nem sokára vil'zíza tért Kon-

stántzinápoiyban. Követeket kűlde éhez Maxi-

milián 1^07-dik esendőben, a' kik vele nyóltz

efztendeig tartó békességet kötöttek , olly vég

zéssel, hogy kiki a' mit eddig elfoglalt , annak

birtokába maradjon , ezen egyesülés alatt pedig

Zápolya 'Sigmond is értetődjék ; nem fzünt meg

mindazonáltal Zápolya réfzérol az ellenkezés,

a' ki sok villongások után 1571-dik etetendő-,

ben úgy egyezett meg Maximiliánnal , hogy

Zápolya tenné le. a' Királyi nevezetet; Eidéiy

Orizággal , és Bihar, Krafzna, Marmaros, és

Szolnok Vármegyével elégedne meg. Ha vala

ha- Erdélyből a' Töfök által kiüzetteínék, Op-/

poli Hertzegségbe tartaná1 Honnyát. Ha Nap

kelet felé valamelly Tartományt foglalna el ,

azt mind tulajdonnyát minden per nélkül örö

kösen bírja : melly egyesség hogy l'zoro'sabbaa

megtartassék , Zápolyának feleségül igértetett,
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a' mellyik tetfzene Maximilian unókái közül ,

de nem soká Izomoru hír jött Zápolya fülébe,

ínidón jelentetett néki, hogy egyik Hertzeg Ris-

Aizlzony igen rút fzabású vólna , a' másik pe-

dig Sociniánus valláson levo1 Fejedelemhez nem

akarna menni: ezen annyira felháboroda , hogy

nem sokára hálalos betegsegbe esvén , Zápolya.

Famiiiának élete'vel együtt végére jutna Gyula-

Fejérvárott, a' hol Hertzegi pompával temette-

tett el. * Azon efztendoben Fejedelemnek vá-

lafztá Erdély Orfzág Eáthori Istvánt, jóllehet

Maximilian Bekes Gáspárt kivánta vólna ezen

hatalomra emeltetni , az Orfzág Rendei niind-

azonáltal irtóztak Bekes Gáspártól , mint tos-

ve'ny , e's a' Socinus vallását erófzakosan ter-

jefztó embertól ; nem vihette azért végbe ájan

lo lévele által rs , hogy Bekes Báthori István

eleibe tétetne'k. Nem tsak Maximilian, hanem

Selimus is helybe hagyta Báthori válaíztását t

azt kiváffta meg is tole Maximilian, hogy va-

lamikor paraatsoltatnék , azonnal lemondana a'

Fejedelemségrol , mellyet Báthori felvén a' ne'p-

. nek esheto zendúlésétol , helybe nem hagya.

Báthori István 1576-dik eiztendóbe Lengyeí Ki-

rálynak válafztatván , maga testve'rét Báthori

KxistóFot réndele' Fejedelemnek. (/) Maximi

lian pedig Selimus hálala után , Amurates To-

rök Csáfzárral nyóltz efztendeig tarto bekes se'-

get kötve'n , eletben le'vö elsö fzülötje'nek Ru-

dolfnak koronáztatását adta az Orfzág eleibe ,

mellyre , sok panafzkodó ízemre hányások után

rea állottak a' Mágyarok, es ügy Rudolf 1572-

dik efztendoben Magyar Királynak koronázta- <

tott Pozsonban. Maga Maximilian 1576-dik efz

tendoben meghalt Ratisbonában. Maximilián-

nak Felese:ge volt Mária V-dik Károly Csáfzár-

nak leányat a' kuai ezen férjfi magzattyai vól-
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tak: Ferdinand, Rudolf, Ernest , Mátyás , Ma

ximilian, Albert , Ventzel , Fridrik, Károly;

Leányai pedig :, Anna, Erzsebeth, Maria, is-

met Mária , Margit , Eleonora ; mind ezen gyer-

mekei pedig magtalantíl hordozkodtak el a' má-

sik Vilagra, hogy Maximiiiánnak illy sok mag-

zati után tsak egy unokája se vólna.

(л;) Oily sok nép volt Szigeth Vara mellett

Solimán Táborában , hogy midön ezek. az ostcom

ke/.detén Alla fzót kiáltananak , a' fold megren-

düle az egéfz Vár alatt.

(*) Äzon ido tájján , hogy Zápolya 'Sig-mond

Erdélyben Fejedelemséget viselt, Blándrata György

Orvosi Tudománynak ¡gen nevezetes Doktora, uii-

vel Szent Háromság tagadó volt, Paviából , sót

egéfz. Olafz Orfzágból kiïizettetett, Erdélybe ment,

és Zápolya Fejedelemnek Fô Udvari Orvosa volt.

Ettol a' Fejedelem a' Szent Háromság tagadóknak

( kik SociHustól Sotziniántisoknak is neveztetnek^

tudománnyál magába fzívta , és nein tsak maga

*' Fejedelem Sz. Háromság tagadó lett , hanem

az Orfzágriak nagy réfzét is hasonló hitbéli fzaka-

dásra hozta, úgy , hogy nein tsak az Helvetziai

Vallást követok közül sok nevezetes és nagy tu-

dományú embereket a' mino azon idôben David

Ferentz volt , hanem a' Katolikusok közul is so-

kakat maga réfzére húzott. Ugyan akkor ama'- rop-

pant , és még most is a' tifztelendô régUéget mu-

tató Károly-Fejérvári Püspöki-Szeki ( Cathedralis^)

Templomot a' Katholikúsohtól elvévén Sotziniá-

rus l'zertartásra ft>rd;totta. Ezen Templomot utóbb

Bethlen Gábor Fejedelemsége alatt , a' ki Helve

tziai Valláson volt, uvyan azon V'alláson lévôk-

nek adta. Harmadik Károly Királyunk alatt pe

dig az hajdanf elso Birtokosainak , a' KatolifeU-

soknak vifzfza adatott , a' kiktôl azt regenten Zá

polya 'Sigmond , mint Socinus tudománnyát kö-

vetö elvett vala.

(7) Báthori Ietván igazán fzerette kedves На.

zafiait , azért, mar rnint Lengyel Király Koloevárott

x58' -dik efztendôben Fô Iskolákat fundált, hogy

az Erdélyi tandllásra termett éles elmék ne kén-

teleníttetne'msk tánúlás véget idegen TartoOian^ ok-

ban vándorlani.
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Orfzáglani ktzd,

Rudolfnak, a' ki i^yó-dik efztendoben kez-

dé Uralkodását, nem nagy kedve látlzatott len

ni 82 Orfzágok kormányt zásához , mivel , tsak

nem egefz életét Prágába a' tsillagok' viz^gá-

lásába töltötte , ügy , hegy ha az Orfzágnak

igen terhes, és lég- sürgetőbb dolgáról támalz-

tatott is kérdés előtte , azokra addig feleletet

sem adott t míglen a' tsillng-vizsgálásban elöl-

kerülő fzámozásait véghez nem vitte, azért,

sokfzor nem leg-jobbaa folyt az Orl'zág álla-

pottya : ezt maga is megesmérte, azért előbb

lemondott a1 Királyságról , hogy sem életének

végére jutna. Harnaintzkét elatendeig tartó Ural

kodásában sokfele villongásokat tapafztalt: há

borgatták Ötét a' Törökök , háborgatták az Er

délyiek , háborgatta Botskai István , háborgatta

végre Mátyás Fő Hertzeg is az Ö testvére. Majd

elöl befzéllyük rend fzerént mind a' négy-féle

villongásait.

S- 9- - -

Villongásai vannak a Törökökkel,

Ámbár a' békességnek ideje, mellyet Ma-

ximilián Amuráth Török Csáfzárral kötött, még

el nem folyt vala, sokfzor még is a' Törökök

.által jártak hozzánk, lopogatni; ha rajta érték

a' mi Ör-állóink , megkotzinták vala a' körmö

ket nékik ; sőt , hogy bátrabb vigyázó helyünk

lehessen, Horváth Őrfzág fzélén, Dobra, Kő.

lapis, és Mersnt'tza vizek körületében Károly
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i'o-Hertzegnek kóltségével ^79-dik efztendó*

ien egy erós Várat építtetett Rudolf, melly

¿aroly Várának nevezetet vette. Nem fzünt meg

zonban a' hátárokon való villongás , melly-

ek mindenkor titkos indíttója FÓ-Vezér Sínan

Jasa vala : Ez öfztönözte Amurátot, hogy Ru-

lolf eilen fegyvert. fogna , e's jóllehet 1584-dik

fztondóben kilentz efztendeig való be'kesse'get

Lötött Ainurath RudolfFal, Sinán Basa meg is-

'nnek felbnntásában erosen munkálkoda, ugyan

zért a Muftit (Xorökök leg-fóbb Papját) me-

eggel étette vala Kieg , mivel ez a' be'kesseg-

iek megtartásat javasollya vala a' Divánba ;

-íassan Basât pedig, a' ki Bosnyák Orfzágnak

^ormányozója volt , titkon level által öfztö-

lözte , hogy béütvén Horváth Orfzágba , okot

idna az ellenkeze'sre. Altai tsapott Hassan Ba-

a 1590 efztendöben Horváth-Orfzágba , de vifz-

za adta néki a' koltsönt Erdódy Tamáá Hor- '

áth-Orfzági Bán , midón Monofzló Várából ki-

izte a' Törököket, sot utóbb , midón Hassan

îasa nagyobb erovel jönne a' mieink eilen',

-rdódy Tamas oily vefzedelembe fsrorította a*

pörököket , hogy 12 ezer vefzne el közülök ,

ik kozúl volt Méhmeth Basa is , a" Török

¡sáfzár testvér húgának fia ; Hassan Basa pedig

Kolapis vizébe meruit lovával együtt. Ezt

alván Amuráth , 1 593-dik efztendöben Rudolf.

lien háborút hirdetem, mellynek folytatására -

594-dik efztendöben fzáz-otven-ezer néppel

inán Basa be'rohant Magyar Orfzágba , e's Tata

rárát megve'vén , a' Gyóri bástyáknak Czegezé

gyújit, melly Vár hat-ezer katona által Harde-

i Fó-Kapltánsága alatt Óriztetett vala: Ez, meg-

edvén Sinán Basának árnye'kától , elöbb , hogy

em töretni kezdette vólna a' falakat, feladá

ü1 Várat 1,594-dikbe Septembernek s^-dik nap-

S
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ián , sőt az efztelen ember meg hofzfzú Ural

kodást kivána Sinán Basának Győr Városi

bán. (z) Két ezer Törököt hagyott Sinán Ba

sa GyÖr Várossának örizetére , a' többit pedig

Pápának' elfoglalására vezette , mellyet mi

dőn hatalmában vett volna , vifzfza tért a' Du

na mellé , és a' Monostori hegyről , kedves

Hazámnak Rév Komáromnak Várát kezdé lö

vetni , de hafzontalan volt itt Sinán Basának

egéfz igyekezete , ugyan azért, látván., hogy

ezen gyozhetetlen erősségen erőt nem vehetne,

vifzfza tér még azon 1504-dik efztendőben Kon-

stantzinápolyban. Meghal azonban III-dik Amn-

rath Török Csáfzár, a' kinek Méltósága Ill-dik

Mahometre mint első fzülöttyére fzállott 159 r

dik efztendoben. Tudta Rudolf, hogy ez is

nem soká be fog tekinteni Magyar Orfzágba,

nagy hadi kéfzületeket tett , és Mansfeld Ká

rolyt Belgiumból kihíván , Magyar Orfzágban

Fő-Hadi-Vezérré tette. Mansfeld 1595-dikbe el

sőben is Efztergom Várának fzabadíttására in

dult , mellyet hogy kevesebb akadállyal végbe

vigyen , Páfkánnak megvételét Pálfi Miklósra

bízta , a' ki Júliusnak 2-dik napján ostromlani

kezdvén Párkánt , a" benne lévő Törököket

egy óra alatt mind kardra hányta ; segítsége're

jött azonban az Efztergomiaknak Hassan Basa

Budai Várnak Kormányozója 30 ezerrel , a' ki

ket nagy vér-ontás után vifzfza ütött Mansfeld,

és Pálfi; kevés napok múlva Mansfeld hideg

lelésbe esik , és meghal Rév-Komáromban , a'

ki helyében Mátyás FŐ-Herczeg vette fel a'FŐ-

Vezérséget , és folytatván Efztergom Várának

ostromát , azt Nádasdi által vifzfza vette a

Törököktől l^Q^-dik efztendoben Septemberneí

2-dik napján, minekutánna az 52 efztendeig sín-

lődött volna a' Pogány kézben. Ugyan azon
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Çztendnben Pálfi Miklós Vissegrádról es Vátz-

61, "Zrínyi Babotsából, Bâthori 'Sigmond Ha*-

:as al-földböl a' Törököket kifzorították ; ke't

eTzre ofztották azutáa mieink a' tábort, egyik

éfze't Mátyás , másik re'fzet pedig Maximilian

¡o-Herczeg kormánynzta ; Ez a' Tifza , amaz

jedig a' Duna-melléki Várakra vigyázótt. Ma-

rimifián 1597-dikbe Gvor Váránák vifzfza vé-

ele't hafzontalanúl próbálta , nofza tebát követ-

kezendo efztendoben H. Schvarrzenburg és G.

Pálfi Miklós 51,50 válogatott fegyveresekkel é\-

tzaka a' Györi bástyákhoz kozeí lappanganak ,

es be'lôvéri a' kaput á' piartzra rohannak, a .

hoi oily vakmerô bátorság;gal védelmezték ma"

gokat jtv Törökök , hogy a' mieink a' kapu .fêlé,

már-vTfefza nyomattatnának , pârantsolja azéVt

Pâî^ a^KapunJJiíviil le'vo hufzároknak , hogy

lnvaikról le ugrañHozván gyalog rántanának

fegyvert hariyatló társaiknak óítálmazására : ezek

midôn tétováznak* leugrik maga Pálfi eísoben

a' lováróT, a' kinek pe'ldáját a' többi is tüste'ntt

követte., be'rohannak gyalog a' Várba, es mind

addig viaskodnak , miglen ve'gre Orner Agának

nyakasságát~megtorve'n a* Varat kimentették a*

Török keze'ból , *o-dik napján Mártziusnak a*

fellyebb említett efztendoben. Buda eilen men-

tek azután Schvartzenburg e's Pálfi me'g azon

efztendoben, de a' telet izeno hideg fzelek , és

bavas idók annak ostromát félbe fzakafztatták.

Kovetkezendó efztendoben Ibrahim Basât küldé

Mahometh, hogy Rudolfal békesse'get kötne ,

de mivel ez mind azon Várakat vifzfza kiván-

ta , mellyeket mi , mint sajátunkat sok ve'r-on-

tással vifzfza nyertünk vala , a' Magyarok pe-

dig ezen ke'rést e'rteni sem akarnák , folyt to-

vább is az ellenkeze's : Merkuriánus Fó-Vezér

Székes-Feje'rvárat elvette ugyan 1,599-dik efz-

4
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tendoben a' Törököktől , minekutánna abban

,53 efztendeig uralkodtak volna ; de ismét esy

cfztendő alatt a' Törökök azt vifzfza foglalták.

Fejérvárnak elvefztését hogy vilzCza pótollvi

Rosvurm Hadi-Vezér, Budáért kezdett a' Tö

rökökkel birkózni , de midőn reá kelt a' do

log , nem felelt meg Vitézi hívatallyának , mert

midőn viaskodásban lévén Vezetése alatt lévő

katonák a' Törökökkel , leg-inkább kívántak

volna Hadi Vezérjeknek igazgatását, Rosvurm

a' sátorba néhány Tifzt-társaival kedvére kár

tyázott, sót, midőn hír adatott volna is néki,

hogy vefzedelembe volnának a' népei , mind

addig le nem tetté a' kártyát , míglen a' játék

nak vége nem i'zakadna, azonban a' Törökök

erőt vettek a' mi katonáinkon, és úgy jsmét

fzégyen fejjel elkellett hordozkodni Buda Vára

alól. Meghal azonban ióo,3-dikban III-dik Ma-

hometh, és annak fia Achrneth foglalja el a'

Csáfzári fzéket ; a' ki békességért esedezett,

a' nélkül, hogy az végbe mehetett volna.

(*) Hogy illy könnyen a/ ellenség kezébe

adta Hardeki Győr Várát, ezen tselekedeteiért

1595-dik efztendóben feje vétetett a' Bétsi piartzon.

Hasonló büntetést vett Perlin is , Hatdeckinek ha

sonló érdemü Vitéz Kapitány társa.

Rudolfnak Erdély Orfzág' megtartásában sok

vifzontagságai vannak.

Nagy reménysége volt már Rudolfnak,

hogy Erdély Orfzágot a' Magyar Koroníhoz

vifzfza kaptsolja , midőn hirtelen m^gjfurdúlt a'

kotzka. Rudolfnak reménységét félbe iÜz-ikafz-

totta Báthori Istvánnak Lengyel Királysírra való

emeltetése. Ez , kiköltözvén i^/ó-du ejtendő-

ben
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зеа Erde'ly Orfzágból , a' Fejedelemseget Bát-

íori KristóPra, maga testvérére hagyta, a' ki

íogy ezen Méltóságot a' Báthori Familiának örö-

íive'tegye, üSi-dik efztendöben rea befzélle'

\z Erdelyi Státusokat , hogy a5 maga fiát 'Sig*

nondot válafztanák Attya hálala után. Feíede-

emmé : megesküdtek az Erdelyi Rendek , Koey

uven megtartják 'Sigmond eránt tett ige'rete-

(et; meghal azonbán 1.585-dik efztendöben Bát-

íori Kristáf , es az elôbbeni végzés fzere'nt

Sigmond esmértetik Fejedelemnek, es melle', mi-

'el tsak 12 efztendôs vala., Igazgatónak rendei-

etik Báthori btván Lengyel Király által Gétzi

íános, míglen az ifjd Fejedelem törve'nyes ide-

ere jutna. Midon Báthori 'Sigmond egyediil

íezdette kórmányozni az Orfzágot , azonnal

eá untt a1 Törökök baráttságára , kivált , mí-

lekutánna hallotta vólna Ravasdi Györgytöl

1' ki által Konstantzinäpolyba kuldötte vala az

idót , melly mosdatlantíl befze'llene'nek felóle

í Törökök, midôn ôtet Fejedelem le'tte're To

ok Csáfzár inassának nevezték ; sot a' Nagy

/eze'r is hatalmas parantsolatokat ada ne'ki a*

iadi ke'fzüietet ügyello rendele'sek eránt : fel- 1

»ofzfzonkodik azért Báthori , e's Száz-Sebesen

gybe' gyûjtven azOrfzág Rendeit, fzándék-át

Linyilatkoztatja , hogy a'Töröktdl elállván Ru-

iolfnál akarna keresni óltalmat; ellenzették ezt

okan az Erde'lyiek közül, söt mar annyira

Q(tnt a' dolog, hogy Báthori eilen sokan fegy-

'erbe öltözne'nek, a kik közzül Kolosváratt

ok Fó Embereket megfogattatván rút halállal

Lillde a* más világra. Igy elnyomván a' hatal-

nasabbakat Báthori , Követeket kûlde Prágába

ludolfhoz 1,591-dik efztendöben, a' kik így al-

tudtak meg Erdély Orfzág eránt , hogy Báthori

lerczegi ne\rezettel bírná Erde'ly Orfzágot, és

Magy. Erad. II. Könyv. R
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Magyar Orfzágnak valamelly réfzét ; Moldva

és Oláh Orfzág is Erdélyhez kaptsoltatnék , ezek

mindazonáltal, valamint az Erdélyi Fejedelem

is , a' Magyar Királynak hívségére felesküdje

nek ; ha férjfi mag nélkül halna meg Báthori ,

Erdély Orfzág tüstént a' Magyar Király kezére

jönne , úgy még is, hogy Haza-fiának adatnék

az Erdély Orfzági Fejedelemség; a' mit Bát

hori maga erejével foglalna el a1 Töröktől , an

nak igaz Ura a' Magyar Király lenne ugyan ,

hafznát mindazonáltal Báfhori venné ; köteles

lenne azonban Rudolf Báthori eránt a' kezes

séget magára venni , hogy , ha ez a' Török

től Orfzágából . kivetkeztettetnék , azoii esetre

néki Méltóságához képest való eltartást adna.

Mind ezeknek nagyobb erejére, Mária Kristina,

Károly Stájer Orfzági Herczegnek leánnyá ada

tott Báthorinak Feleségül; melly tzikkelyeket

it595-dik efztendöben Pozsonban az Orfzág Gyű

lése helyben hagyta. Báthori tsak egy efzten-

deig lakott Kristinával, és nem tudni mi okra

nézve , azt Báthori az Erdélyi Fejedelemséggel

együtt 1597-dik efztendöben Rudolfnak vifzfza

adta, és efztendönként való 50 ezer aranyat

kérvén magának , Oppoliba vette lakását : Ru

dolf tehát parantsolta maga testvérének Maxi-

miliánnak , hogy Erdély Orfzágnak kormányo-

zását venné magára , Kristinának pedig , hogy

várná meg Maximiliánnak oda érkezését. Bots-

kai Istvánnak kérésére vifzfza jött ismét Báthori

Erdélybe , és az ott hagyott Feleségét Kolos-

váratt találta, a' ki már akkor holmijét öfzve

rakván, Grétz felé indulóba vala; megbékél

tehát vele, és, hogy az elhagyott Fejedelem

séget vifzfza vehesse, Követek által kére Ru

dolfot, a' ki örömest reá állott Báthori kéré

sére, kivált: midőn jelentést vett, hogy Kris-
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tinát ismét maga mellé vette ; azonban i még

haza sem jöttek a' Követek , midon FeleseWt

bútyorával együtt Szekérre rakván haza kúldé

Grétzbe. Az Attyának testvérét Báthori Aridrást,

а ki Varmi Pöspök , es Kardinális vala , ki-

hivja Lengyel Orfzágból, hogy venné masara '

az Erdelyi Fejedelemséget, olly kótéssel, hogy

magának Báthori 'Sigmondnak minden efzten

dóben 24 ezer aranyat, feleségének pedig min

den efztendóben 15 ezeret adna. Altai vette

Báthori András Rudolf akarattya elleu az Er

delyi Fejedelemséget 1599-dik efztendóben, es

ugyan azon efztendóben az Oláh Orfzági Vaida

tó l meggyózettetvén a' Székelyektól megölette-

tett. Báttya hálala után még egyfzer fzerentsét

próbált Báthori 'Sigmond, és fegyverrel béro-

hant Erdély Orfzágban, de midón vifziza nyo-

niattatni látta vólna magát, utóljára is Rudolf-

hoz folyamodott, a' ki 50 ezer aranyat efzten-

dónként ígérvén néki , Lobkovitz Várát ren-

delte lakó helyul. Megnyugodott azután Báthori,

míglen 1613-dik efztendóben Prágában életének

végére jutna.

§. 11.

Botakai Istvin xenebonát indit Rudolf Kirdly

eüent.

Nyughatatlan ember volt agyan Botskai

István , de még is olly zendulést Órfzágankban

nem indított vólna , ha Basta , a' kit Rudolf

Erdély-Orfzág' Kormányja mellé állított vala/

olly riítál, és kegyetlenâl az Erdelyi Magyar

Atyánkfíaival nem bánc vólna: Rudolf, hogy

valamennyire Basta' kegyetiensége eleibe kor.

látot veseen, melléje 10 férjfiakat, öt Magyart,

R a
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es öt Ne'metet rendelt 1603-dik efztendöben,. a'

kik Basta' elol-ulese alatt torvény fzere'nt {'¿o\-

gáltatnák az igazságet : de ezzel a' gyenge or-

vossággal meg nem gyógyíthatta az Erdélyiekcn

esett sebet, mivel mar annyira mcgkcseredtek,

hia:y Székely Móyzsest JRudolf akaratja eilen

válafztanák Fejedelemnek lóo^dik cfztertdöben ,,

a' kinek válafztását a' Török Sultán is helybe

hagyta. Moyses' helye'ben , a' ki- ugy*n azon

efztendöben Radul Olnh-O-fzági Vajda által me¿;-

ölettetett, a' Törökök Bethlen Gábort akarták

a' Fejedelmi fzékbe últetní , mellyröl midön er-

tekeze'st vett vólna Botskai , ke'rte Bethlent ,

hogy azon Me'ltóságot néki , mint ftatalmasabb

Embernek engedni ne terheltetne'k ; Betlen tud-

ván a' maga tehetetlenségét , ezen Méltóságnt

Botskainak örömest oda engedte, sot, hogy ezt

ininden ellen-vete's ne'jkül a' Török Csáfzár is

helybe-hagyná , a' Törökökne'l ve'gbe-vitte. Ê1-

kezde tehát 1604-dik efztendöben mindenfele' a'

leveleze'st Botskai , es lázafztja mindenfelól a'

Ne'pet, minekutánna 1605-ikben Kolosváratt az

Erdélyi Fejedelemseget felvette volna, betsap

Magyar- Orfzágba, e's a* Bdnya Városoknak el-

foglalása után annyira terjefzté hatalmát, hogy

mar egéíz Pozsonig O parantsolna ; Látván Ru

dolf, hogy annyira terjedett a' tiiz, hogy mar

azt más úton elóltani nem lehetne, akár miképp"

be'kességre akart le'pni a' Magyarokkal ; Mátyás

Fo-Herezegre bízta a' dolgot , a' ki Gróf Ilíés-

házy Istvánnal (a) l6oo-dik efztendöben Béts-

ben dgy egygyeztek vala meg, hogy Erde'ly,

e's Magyar - Orfzágnak azon réfze , mellyet

Báthori bírt vala, Botskai is hasonló jussal bírná;

fzabad lenne az Augustai e's Helvetziai Vallást

követöknek magok rend-tartása fzere*nt élni,

mindazonáltál a' Római rend-tartás se'relme ne'l
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híil, a' Korona Magyar- Országban, tartatnék;

Ííádpr-Ispnii valaíziatuék, nieilyre a' Protestán

soknak is utjok lenne; a1 Csáiz-ár Magyar- Ör-

ízágot Magyarok által kormányozná ; Erdéiy-

Orüiág, és a' mit Magyar-Od'zágban bír Botskai,

ha férj fi magzat Beikül h-ai meg, a' Magyar.

.Király' 'kezcre ; viízlz,á kerüljön. Ez.t'9 . végzést

löoő-dik eízíendöben Sepurnbernek 23-dik nap

ján az Orízág' Rendéi is helybe-hagyták; meily

békesség-kötésnek Botskai kevés ideig veheiLe

halinál, mivel azon efztendonek végén, melly-

ben az egyesség meglelt, életének végére juta

Dtr.embsrnck zg-dikán, a' nélkül , hogy magzatot

hagyna, a1 kire böv fzerzeményei ízáiííiatnának. :

(a) Gróf lUéshá'zíy "István Királyi Fó- Palota-

Mestt-r , a' Királ> i Kaimra ellen tett írásával na

gyon megsérté a' Királyi Felségei, mdlyérl törvény

eleibe Bétsbe hív.utatatt fel; uieginiették azonban

titkon ötét jó baráti', hogy ha életét meg akarná

tartani, Bétset annyira kerülné,, a' mennyire két

fzemével látna. Vette maga is f ízre , hogy rofz

karban, volna állapolja, Lenjryel-.Orfzágba i'zaladott.

Tudta Botskai , melly gyökeres okossága otnber lé

gyeri lllésházy István , magához hívta tehát ötét

Lengyel Orfzá-hól , hogy tanátsavai élhessen. Ez.

ámbár Rudolftól minden örökségétől megtbfztaU'án,

mintegy fiámkiyetésbín vólti híven fzerettc még is

a/ Aufztriai Házat; vette azt talán éfzre Rudolf,

azért Tsáfzári Kegyelmét ajánlván néki, magához

hívatta' hogy V Botskainál efzközlendo békesség

nek tzÍKkelyeit által-adná néki: ugyan ts.ik Illés-

házira bízatott azon zenebonának lelsillapítása ,

melly terhes dolgot. o(ly fzépen tökélietes..-;fcí:re vitt,

hogy mind a* Királyi Méltóság az Aufzlriai Háznál

megmaradna , mind pedig Botskai tellyes megelé-

gedrasel volna.
• . • - i
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Rudolfпак Mátyás FÔ-Herczeggel tö rient egyt-

netlensége.

Sok vifzálkodási vóltak Rudolf Csáfzárnak

maga testvértvel Mátyás Fö-Herczeggel , melly-

nek a' volt l*g-nagyobb oka , hogy Rudolf a'

Magyar1 Királyságot maga után nem Alátyásra,

haném Ferdinándrá akará fzállítani. (6) .Mátyás

ellenben azt állíttá, hogy chez néki nagyobb

jussa vólna , azért elsoben is az Auíztriai Ren-

deknek vette meg fzíveket, azután Illésházy

Istvánnak tanáts-adásából 1608-dik efztenjdoben

Pozsonba, valamelly kigondolt ízín alatt Gyn-

lésbe hívta a' Margyar-Orfzági Rendeket, a'

kiknek mutatá az Austriaiaknak levelét , xnelly-

ben ск magokat kotelezék , hogy minden eset-

ben Mátyás Fo - Herczeghez hívséget mu-

tetnak; kérte azután a' Magyarokat is, hogy

ok is hasonló ígérettel magokat lekoteleznék;

sokan azonban ajánlják bívségeket, a' kiket mar

elóbb Illésházy Isfván , és Thurzó György rea

befzéllettek vala; de azonban többen valának

a' kik e'rtve'n hová tze'loz Mátyás, tétováztak

a' felelettel: a' többi kozzül legállapdobb vóit

Forgáts- Ferentz Efztergomi Ersek « a' kit sem

féleiemmel , sem ígérettel el nem húzhatott Má*

tyás Rudolf Jíirálynak hívségétól. HofzJzas Ы-

tegete's után tsak nem az ege'fz Orfzág Mátyás'

réizére áHott , a' ki hirtelen Hadi-sereget gyüjt«

vén, Morvát elfoglaija, onnét által-tsap Tseb

Orfzába,- és Rudolfot olly fzorongatásokba ejti,

|iogy ez Aufztriát, és Magyar-Orfzágot azoiitiij

által-ádná néki , ezen két TartomáflybeU Népet

felfzabadítván a' néki ígért engedelmességtol«

Minekutánna Magyar- Orfzágról és AufztriáróJ

¿emoadott vólna Rudolf, oégy efztendeig hiízta
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életét , mellyet végze 1612-dik efztendóben Prá-

gában. Valamint soha meg nem házasodott,

úgy magzatokat sem hagyott maga után.

(¿) Ferdinand, ** kit Rudolf maga után Ki-

Tállyá akara tenni , Károlynak Stájer-Orfzági F8-

Herçzegnek fija volt, Károly pedig Maximiliánnal

Rudolfnak Attyával testvér vala : inkább akarta

'<

 

Ferdinandnak pedig mar akkor férjfi uiaezati vala-

nak , a' kikbol bizonyosabban reinényf« vala aX

AuTztriai Háznak nagyobb elterjedéiét,

. » . \ . . . ,

■■•■'' §. 13. .

A% Лиgustai ¿s Helvetica Vallást követöknek

/»abad hitbéli gyакоrlas engedtetik.

Rudolf Király' idejében adott alkalmatos-

ságot Botskai István, hogy Magyar- Orlzágban

az Augustai , és Helvetica vallástételt követok

nem tsak minden büntetés alól , mellyet az elób-

beni Királyok a' Hit-változtatók eilen hoztak,

felfzabadíttatnának , hanem , Hitbe'li rendtartá-

soknak fzabad gyakorlása is engedtetctt ne'kik

1606-dik efztendóben, melly engedelem elofzör

Bétsben végeztetett -el Mátyás Fo-Herczeg, és

Illésházy István között. (с) Ugyan ezen vég-

zést az Orfzág' Rendei is 1008-dik efztendóben

helybe-hagyták y jóliehet az Egybázi Rend, hogy

Páfztori hivataljában tsorbúlást ne ejtsen, ellene-

mondását közbe-vetette. Ugyan Rudolf Király*

idejében vétete« be Magyar-Orfzágban Xlll-dik.

Gergely Pápától megjobbíttatott Ralendáriom :

Látta tudniillik Gergely Papa, hogy az elóbbeni

úgy neveztetett Juiianus Kalendárioma az ido

kiizubásába,n hibás vólna, ezt az említett Papa

R 4
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efztendőbeíi megjobbította; parantsolá

azután i^ps-dik eíztendöbenBudoif'Király, ho^y

ezen Gregorianum kalendárium rr.ind az Egyházi,

n.ind pedig a' polgári dolgok' intézésében be

vételnek Magyar^Orízágban.

(c) A' Bétsi «gyesülé'snek tzikkelye , nielly a'

Vallás' dolgát illeti, ezen fzókkal vagyon feltéve

az Oifzág' Törvenyé'ben 7.1. /'. 643. Quantum ita-

que ad lieiigionis negotium attinet , nnn otstantibus

pro tempore Cttnstiiutivnibus publicis , -séd neque

jírticuio pvftremo Anni 1604* quum is extra diétám,

ét fine regnicolarum assensu adjectus fuerit , ét jiro-

pterea ét iám tol/itur ,. áeltberatum át, ut juxta S.

Caef. Regiaeque MoiettaiU priorem resolutionatn ,

ad quom Regnicolae in sua replU aticne referunt ,

niiiiirum , qinid omnes , ét jineu/a-s Status ét Oidinn

inti a air.bitum Jiegni ' Vr'gariae solum ea'istintei ,

tant Magntites , Nnbiles , quam liberói Civitattts , e-

Oppida prh'i/cgiata immediait ad Coronam spectan-

tia , item ín Conjiniis quoque Regni Hungáriái: inili-

tes Ungoros in íua fie/igiene , ét Confessione nus-

tjuam ét unt/útim tmbabit, nec per alios turbari aut

. impedtri sinet , verum omnibus praedictis Statibui

ét Grtlinibus iiber Reiigionis ipíorum usus , ét exer-

citium permittétur : absque lantén praejudicio Calhv-

licae Romanae Religionis ; ét ut Cltrtts , templa , el

Ecclejiae Catholicorum Romanornm intactu , ét If-

,bera pe.rmaneant , atQue ea , quae hcc distui biorum

tempore- uirinque occupata Jutre , rnrsum , aisdeai

restituantur. / . . S

'**'•



k II. KÖNYV. II. SZAKASZ.

' . II. MÁTYÁS.

-'- ' ' §. 1.4. '.*

Prágából háta hozza a Magyar Koronát , ff

azzal megkoronáztatik.

May ásnak engedvén a' Magyar Királyságot

ftodolf, Orlzágunk' fzent Koronáját is, melly

már ,58 eíztendőktől fogva az Orízág' akaratja

ellen Prágában tartatott, i6og-dik eíztendöben

Júniusnak »7 - dik napján áltál-adta , mellyel

Mátyás azután ugyan azon efzten dobén Pozson-

ban Forgáts- Ferentz Kardinális e's Efztergomi

Érsek által Novembernek 19 -dik napján meg

koronáztatott. Azon Orfzág-Gyűle'se'ben , melly

II. Mátyás' koronázásakor tartatott, vtízfza vette

Orfzágunk a' Nádor-Ispányi Méltóságot, melly

46 efztendöktöl fogva megfzúnt vala , e's pedig

olly meghatározással , hogy ezen Méltóságnak

elnyerhete'se'töl az Augustai , e's Helvetziái Vallást

követő Uraságok sem volnának kirekefztve: ezt

hogy törve'nyes fzokásba hozza Mátyás , ne'gy

Fő- Embereket nevezett vala , kik közzöl két

Római Katolikus, egy Augustai, és egy Helve-

tika Valláson lévő volt : a' Katolikusok közzül

Erdödi Tamást, és Forgáts 'Sigmondot, az Au- t

gustai Valláson lévőkből Illésházy Istvánt ; ar

Helvetziái Vallást követök közzül pedig Thurzó

Györgyöt nevezte ki ; ugyan ezek közzúl leg

többeknek voksok , és a' Királynak akaratja fze«

rént Illésházy váíafztatott Nádor-Ispánnak, a'

ki nem régen mint jó Hazafi , Botskai zendúlé-

sét letsillapítván, Orfzágunkat tsendességre hozta.

Illésházy után, a' ki nem soká életének végét

érte , Thurzó György nyerte el a' Nádor-Ispán-

íágot. ,
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Mrdtly-Orfiág Magyar-Orfiágtól Botskai' halála,

után is függhetctlen marad.

Mátyásnak tsendes Orfzáglását nyughatat

lanná tette Erdély - Orfzágnak Botskai' halála

után maradott függhetetlensege. A' Magyar Ki

rály' kezére kellett volna jutni Erdély-Orfzág-

naít Botskai' halála után a' Bétsi egyesülés íze-

rént; de ez be nem tellyesedett. Botskai igen

kérte halála előtt az Erdélyi Rendeket, hogy

Homonnai Bálintot válaí'ztanák Fejedelemnek:

ezt, mivel Római Katolikus vala, az Erdélyi

Rendek megvetvén, Rákótzi 'Sigmondot Helve-

tika Vallást követő FŐ-Embert váiafztották Fe

jedelemnek ; Rákótzit azonban rútul bekormolta

a' Konstantzinápolyi Udvar előtt Homonnai Bálint;

félvén azért ez , ne hogy Méltóságától gyaláza

tosán megfofztassék , önként lemondott róla ;

helyébe tehát Báthori Gábor válalztatik Fejede

lemnek, a' ki, hogy ezen Méltóságot elnyerhesse,

a' Romai Hitet a' Helvetika Vallás-tétellel fel-

tserélte. Helybe-hagyta azután Achmeth Török

Gsáfzár is Báthori Gábornak válafztását , míglen

magok az Erdélyiek sem fzenvedhetvén ezen

vrendetlen életű Fejedelemnek törvénytelenségeit,

kérték Achmeth Török Csáfzárt, hogy más Fe

jedelmet rendelne nékik; a' ki azonnal paran-

tsolá , hogy Báthori' helyébe Bethlen Gábor lenne

Erdély-Orfzágnak Fejedelme, melly betsűletet

örömest felválala Bethlen; Báthori azonban,

midőn az elvefzett Méltóságért viaskodik, Nagy*

Váradnál megolettetik iói3-dik efztendoben.

Bethlen meghúzta magát mind addig , mígleq

Uralkodása erossebb lábra áljana, a' kit Mátyás

Király sem mert háborgatni , ne hogy az Ür-i
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zágban ez által új fzélvéfz támadjon. Hogy

pedig az Aufztriai Házat a' Magyar Királyságban

megerősítse, mivel magának magzati nem vol

tak , Ferdinándot kívánta maga után a' Királyi

izékbe ültetni , a' ki miatt Rudolfál ezelőtt vete

kedett vala : tellyesítvén ezen fzándékát H-dik

Mátyás, életének végére juta Bétsben

értendőben.

II. FERDINÁND,

JKoronátása előtt át Orftágtól eleibe adott ttik-

kelyekre felesküfzik Ferdinánd.

Minekelötte Ferdinánd megkoronáztatnék ,

a' Pozsoni Orfzág-Gyülésében következendő tzik-

kelyek adattak vala eleibe. I. Hogy az egéfz

Nemzetnek régi , és újabb fzábadsági sértheteN

lenül maradjanak. II. Minden- harmadik elzten-

döben Orfzág- Gyűlés tartatssék. III. A' Magya

rok' állapotját Magyarok folytassák. IV_ Ma

gyarokra bízattassék a' Váraknak és az Orfzág'

határainálr Ffr-Kapiránysaga. V. A' Protestán

soknak vallásbeli rendtartások fzabad maradjon.

VI. A' Palatínusnak és Bánnak hatalma helyre

állíttassak, és abban megmaradjanak. VII. A'

Királyi, és Bánya Városok' fzabadsági fenn-ma-

radjanak. VIII. A' Korona az Orfzágból ki ne

vitessék , hanem a' két Őrzőnek gondviselése

alatt maradion. IX. A' határok megigazíttassa-*

nak. ~"Xr^Az_Prfzág' Rendéinek akaratja nélkül

se Had ne indíttassélt, se békesség ne köttessék,

se-rdegen Nemzetből való Katona az Orfzágba

}sé irr hozattasse'k^ XI. Azon Várak, és Vára*

fok , méllyck Magyar-Orfzágtól elfzakafztqtváa
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Aufztriához kaptsoltattak , ismét vifzlza adassa

nak. XII. A' Lengyeleknél zálogban léve réfze

Magyar • Orfzágnak, mentül előbb kiváltassék.

XIII. Míglen Mátyás él , Ferdinánd a' pufzta

Királyi nevezettel megelégedjen. Ezek voltak

a' nevezetesebb tzikkelyek, meliyekre Ferdinánd

felesküdvén, Pázmán Pétertől 161 8-dik eliten-

dobén Pozsonban megköronáztatott.

»7-

Ferdinándnak Orfzáglását boldogtalanná tefzi

Bethlen Gábornak nyugfatfatlanía'ga.

Az egéfz Német-Orfzág fegyerben vala, mi-

dón Ferdinánd kormányozni kez.de Orfzágait,

nielly zenebonára a' Hitbeli hasonlás nyújtott

vala okot ; kivált a' Tsehek és Morvák nagyon

agyarkodtak Ferdinánd Király ellen , mivel to!e

vallás-tételekben külömböztek. Ezen egyenet

lenség Magyar-Orízágban is nagy tüzet támafz-

tott, mellynck Bethlen Gábor volt a' terjeíztoje,

]6i8-dik eí'/tendöben Thurni Máté Helvefika

Vallást követő Tseh-Orfzági Hadi-Vezér Pozsonba

ment az Ori/ág' Rendéihez, a' kik éppen közön

séges Gyűlésben,' együtt ülnek vala, és kérte

Őket, hogy Ferdinánd ellen kardot rántanának;

de ezen bujiogató emberrel ízembe-állott Pázmán

Péter és Forgáts 'Sigmond néhány jó Hazafiak

kal együtt,- és Ferdinánd' hívségében az egéfz

Orfzágot megtartották. Mivel Thurni Máté sem

mire sem mehetett, a' Tseh-Orízági Protestán

sok Zsmeskaii ffteroslaust kűldék követségbe

JJethlen Gáborhoz Erdély-Orfzágba , olly ízán-

dékkal, hogy ezt Ferdinánd ellen lóra ültetné;

nem kellett sok öfztön fcefhlen Gábornak , a'

ki úgy U tsak alkalmatosságot várt Ferdinánd-
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jn.'ik megtámadására : nofzíza tehát okul vévén,

a' Nemesi fzabadságnak elnyomattatásál, 'és a'

VaJlásbeli sérelmeket, 40 ezerből álló Sereget

fegyverbe ölföztetctt, és azt lóip-dik efztendó-

ben Magyar-Orfzágba vezeti. Ezen Hadi-Sereg

nek egy réfzével Rákótzi György elfoglalja

Knssa Városát minden vérontás nélkül ; maga

Bethlen Gábor is nem sokára oda érkezett, a'

ki Rákótzi Györgynek kormányozására bízván

felső Magyar-Orfzágo't, maga Nitrát, és Nagy*

Szombatot vefzi hatalmába, a' honnét Rédei Fe-

rentzet nyóltz-ezerből álló lovas-sereggel Tseh-

OrJkágba kiildé a' Protestánsoknak segítségekre ;

sót Pozson Várát is a' Sz. Koronával együtt ,

melly azon Várban tartatott , hatalmába vette.

Altal-erefzkedik azután Aufztriában , és Béts

Városát olly erővel kezdé ostromlani , hogy ke

vés idő múlván Bethlen Gábornak az is kaput

nyitott volna, de félbe kellett fzakafztani a' Vár

nak ostromlását, mivel nagy fzükség vala Beth

len' Táborában , a' ki előbb az egéfz közel lévő

Tartományt tűzzel , vassal elpufztította vala.

Vifzfza tér tehát Sopron Városa felé, mellynek

Megyéjét maga hívségére felesküdtetvén, újon

nan áítal-megy Pozson Városában , a1 hol ugyan

azon 1 6 ip-dik efctendőnek végén Ferdinánd Ki

rálytól Magyar-Orfzág Herczegének neveztetvén,

9 Hónapig tartó fegyver-fzűnést engedett, melly

idő alatt Új-Bányán Gyűlést tartott Bethlen %

a' hol jelen voltak Ferdinándnak a' Követjei is ,

3e nem lett meg az egyesülés : újonnan tehát

Fegyvert fog minda' két Fél ; sőt már annyira

ritte a' fzerentse -Bethlen Gábort, hogy 1620-

íik efztendoben Au^uttutnak zj-dik napján

Magyar Királynak neveztetett, és azon naptól

fogva mind a' vert pénzeken, mwd pedig a'

levelekben Király nevezettel kezdett élni; de
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még ollyanok is találtattak , a' kik kevésnek itél

tek Bethlen Gábort pufzta Királyi nevezettel

tifztelni, ôtet nagy tselekedeteire nézve Nagy

Gábornak nevezték , (d) a mint a' nevezetesebh

Fejedelmeket Nagy névvel fzokta tifztelni a'

koveçkezendo ido. Megfordúlt azonban a' kotzka,

mert a* Tseh-Orfzági Pártosoknak megverette-

tése oily felelembe hozta Bethlent , hogy a' Ko>

ronát, melly azon ideig Pozsonban volt vala,

Zólyomba vitte ; mivel pedig ott sem vélte azt

bizodalmas helyen lenni, 1621-ben Kassára vitte,

Kassáról jSedig Etsed Varaba vitette , míglen

ugyan azon el'ztendoben Nikolspurgon Morva-

Orfzágban meg nem lett Ferdinand és Bethlen

között a' békesség, ezen feltétel alatt, hogy Beth

len a' Királyi nevezetról lemondván , a' Koro-

nát Ferdinándnak vifzfza adná, nem külömben

az elfoglalt Várakat is. Erdély-Orfzág, és Ma

gyar - Orfzágnak he't Vármegyéje , úgymint:

Bereg, Zemplén, Abaujvár, Borsod, Szabolts,

Ugotsa , és Szathmár , Beth lene lenne ; ezen

fellytü Herczegi nevezettel Oppoli és Ratibori

Herczegségeket is bírná, úgy, hogy mind ezek

Bethlen* hálala után Ferdinand Király' hatalma

ala vifzfza adatnának, kivévén Erdély-Orfzágot,

a' melly tsak ügy jönne vifzfza Ferdinand' ke-

zére, ha Bethlen férjfi magzat nélkül múlna ki e

világból. Béfedeztetett itt inkább , hogy sera

elóltatott az ellenkezés; mert Bethlen Gábor

ThumiMátét, a' kit magával Erdélybe vitt vala,

segítségért elkúldé Konstantzinápolyba , kinek

vifzfza joveteleatán ióü3-dik efztendóben Nagy-

Szombath' tájjékát kezdé rablani , onnét Morva

felé léptet, a' hol Karaffe Hieronymus állott

eleibe , a* nélkül , hogy fegyverre keltek vólna,

Megállapodott ott valamelly ideig; a* Török«

tôl jött eegítség .pedig nagy sereg Kerefztény
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rabokat hózván maga után, Nitra fêlé ment,

í bol Efzterházy Miklós elrontván elottök a'

tiídat, ellenek ugrat, es közzülök sokat a' Nitra'

/izébe merítvén, sokat lekontzolván , 1390 Ke-

refztény rabot fzabadított ki körmök közzül.

Megtsökkeht ennek hallására Bethlennek a' kedve,

es békességre le'pett Ferdinándal 1624-ben olly

feitetellel, hogy Ferdinand az Etsed Várát en-

gedné néki. Tsendesen volt azután Bethlen Ga

bor, de tsak ke't efztendeig, ni^rt 1626-ikban

Brandeburgi Házból léVÔ Katalint feleségiil vé-

ve'n , ismét terjefzteni akarta Uradalmának hatá-

rit; bogy pedig bátrabban birkózhasson Ferdi

nándal, Sofft Mehmeth Budai Basât hívta paj-

tásságra; de ez pogány le'tte're is oily, igazság-

fzeretó volt, hogy mkább akart Bethlen Gábor-

nak ellense'ge , mint sem be'kesség' felbontása

által az igazságnak megsértôje lenni , mellyért

ezen emberse'ges , embert bevádolta Bethlen a'

Török Csáfzárnál , mintha a' Németeknek tzim-?

boráló társa vólna ; ugyàn aze'rt a' Sultán' paran-

tsolatjából vitézkote'st tettek a'nyakára.' Helyébe

Murtetán Basa lett Buda Várának Igazgatója ,

a' ki Bethlen Gáborral ofzve-kaptsolódván Neo-

grád Vármegyében sók károkat tettek ; onnét

Nitra és Kotnárorñ-Vármegye'ben Ersek-Üjvár

tájékát lepték el , a' hol Efzterházy Miklós

Nádor-Ispány , e's Vallenstein Ne'met Hadi-Ve-

zér annyira bekerítették Bethlen' Táborát, hogy

mindenfelol fzoros vólna a' kaptza: tsalárdság-

hoz ragafzkodik tehát Bethlen , és hogy az el-

illantásra idot lelhessen , nagy álnoksággal har-

mad-napi fegyver fzüne'st ke'r, jelentvén, hogy

azon ido alatt az egygyességról akarna befzél-

getni : éfzre-vette Bethlennek tsalfaságát Efzter

házy Miklós, és inte Vallensteint , hogy sem-

mit se bajuna az álnok ember' fzavára , de Val
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iensteln olly megátalkodott akarata ember volt,

hogy Ötét Efzterházy az ütközetre semmiképp'

reá nem vehette; sót azt monda Efzterházinak,

hogy ha tudná is bizonyosán , 'hogy a' ledara-

bclandó Törököknek testén még az nap Kon-

stantzinápolyig mehetne , még sem ütközne meg

vélek: idő engedtetett tehát Bethlen, és Murte-

zán Basa Táborának az ellódálásra, a' kik él

tek is az alkalmatossággal , mert , még azon éjt-

fzaka felfzedvén sátor-fajokat , reggel , midőn

a' hajnal tsirázni kezdett, Ersek-Ujvárt már há

rom mértfbldnyire meghaladták, a' nélkül, hogy

a' békesség eránt való befzélgetésről tsak leg-

kissebb fzándékjok is volna ; akkor vette éfzre

Vallenstein, hogy Ferdinánd Táborának min

den igyekezetét hafzontalanná tette. Bethlen

azonban nem nagy segítséget várván a' Török

től , újonnan megbékélt Ferdinándal i6'2g-dik

efztendőben , melly békességben a' Munkáts

Vára engedtetett néki. Következendő efztendő

ben azután Bethlen' életének /s nyughatatlansá-

gának vége fzakada. Bethlen Gábor' halála

után Efzterházy Miklóst killdé Ferdinánd, hogy

Erdély-Orfzágot a' fellyebb megnevezett Vár

megyékkel együtt a' Magyar Korona alá vifzfza

tsatölná; de ezt egéfzen végbe nctn vihette : a'

hét Vármegyék ugyan előbbeni állapotjokra vifz

fza tétettek, de Érdély-Orfzág, a' Magyar Ki

rálytól függhetetlen maradott. Ők elsőben Bran-

deburgi Katalint tífztelték Fejedelmeknek. En

nek Uralkodása tsak efztendeig sem tartott, hogy

Bethlen István , Gábornak testvére emeltetett

•zen Méltóságra, mellyet ez lö^o-dik efzten

dőben Rákótzi Györgynek engedett. Nem vias

kodott ezzel Ferdinánd, ne hogy új fzélvéfzt

támafzfzon az Orfzágban , kivált, hogy úgy is

a* egéfz Német Birodalom vérontó fegyverben

volna,



ÍI. KÖÍTYV. II. SZAKASZ. ' 273 „

vóina, melly villongásokban midőn tsillapító

akar lenni Ferdinánd, Királyságának és eleté

nek végét érte 1637 -dik értendőben. Teste

Grétzben temettetett el. Ferdinándnak két fele

sége volt, az első Mária Anna a' Baváriai Válafztó-

Herczegnek leánya. Második volt Eleonóra, Man-

tuai Vezérnek leánya. Második feleségétől semmi

magzati nem voltak; az elsőtől pedig nemzé e'

következendőket: I. Jánost, a' ki 12 efztendös

korában meghalt. II. Ferdinándot , a' ki az attya

után Magyar Király lett. III. Leopoldot , a* ki

Egyházj, életre fzentelé magát. IV. Kristinát.

V. Annát. VI. Tzitzellét : ezen három leányi

közzül az első gyenge korában halt meg ; máso

dik Maximilián Baváriai Herczeghez ment ; a'

harmadik pedig Uladislaus Lengyel Királynak

hitvese lett.

(rf) Kezem között vagyon Fűsüs János Patajú

Prédikátornak Könyve, inellyet az ErkBltsi-tudo-

inányokról lóso-ikban botsátott vala ki , és újon

nan Bártphán nyomtattatott vala ki 1 616-ban. Kirá

lyok Tükörének nevezte könyvének foglalatját , és

azt Bethlen Gábornak , mint válafztott Magyar Ki

rálynak tifztelete alatt botsátotta világosságra. Ezen

Könyvben Bethlen Gábor , nem t?ak Gábor Király

nak, hanem Nagy Gábor Királynak mondatik íie-

xentsés kimenetelű tselekedeteire nézve.

§• 18,

Vefztdelmes környtilállótai a Római Anyafzent-

egyháznak Jl-dik Ferdinánd? uralkodása alatt

JWagyar- Orjiágban,

Szoros környülállásokban volt II. Ferdinánd'

idejében a' Római rendtartás a' Magyar Anya- •

fzentegyházban : azt végeztex tudniillik Bethlen

Gábor, midőn lózo-ikban Új -Bányán Orfzág-

Gytilést a' maga követőivel tartana, hjgy Ma-

Magy. Ér. //. Könyv. + S
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gyar-Orfzágban tsak három Püspökseg tartatna

meg, úgymint: Egri, Gyori, és Nitrai; a' többi

Püspökse'geknek, Káptalanoknak , és Apátursá-

goknak jövedelmi az Orfzág határainak Orize-

tere fordíttatnának , Pázmán Péter Elztergomi

Érsek ezen Gyülésnek végzése által fzámkive-

ttsre ítéltetett, mivel úgymond, magát rofz

Hazafiúnak mutatta; de ezen ve'gze'sei az Uj-Bá-

nyai Gyülésnek valamint soha meg nem tartat-

tak, úgy Pázmán Peter is, e's a' több Püspökök

megmaradtak az o fzékekben , 's jófzágoknak

birtokában« Nagy vifzfzavonás volt azonban a'

Római e's Protestaos Vallások között : ezek, az

újabb egyesüléseknek tzikkelyeit hozták elo a'

magok védelmére , amazok pedig a' régibb tör-

vényekre, és azokhoz fzabott jussaikra mutattak.

Bóldogabb volt még is a' Római Hitnek állapot)a

Magyar-Orfzágban , hogy sem Erdélyben , a' hol

Botskai István, Báthori Gábor, Bethlen Gábor,

Rákótzi György, sót ezekután levo Fejedelmek

is a' Helvetika Vallást kovetvén , ugyan annak

gyarapítására a' Római Hit' ehiyomásával is ta-

pafztalhatóképpen iparkodtak Vóltak ugyan

ezen ido kerúletben gondos Fó- Páíztorok , a'

Magyar Anyaízentegyházban , de még is ezen

kemény kornyúláUásokban tsak nem egyedül

maga volt ama' nagy tudományú Kardinális Páz

mán Péter, a' ki a' hanyatló Magyar Anyafzent-

egyházat támogatta. Ez egyedül maga többet

50 Familiánál az Orfzágnak Eó-Emberei közzül

a' Rdtnai egyességre vilzfza vezetett. Hogy az

Egyházi Rendtartást , mellyet az idók' mostoha-

sága igen megfzaggatott vala , elobbeni ékességére

hozza , több Egyházi Gyiïléseket tartott : neye-

zet fzerént Nagyfzombatban 1 629-ben Octobcrnek

4-dik napján; ismét 1030-ban Aprilisnek 14-dik

napján, és ugyan' azon efztendóben Óctoberntk
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5-cltk mpján nem külömben 163.3-dik efztend*.

ben slprilisnek 2,3-dik napján. Több fundätzi'ii

közzül, mellyeket tett vala , volt azon Sz. Ha-

gyományja, mellyet 1623-dik efztendöben tett

vala Bétsben a' Magyar-Orfzági Ris-Papok neve-

lésére, melly a* kezdöitol Pazmancum Semina-

riumnak neveztetett, melly nevele'sre tett ha-

gyomány eránt azon rendele'st tette Felsége*

II. Jó'sef 1782-dik efztendöben, hog.y az eddio-

Ott ne.velt Kis-Papok a' Pozsonyi Pap - nevelô

Házba •( Seminariumba) mennenek ; azon pe'nz

pedig, mellyet ezen ve'gre hagyott vala Pázmáa

Peter, a' Magyar-Orfzági Religionárfs-fundusпак

kassájába döntetctt. *) ;,'.■ ,-, ? ,

*} -Valamint Fels. II. Jó'sef Csáfzárnak sok

egyéb rendelései hálala után megváltoztatódtak

dgy ezen Pazmaneum »evez-etu Kiç - Pap nevefô

Bétsi Haz is vifzfza állíttatott , ;ftVmellyben a' Ma-

.. .«yV Anyafzentegyháinak jöveridb díízei neveltet-

nek~, és ugyan a' Bétsi Tudoffia*rtytík' ' Mindense'gé-

ben ( Universitdsban) 'fzentebb'THdoinànyokia ok-

tattatnak. .' ' si, !,». .'.,.- , -.,

; '■'■ ' m. FE R D I N-Á N D. y

Orfuáglását HLdik Ferdinándnak Öregcbbik

Rákótzy Gjrörgy hdborgattya .

' , ÉItt meg IL Ferdinand-, niidön ennek fia

IÎI-dik Ferdinand 1625-dik efztendöben Pázmán

Pe'ter által Sopronban Királynak kororiáztatott ;

attya hálala után. pedig 1 637*dik efztendábea."

az Orfzág Kor-mánnyát vette. kezében , a' mi-

don Orfzág GyüLe'se't tartott Pozsonba , melly

Gyúlésben a' Religio miatt olly vifzfza vonások

Ütaaduk az Orfzág Rendei kozott;, hogy Efz-

S %



terházy Miklós akkori Nádor Ispány nem néz

hetvén a' sok villongásokat , hivatallyáról le

mondana , mellyét-még is Ferdinánd közbe ve

tésére megtartott ; a' ki letsilapítván a' felhábo

rodott elméket, végbe vitte, hogy köz akarat

tal az Őrizág boldogságát efzkö^lenék. • Felza

varta azonban Hazánk lehető 'tsendesiégét öre

gebbik Rákótzy György Erdélyi Fejedelem, a*

ki Magyar -Orfzág romladékjá&ol akarván ma

gának házat építteni ; Konstantziníipolyhan lé-

vél által árúlkoda a' Magyarok ellen, olly fzán-

dékkal , hogy a' Törököket a' Magyarok ellen

felindítsa: itt , mivel nem hafznált néki a,' tsa-

lárdság az Svéd Királlyal öfzve fzúrte a' levet,

a' kinek Pozsont, .é,s Nagy Szombatot ígérte va-

la jutalom képpen., ha vele együtt Magyar- Or-

fzág rablására eltökélli magát. Hogy pedig a'

Hazafiakból is sokat kaptsolhasson magához , hír

lelte , hogy, ó nem más , hanem a' Hit , és Ne

mesi fzabadságrjak ezközlésére akarna fegyvert

emelni Ferdinánd ellen. Annál több követöket

lelt Rákótzy, mennél tifztességesebbnek ítélte

tett lenni azon fik , meliyet elöl adott : mihent

tehát 1043-dik efztendoben bétsapott Magyar

Orlzágban, azonnal Tokajt,, Kassát, Eperjest,

Lötsét, Selmetz-Bányát és Új-Bányát, Murány,

és. Szendró Várát megfzállotta*; Ellene^-káldc

Ferdinánd Efzterházy Miklóst azon időbéli Pa-

latinust , úgy , hogy ez nagyon hátráltatná Rá

kótzy lépéseik i -Ugyan ezen időben Vesselényi

Ferentz Füleki Várnak FÖ-Kapitánnya Murány

Várát Ferdinánd iúrodalma alá hódította az ö

Szeretőjének Sze'tst Máriának ,r a' ki azon Vár

nak Alzízonya^-vala1, - titkos mestersége által

164,5-dik efistenJÖbén. Azonban Rákótzi hada

me'g i« olly 'blőraeneteleket tettv hogy Bárint,

S«.. . Györgyöt *• • Módrát , e's. Nagy : Szooobato t
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itiagoke"vá tennék ; ez olly felelmet okozott az

'Austrini Házat igazán 1/eretÖ Magyaroknál,

hogy a' Koronát 1 043-dik eiztendöben Pozson-

ból bátrabb Őri/etre nézve Győrbe vinnék. Mcg-

fzóllítá azulán Ferdinánd Követek által Rákótzy

Gy öi gyöt a' békesség érán t', de mivel igen na

gyok \cltak vala Rákótzinak kivánsági, («•) meg-

nem egygyesülhettek, n;ivel azonban Német Őr-

fzágban is hadat visele Ferdinánd , meg nem

fzüntt a' békesség kötésnek fzbrgaimaztatásától,

melly ugyan azon 104^-dik efztendóben végbe

ment olly végzéssel, hogy azon hét Vármegyé

ken kívül, mellyeket Bethlen bírt vala Magyar

Orfzágban, még Tokaj , Tartzal , Regetz , Szath-

rnár, Etsed, Nagy-Bánya, és Felső-Bánya örö

kös jussal adatnék , melly végzés után tsen-

dességben volt Rákótzy György egéí'z 1^48-dik

efztendeig , mellyben életének, 's Uralkodása*-

nak végét érte. (f)

(e) Rákótzy György több elöl adplt fzikke-

]yek közül ay.t is kívánta, hogy Magyar Orf/.ág-

ból 14 Vármegye rdstria neki, és hogy a' Jesu-

viták az egéfz Magyar Orfzágból kifizettessenek ;

de ezen két tzikkely keményebbnek látl'zott , hogy

sem arra Ferdinánd reá álhatóit volna.

Öregebb Rákótzi György uián ennek ha

sonló nevezetű fia lett Erdélyi Fejedelemmé , a*

kihez i6_57-dik efztendóben Követeket küldöttek

a' Lengyel Orfzági Rendek, a' kik által jelentet

ték , hogy ha Rákótzi a' Tatárok rablá? i ellen

segítségére lenne Lengyel Orfzágnak , Ka/inér Len- .

gyei Királynak halála után ennek fiát Rákótzi Fe-

rentzet , a' ki a' legutolsó Kurutz háborúnak feje

volt, válafztanák Lengyel Orfzág Királlyának ,

tsak előbb- a' Római Hitet felvévén annak ágaza

tiban megtaníttatna. Rákótzi György aztnbati ma

ga akarván elnyerni azon méltóságot, Károly Svéd

Királyhoz a' Lengyelek ellenségéhez kaptsolá ma

gát , .és fegyverrel akarta isagácvá tenni, a' mit

véi'bíitás nélkül fia r^fzére megnyerhetett volna ;
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e' végr« beütvén Lengyel Orfzágban , Krakót , ét

Varsa Városát elfoglalja ; intette ötét Lubomirfzky,

hogy illy eröfzakos képzelodésektól kémélné meg

magát ; nem jutott az, úgy mond, soha efzében

a' Lengyeleknek, hogy Római Hiten nem lévő Fe

jedelmet kívánnának magoknak. Nem hajtott erre

semmit Rákótzy György , iníglen keleptzébe nem

került, melly nem Bokára meg is történt; mivel

tudniillik a' Dánusok Svéd Orfzágba beütöttek ,

fzükséges volt tehát Károly Svéd Királynak a*

maga háza tetejét pergelő tűznek oltására Orfzá-

gába vifzfza térni , úgy maga marada Rákótzy

a' jégen , azért i'zoros lévén néki az út , nem tud

ta, merre térjen vifzfza Erdély Orfzágba, kente

ién volt tehát a' megbántódott Lengyelektől bé

kességet kérni , a' kik illy köles alatt bofsájtot-

lák vifzfza Rákótzy táborát : I. Hogy mentül előbb

Kévéteket küldjön mind a' Csáfzárhoz , mind pe

dig Ká?.mér Lengyel Királyhoz ; a' kik által ezek

tol botsánatot kérjen. II. Á' Lengyelek ellenségei-

ve.1 telt fzövettségröl lemondjon. III. Fizessen tíz

fzáz ezer forintot a' Lengyeleknek, a' Tatárok

Feiedelmének pedig 150 ezer aranyat. IV. A' Tem

plomokból elragadott prédát mind vifzfza adassa.

Illy betstelen alku után, h«za me-netelre való fza-

badságot nyervén Rákótzy, hannintz legényt vett

inaga mellé , a' kikkel sok tévelygés után Erdély

be fzaladett, a' tábort pedig Keményre bízta, a'

ki a/után bekérhetvén a' Tatároktól, fitogatta egy

kévésé bátorságát, azért a' Tatárok nem bátor

kodtak fegyverrel megtámadni ókét, mind addig,

míglen bizonyos fzámát kitanulnák a* Rákótzy Tá

borának , inellyet illy fortéllyal vittek végbe ;

parant/iolták, hogy Kemény minden fejtől két fő

rintot fizetne váltíágúl , máskép' mindnyájan kardra

hányattatnának ; Kemény , hogy megkéuiéllye ma

gát , és katona társait a* Talárok kardjától, siet.

seggel béfzedte a" parantsolt adót , a' Tatárok pe

dig a' fizetett forintok fzámából kitanulván az ott

lévő Erdélyi katonáknak fzámát, reájok ülnek, és

olly sokat ledaraboltak belólök , hogy hír mondó

is alig maradna közzulök : melly fzerentsétlen üt

közet után olly sírás rívás leit Erdély Orfzágban,

hogy az özvegyeknek sírása , a' kik ezen tanáts-

talan hadi kéfzületben elvefztek, Rákótzy füléb«

hatna, a' kit tsak egyfzerre hat fzáz özvegyek
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/ogtak vala közbe , 's czvegyi sorsokban segedel-

roet kcrtek Rákótzy Gyorçytôl, a' kinek valme-

rôeége ájtal férjcktôl megfofztattak.

§. зо.

Nem kûl'ômben a1 Törökök is.

. Nem volt ugyan ITI-dik Ferdinándnak a'

Törökökkel világos ellenkezése , nem lehetett

me'g is ezek miatt Orfzágunknak igaz tsendes-

sége , mivel, azon helységekben , mellyek a'

Török határt a' Magyarok Uradalmától elv-á-'

lafztják yala, sok erôfzakos prédálásokat kö-

vettek el a' Törökök, a' mint hogy erról 1649-

dik efztendôben sok földes Urak az Orfzág Gyu-

lésénël bényújtották keserves panafzokat , sot,

sokaknak midon az Orfzág Gyülésében indul-

tak a' Törökök garázdálkodási miatt L-engyel ,

es Morva Orfzág fêlé kellett utazni. Vo.lt ugyan

tsak 1652-dikbe emlékezetet érdemlo tsatája G.

Forgáts Adámnak az Efztergomi Törökökkel :

ezek , midón a' fzomfzéd Tartományokat rabol-

lyák , az említett Gróf felfzed maga mellé egy-

néhány ízAz Nemes ifjakat, es a' prédával meg-

terhelt Törököknek elállya az úttyát , megüt-

közik velek, és körmeik közzul kifzabadítván

a' sok Kerefztény rabokat , a* pogány ellensé-

gen gyózedelmeskedik , úgy mindazonáltal, hogy

ezen tsatában az Efzterházy familiából négy ne-

vezetes vitézségú ifjak Hazájoknak életekkel

áldoznának, úgy mint Láfzló , a' Nádor Ispán-

nak Efzterházy Miklósnak fia; Ferentz , Pálnak ;

Tamas , és Gaspar,, Dánielnek fiai ; a kiknek

érdemes hamvát Nagyfzombatban tifztebV a* bá-

láadó utánnok valóság. 1'.
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§. ai.

/

Azonban Királyságát végzi.

Semmit élnem mulatott Ferdinánd, hogy

Erdély Orfzágot a' Magyar Koronához vifziza

tsatoJlya , de ezen elmélkedéseit Ferdinándnak

niegeiözte ugyan ezen Fejedelemnek halála ,

meliy történt 1 657-dik efztendőben. Ferdinánd

nak három egymásután elhalt feleségei voltak:

az első volt Mária Anna HI-dik Fülöp Spanyol

Kitaiynak leánya; második volt M. Leopoldina,

Leopold Tiróly Fő-Herczegnek leánya ; harma

dik Eleonóra, Károly Mántuai Fö-Herczegnek

leánya. Az elsőtől nemzé IV-dik Ferdinándot,

1. Leopoldot, és M. Annát IV-dik Fülöp Spa

nyol Királynak feleségét, ll-dik feleségétől nem-

zé Károlyt Passaviai Püspököt. IH-diktól M.

Eleonórát , elsőben Mihály Lengyel Királynak ,

azután Lotharingiai Károlynak feleségét ; és M.

Annát , Vilhelm Neoburgi Fejedelemnek hitve

sét ; a' többi magzatit Ferdinándnak , a' kik

gyenge korokban elhaltak vala, említésre nem

yélem faükségesnek lenni.

- 'r

§• 2*-

A" Rdigió .trónt kezdett villongásokat tovább it

folytatják a* Magyarolt.

Az előbbeni efztendökben kezdett Hitbeli

vetekedéseknek Ferdinánd alatt sem fzakada

vége. Mindjárt Ferdinánd uralkodásának kez

detén .1037-dik efztendőben a' Pozsonyi Orfzág

Gyűlésében olly vetekedésce fakadtak a* Stá

tusok a' Religió eránt, hogy Efzterházy Miklós

(f) Nádor Ispány nem nézhetvén az hofzfzas

perlekedéseket, erek miatt méltóságáról lemon
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dana ; ftem végeztek meg is olly dolgot az

Orl'.zág Rendéi, mellyben a' Római Anyaízent-

egyháznak tagjai megsértésekről panafzkodhat-

tak volna; sőt iÓ47-dik efztendőben , midőn

Pozsonban Orízág Gyűlése tartatna, rendelte

tett , hogy azon hét Vármegyékben , mellyek

Rákótzi Györgynek engedtettek vala Magyar

Orízágból , a' Római rendtartás gyakorlásában

semmi akadály ne tétetnék. Azon még is meg-

ízomorodtak a' Római Hitnek Páfztorai , hogy

a' Katolikusoktól ezen Gyűlésben 90 Templo

mok vétettek el , és a' Protestánsoknak adat

tak. Tsak nem hasonló ízomoruságot okoza Ma

gyar Anyalzentegyházban Pázmán Péter Kar

dinális ésJLiztergomi Érseknek ió37-dikben tör

tént halála, a' Ki II-dik Mátyás és H-dik Fer

dinánd idejében egy , és hatalmas védelmezője •

vala a' Római Vallásnak. A' nagy gyarapodá

sára volt a' R.: Anyafzentegyháznak , hogy Lip-

pai György Eíztergomi Érsek iŐ49rdik efzten

döben Nagyszombatban Kis Papok nevelésire

való közönséges Házat (Generalc Semináriumot)

maga költségével állított, me'lyben az egéfz

Magyar Orlzágban lévő Anyal'zentegyháznak

fzolgáiatjára Évangyéliomi munkások neveltef-

nének. . ;

(g) Ef/terházy Miklós Aupustai valláson lévő

fzüléktól, Efzterháyy Ferenrztol, és Illésházy Zsó

fitól ízületiéiért, a' ki mivel Szüléinek akarattya

ellen a' Római Hitre tért, az_ attyánah házából

's Örökségéből kirekefztetett ; melly fzámkivetés-

nek nemét tsendes elmével viselte ; és mivel a'

kegyes Egeknek tetfzett ,- hogy Ei'zierházy Miklós

F6 Rendből való fzüléktöl verme eredetet, tetfzett

egyfzer'smind ötét nagy Méltóságra is emelni,

úgy, hogy több nagy tekintetű Hivatalok után Pa

latínusságra, mellynél a' Királyuiáu betsesb tifzte-

let nintsen , inagafztalíatott. Méltóságához képpest

pedig értéke is nagyon megfzapovoflott két ízbéli

házastága által: első felesége vala Derefi
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Magótsi Ferentzrek özvegye ; második pedig Nyá

ri KriMina , Turzó Imrének életben maradott őz

vegy Felesége; a' melly két Fö-Afzfzonyeágoknak

kintse és jófzága Efzterházi Miklósra fzállott. Efz

terházy Miklós a' R. Hitért elhagyta maga tű

Jaj dón örökségét, raelly más úton duplán viízfza

adatott néki.

.IV. FERDINÁND.

Előbb, hogy sem az Orfzág Kormányoznia red

Jíállana t meg hat.

IV. Ferdinánd még az Ö Attyának éhében

Pozsonba Királynak koronáztatott Lippai György

állal i64Ó-dik efztendoben, midőn előbb a' Pro

testáns vallásoknak fzabádságait , mellyek nékik

a' Bétsi egyesülés fzerént engedtettek, hellybe

hagyta volna , a' ki felöl , midőn legnagyobb

reménységben volna az Aiistriai Uralkodó Ház,

véletlen betegség által ifjúságának legfzebb zsen

géjében elfonnyada i64ó-3ik efztendoben,. mi

dőn még az Ö tattya III. Ferdinánd életbea

volt vala. Ez ámbár soha Orfzágunkat nem

kormányozta , mivel mindazonáltal megvala

Koronázva , törvényes Királyaink rendében he

lyet adtunk néki.
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HARMADIK SZAKASZ,

Mellyben elô- adatnak I. Leopold Uralkodásától fogva

tôrtéïitf nevezetessebb dolgok a' Magyat Netn-

zettel, IU-dik Károly Kirájy haláláig.

I. LEOPOLD.

§. 1., ..

Leopold Királyságdnak kexdetén a Tbröhökkel

hdborkodik , es néhány Váraknak elvejitése

után a Magyarok hire nélkul velek meg-

békÛL

¿XlivEí, IV-dik Ferdinand elöbb, hogy sem

uralkodni kezdene , még az attyának éltében

meghalt vala , Hl-dik Ferdinand I. Leopoldot

második fzülött fiât 16^5-dik efztendoben Ma

gyar Kiráiynak korOnáztatta. (Л) Ez tizenhét

eJ'ztendos volt, midon 1657-dik efztendoben az

attya hálala után kezdé uralkodását , melly va-

lamint sok efztendokig tartott , úgy sokfele ze-

nebonáknak határa volt. Elsó" fzélveTznek kez-

doi vóltak a' Törökök, a' kik elvégezték vala

a1 Divánba , hogy Magyar Orfzágot Török Kor-

mány ala fognák: ezen eltokéllésnek tellyesí-

tésére Erdély Orfzági háborúságból vcttek al-

kalmatosságot. (1) Nem hitte soká Leopold Cs.

hogy a' Törökkel fegyverre kellene kelni, míg-

len ennek ióóo-dik efztendoben világos jcleit

tapafztálta: akkor tehát a' kcfzúletekhe¿ kapott,

f
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és Orfzig Gyűlését tartván Pizsonban, segítse'

get kért a' Magyaroktól , ezek pedig hoízlztí

laistromba feljegyzett panafz,kodásokat segítség

adás hellyett nyújták vala be Le/>pold Csáfzár-

nak, mellynek egynéhány tzikkelyeit elöl ho

zom, hogy azon időknek állapotját, 's környöl-

állásait könnyebben esmérhessíik. Panafzkodtak

tehát I.- Hogy sok idegen' nemzetből való kato

nákat tartana a1 népnek v telhetetlen terhére az

Orfzágban. ÍJ. Hogy a' Várbéli FÖ-Kapitánysá-

gok Hazánkban nem Hazafiakra , hanem más

idegenekre bízattatnak , mintha a' Magyarok

vagy hitetlenek, vagy azon hivatalokra elégte

lenek volnának. III. Hogy a" külső Nemzetből

való Hadi-tifztek sok ragadozásokat , és más ke

gyetlenségeket követnek el a' fold népén. Ezek

hez kaptsolták a' Protestáns Atyánkfiai is kü-

lönör panafzokat, hogy az egygyesűlés tzikke-

lyei ellen sok Templomok , és Taníttó-helyek

tolok elvétettek. Letsillapodván^ a' hevesebb

per után akkori Eleink, meglehetős rendelése

ket tettek a' Török ellen. Hadi-Vezérnek nevez?

tetett .Zrínyi Miklós, és Montekukulus. Elér

kezett az alatt a' Nagy Vezér Buda alá, onnan

Eí'ztergom felé léptetett, a' kinek úttyát akar

ván állani Forgáts Ádám Érsek-újvárnak FŐ-

Kapitánnyá, ék'. be indúlr, és Párkánynál Ize-

rentsétlcnül megütközvén, minekutánna három

ezerét elvefztett volna , a' nyereséget az ellen

ségnek engedte. Több helyeken ütköztek meg-

azután akkori Eleink a' Törökökkel , mellyek

közzűl nevezetes volt Zrínyi Péternek vitézsé

ge, a ki sokkal kevesebb társaival két ezer

Törököt nyakazott le Új Zríny Vára mellett,

melly erősséget i6Ó4-dikbe Montekukulus Né-

jnet Hadi-Vezér Zrínyi Péternek , és Miklósnak

ditsőségét irigyelvén, nem tsak nem védelmezte,



II. KÖNYV. III. SZAKASZ. ' 285

lianem azt felperselni a' Törököknek roaga is

segítette , mellyen annyira ellzomoroda Zrínyi

Miklós, hogy fegyverét hüvellyébe tévén , a'

•\.itona e'letröl örökre lemondana. (£) Ugyan

izon efztendöben Augustusnak 1 6-dik napján

Vlontekukulus Sz. Gotthárdnál megütközvén a'

Nagy Vérérrel, olly fzerentsés talál vala lenni,

hogy a' Törökök közzűl, tizen hat ezerét kül

dene más Világra; maga a' Nagy Vezér mara-

iék katonáival Fejérvár félé átázott , a' honnan

[töveteket kúlde Leopoldhoz, a' kik Ötét a' bé

kesség eránt megfzóllítanák : tetfzett ezen jelen-

iés Leopoldnak, és a' nélkül, hogy ez eránt

i' Magyarokkal tsak legkissebbet is közlött vol

na, békességet kötött húfz efztendőre a' Törö

kökkel , ezen feltétellel , hogy az Erdélyiek azt

válafztanák Fejedelemnek, a' ki tetfzene nékik,

s' melly Orfzágból mind a' Német , mind pe

dig a^ Török Csáfzár katonái kivezettetnének ;

Várad, Karansebes, Lúgos, Érsekújvár, és

Neográd , mellyeket a' Törökök ezen háborá-

ban foglaltak el, ugyan azok halalmába ha-

^vattatna. Leopoldnak pedig hatalmában lenne

akár inellyik partján a' Vág Vizének Várat

építteni.1 - • _ \ . •• . • \,

(A) Midőn Leopold Magyar Királynak koro

náztatott , Koronázás után fzokás fzerént kilovag

lőtt a' Királyok dombjára, a' hol a' Világnak négy

réfze felé vágta az hüvellyéböl kivontt mezítelen

kardot. Tudta ezen fzertartását a' Magyaroknak

a' Budai Basa, a' ki tsúfot akarván űzni Leopold

Királynak emez tselekedetéböl , ugyan azon nap ,

mellyben a' Koronázás történt, bekötötte a' fejét,

lefeküdtt, és fzörnyüképpen jajgatni kezdett: fa

ladnak segítségére a' borbélyok , éa orvosok , kér

dezik uii baja légyen, a' kit kevés órák előtt igen

frissen láttak , a* kiknek azt feleié az ágyba fekvő

Basa , hogy a' magyar Király sértette volna meg

a' í'ejét, juidőu. kardját koronázásakor V Világnak,
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négy réfze felé vágta vólna. fagner J*'rancúcm

■ Hist. Leop. P. i. p. 8« A' mit ez tréfábó! tsek

kedett, az utóbb Leopold Király alatt valósággal

bé is tellyesedett.

(i), Midôn Magyar-Orfzágot a' Török fegyveí

háborgatná, Erdély-Orfzág is igen fromorú játékot

játfzott, raellynek esméretébôl mivel a* Масуат-

Orfzági dolgok igen megvilágosodnak , , rólok itt

rÖvid említest tefzek. Ifiabb Rákótzy , rni^el ai

Ottomani Udvar* tilalmával nem gondolván , a' Len-

gyelek eilen fegyvert fogott , ezen vïkmero enge-

detlenségéért ôtet méltóeigától a' Török. Csáfzár

megfofztotta , és helycbe elofzör ugyan Rédey Fe-

tentzet válafztatta Fejedelemnek , de mivel ez

kéfzakartva lem'ondott ezen terhes betsûletrôl , hogy

Rédey' helyett Bartsai Akátz válafzratnék Fejede

lemnek, íégí-dik eCztendôben parantsolt»-. 'Rákótzi

György elvefztvén Hivatalát , Leopold Csáfzárhoi

folyamodott, a' ki Erdély-Orfzág' fzélére kuldé

Veselényi Ferentz Nádor-Ispányt, és IVTcmtekuka-

lust, nem azért ugyan, hogy Rákótzit elfibbi Mél-

tónágába vifzfza tegye , hanem , hogy az Orfzágot

a' Török eró eilen minden esetre védelunezhesse.

Rákótzy György Nagy-Váradnál az utközetben el-

esett, Bartsai Akátz pedig a' Fejedelemséget Kemény

Jánosnak engedte, a* ki, mivel Követek által Leo-

pbldnál óltalmat keresett, nem látfzatott alkaloia-

tosnak lemii a' Török Udvar'^ fzándékainak tellyesí-

tésére; parautsolat jön tehát az Erdélyi Rendek-

hez Konstantzinápolyból , hogy Kemény Jánost le-

fzállítván, ApafFi Mihályt ernelnék Fejedelêmségre:

véghez-ment a' Török Udvar* parantsolatja îéççi-dik

efztendôben annál serényebben , mennél világosabb

jeleit adta Kemény János kemény terméfzetének,

midôn Bartsai Akátz Fejedelmet, és annak testvé-

tét Andrást kegyetíeníil megölette, Kemény Jánoj

1662 ikben Segesvámál az titközetbext elesett , a'

kinek hálala után Leopold Szentgyörgyi Ferentzet

azon idobeliVatziPüspökötKövetsesbe kûldé Apaffi

Fejedelemhez, hogy ezt hódítaná el a.* Török Csá-

fzártól, és a' Magyar Király' engedelmességére

ho^ná: Katsuki Basa megsajdítván mi járatba lé-

gyen a' Püspök , megfogatá tehát , és a* Temésvári

tömlötzben gondját viseltette , a' hoi »ok inségek

ntán nyomorúságos életét végzé. ApafFi Mihály pe-

dig a' Töiököt esperte ugyan Ürának, de titkon
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még is a' Magyar Király fzárnya alá vágyódott ,

inellyre reá vette 6tet Teleki Mihály , a' mellyért is

ezen nagy érdemű Fó- Embert Leopold Király a*

Római Birodalom" Grófjai közzé fzámlálta. Hogy

Apaifi Mihály Leopold' hívségére magát lekötelezte,

történt i687-ken > meghalt pedig i69o-ikben; a* ki

nek fija Mihály, mivel az akkori zűrzavar időben

nem látfzatott az Orfzág' Kormányja mellé elegendő

erejűnek lenni, lóps-ban Leopold lekötvén magát

az Orfzág' Rendéinek akkor tett kívánságaira, Er-

dély-Orfzágot által-vette, és abban Losontzi Gróf

Bánfi Györgyöt tette Kormányozóvá. A' Konstan-

tzinápolyi Udvarnak erejével az Attyanak Uralkodó

ízekébe tétetett Apaffi Mihály, de nem sokára ön

ként lemondott ezen betsületrél , és hites-társával

Bethlen Katalinnal Bétsbe vette lakását, a' hol 1714-

ben más világra költözött. Azon idő után Erdély-

Orfzág az Aufztriai Háznak engedelmessége alatt

állandóan megmaradóit.

(k) Zrínyi Miklósnak nagy neve volt egéfz Euró

pában, a* kinek végső tifztelet képpen XIV. Lajos

Frantzia Királynak parantsotjából halottas pompa,

^s áldozat tartatott Párig Városában, inelly halot

tas áldozatnak alkalmatosságával Zrínyi Miklósnak

Halhatatlan érdemeit, az ott öf/ve seregük Néphez

tartott befzéddel magafztalta Frinzoni Lénárd.

§• 2.

Mclly miatt a" Magyarok Leopold ellen őjíve~

esküfznek.

Nagy zúgolódásra adott okot Leopold, hogy

a' Magyarok' híre nélkül békességet kötött a'

Törökökkel, Magyar-Orfzágot megtöltötte Né

met Katonákkal, sőt a' Magyar-Orfzági Várak

nak Kapitányságait is Német nemzetből valók

nak adta. Öfzve-jönnek tehát 1 667-dik efzten-

doben Új-Bányán, a' hol magok között, mit

kellessék tselekedni , tanátskozának. Ezen öfzve-

esküvésnek fő tagjai voltak Veselényi Ferentz,

Rákótzy Ferentz , Zrínyi Péter , Nádasdi Ferentz,

Frangepán Kristóf, & Tattenbach Ernestus.
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Előbb, hogy sem világosságra jönne ezeknek

titkos öfzve-esküvése, Veselc'nyi betegségbe es

vén meghal; a' többi öfzve^esküdtek olly ren

delést tettek, hogy ió;o-dik efztendőben, mi-

dón Rákótzy Munkáts és Tokaj Várának meg-

vétele'ben fog izzadni, ekkor Zrínyi Péter , és

Tattenbach Grétz Várát kezdenék ostromlani.

Ezt hallván Leopold , Zrínyi és Frangepán ellen

hat-ezer fegyveres Németeket küld , a' kik előtt

ok a1 Tsáktornyai Várban rekefzkedvén , setét

éjtfzaka kifzöktek; midőn rettegve menedék he

lyet keresnek, magok rokonjától Gróf Kéritol

elfogattattak , és Leopold' kezébe , valamint Tat

tenbach is kötözve adattak. Nádasdi Ferentzet

maga jófzágán a' Pottendorfi Várban éjtfzaka fo

gatta el Leopold , és tsak nem fél mezítelen

Bétsbe vitette. Rákótzy Ferentznek, maga édes

Annya Báthori Zsóíi kegyelmet nyert Leopold

Csálzártói, a' többinek pedig hóhér által feje

és keze elvágattatott : Gróf Nádasdi Ferentznek

ugyan Bétsben, a' kinek gyáí'zos hamva Sopron

Vármegyében Lékán márvány -kő koporsóban

fedezve nyugfzik. Zrínyi Péter pedig, (/) és

Frangepán Kristóf hasonló halállal küldettek más

világra Német-Ujhelyen, nem külömben Tatten-

baeh is Grétzben. Ezen Fő-Embereknek halála

történt 1671 -dik efztendöben, a' kikért maga

X-dík Kelemen Szentséges Pápa is esédezett

Leopold Csáfzárnál, de még sem volt hafzna

közbe-vetésének. Úgy mondják, hogy Fő Ud

vari Minister Lobkovits sikkafz tóttá volna el a'

leveleket, mellyek azon Fő-Emberek* ügyében

írattattak. Ezeken kívül sokan voltak , a* kiket

Leopold akafztófára , másokat fej-vételre, né-

mellyeket pedig fzámkivetésre kárhoztatott. Az

említett öfzve-esküvés akkor tudódott ki leg

inkább , midőn Lotharingiai Károly Herczeg

' ' ' " ' Szétsi
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Szétsi Máriától Murány Várát elvette ; sok leve

lek találtattak tudniillik Ottan , mellyekben Leo-

pold Csáfzár igájának lerázásáról magok között

tanátskoztak; keme'nyebben bánt ezután Leopeld

a' Magyarokkal, a' kikre minden fzemély válo

gatás nélkül, még az Egyházi embereket sem

vévén ki , adót vetett , parantsolta azután Sze-

leptse'nyi Györgynek , a' ki Efztergomi Érsek ,

e's Nádor-Ispáoynak Helytartója vala, hogy mon

dana le Méltóságáról, a' kinek helyébe Ambringeni

Gáspárt tette Magyar -Orfzág' Kormányozójává

1073-dik efztendőben, a' ki olly alávaló módon

bánt még a' leg-m«ltóságosabb Magyar Urakkal

is, hogy Őket, jóllehet a' Királyi Felségnek leg

hívebb jobbágyi volnának, még is Őket nyaka

soknak, és pártütöknek nevezte, mellyen annyira

megkeseredtek még a' lég-jobb fzívű Magyarok

is, hogy fzíveknek belső fzomorúságát már to

vább nem titkolhatnák.

(/") Zrínyi Péter Római Katolikus módi* elké-

fzülvén , midőn a" büntetés' helyére kivezettetett

volna, elöfzör is Frangepán Kistófot kedves sóga-

lát megtsókolván , elbútsúza tőle , azután lehúzza

az ujján lévő drága gyűrűjét, a' Kristus fefzületére

inelly a' gyóntató Atyának kezében vők , ezen ízók-

kal függefztette : eljegyezlek téged örökre , én lel

kemnek " lég kedvesebb jegyese', azután fejér kefzke-

n6t vévért kezébe, azt az inassának adá olly paran-

tsolattal , hogy kötné be vele fzerentsétlen Urának

a' ízemét; a* ki minekutánna ezen utolsó, és leg

nehezebb Tzolgálatot könnyező fzemekkel végbe

vitte volna, Zrínyi Péternek három tsapással feji

vétetett.

Magy,
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§. з.

Tököly Jmrének vczérlése alatt fcçyvert emelneh

Leopold eilen*

Azon idÔ alatt% hogy Ambringenius IVTagyar-

Orfzágban három elztendeig hatalmaskodik , az

öfzve-esküdteknek maradékai Erdély-Orfzágban

feuladtak, a' kiknek Vcze're vala Tököly Imrè.

Ez , hogy félinditsa Leopold eilen az cgéCz Or-

ízágot, mind fzóval, mind irás által hírJelte

hogy mar ke'fztílnének a* fegyverek, mellyekkel

Magyar - Orfzágnak elnyomattatott fzabadsága

viízfza állíttatik; villcgtatta is Tököly Imre a*

fegyvert felso Magyar-Orfzágban, de ezzel nem

sokat látfzatott gondolni Leopold Csáfzár ; eJlene

külde' még is Koppî Hadi-Vezért, a' ki fzornyû

kegyetlenséget követett el me'g azok közzül is

a' Magyarokon, a' kiknek Tökölyvel semmi Izö-

yetse'gek nem volt, dgyhogy sokakat tsak gya-

núságból is kardra, kere'kre, e's nyársra senten-

tziá¿ott, kárhoztatott : a' Magyarok is viízontag

a- kit megragadhattak a' Német Tii'ztek közzül

rahástól , fegyverestöl karóba húzták ; nielly

vifzízános kegyetlenséget hallván Leopold Csá-

fzár, Roppit vifzfza hívta Magyar *OrfzágbóI.

Az alatt az Erde'lyiek, Lengyelek es Frantziák

Tökölyhez kaptsolták magokat , a kiknek segít-

sége'vel Tököly Imre 1678-dik efztendóben 20

ezerbôl álló Hadi-Sereget vezetett ki Leopold

eilen Erde'ly-Orízágból, es leg-elófzor is a* Bánya

Várasokat foglalta el, a' hol XIV. Lajos Frantzia

Királynak emle'kezetere , a' ki otet ezen Hadban

nagyon elo-segítette , arany-pe'nzt veretett, melly-

nek egyik lapjánezen irás vala: Ludovicus JCI y^

Мех Galliae ; másikán pedig: Protector et I*atro-

nut Regni HungaHae. Midón illy eló-menete-

let látja Leopold Tököly ímrének» (m) seré-
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nyebben kezde gondolkodni, és már nem tsak

magánosaiv tudakozd az Udvar' hívsége mellett

lévő Magyaroktól , hogy rnike'pp1 lehetne az

Orfzágban levő zenebonát letsendesíteni, hanem

i68i-dik efztendőben Sopronba Orfzág-Gyillést

hirdet, a hová hivatalos volt Tököly Imre is,

de meg nem jelent , jóllehet Eí'zterházy Pál

maga tulajdon fiját ígérte vala , hogy kezesség

béli zálogul által-adná néki. Ezen Orfzág-Gyii-

lésében a' Nádor-Ispányi Méltóság a' Magyarok

nak vifzfza adatott, mellyre emeltetett Galántai

Efzterházy Pál, a' ki utóbb Római Birodalom

nak Herczegségével dífzesítette meg Nagy érdemi!

famíliáját. Az idegen Nemzetből való Katonák

nak a' Magyarokon való garázdálkodása meg-

zaboláztatott ; az adó-fizetés alól a' Nemesség

felfzabadíttatott ; a' Protestánsok' sérelmei meg-

orvosoltattak.

(rn) Tököly Imrének fzerentséjét az is nagyon

elÖl-emelte , hogy J. Rákóui Ferentznek ÍI. Rákótzi

György ujának elmaradott Özvegyét házas-társul

v^vén, megbetaölhetetlen kintset nyert vele.

§• 4-

A kezdett zenebonát tovább folytatják a

Törökök.

Midőn Leopold Csáfzár Magyar-Orfzágbaa

tsendességet akart hozni, Tököly Imre a' Török

Csáfzárhoz folyamodik («) a' ki Karam Muttafct

Fő-Vezért háromlzáz-ezer néppel Leopold ellen

k&ldé i68.3-ban, a' ki megrettenvén iily hatal

mas ellenségnek közelgetésén, Királyi kegyel

mét ajánlja Tököly Imrének, ha az engedel

mességre vifzfza akar térni ; a' Törököket pe-

diaj adományokkal kezdé kélelni, de késő volt

már &i orvosság, mert Karam Mustafa egyeae

T 2
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sen Béts alá ballagott , és azt Júliusnak 4 - dik

napján besántzolta. Béts Városának Fő-Kapi-

tánja akkor Gróf Stahrenberg vala , a' ki olly

érőssen védelmezte a' Várat, hogy ámbár abba

fzáz-ezer golyóbist lövetett be a' Nagy -Vezér,

erőt még is rajta nem vehetett : elérkezett tudni

illik Béts Városának segítségére Sobiefzky Já

nos Lengyel Király , több Imperiumi Fö-Hercze-

gekkel, a' kik Stptembemek 12-dik napján a'

Török Tábort helyéből kimozdították , úgyhogy

azon fzámtalan Seregnek minden podgyáfzfza

ott maradna , minekutánna negyven-nyóltz-ezer,

öt-fzáz Törököt örökre elalítottak volna. A'

Nagy-Vezér életben lévő Katonáival fzaporább

lépéssel sietett haza felé, hogy sem előbb Béts

alá jött vala; elérte még is ötét Lotharingiai Ká

roly Efztergomnál , a' hol nyóltz-ezeret sózott

le az embereiből. Mindénfelöl fzolgált azután

Leopold Vezéreinek a' fzerentse: Pápa, Efzter-

gom, Léva, Fülek, Neográd ; következendő efiz-

tendöben pedig Visegrád, és Vátz elvétetett a'

Töröktől ; Karam Mustafa pedig , mivel fzeren-

tsétlen ütközetnek kezdője volt, nem sinórral,

hanem jó vastag kötéllel fojtatott meg Mahomet

Török Csáfzárnak kegyes parantsolatjára. Pró

bálta ugyan 1 684-ben Lotharingiai Károly Budá

nak viízfza vételét, de hafzontalanúl; más réfz-

röl mégis t6,S5-ikben jobban fzolgált a' fzerentse,

mert Leopold a' Törököket kiűzte Újvárból;

nem külömben Bártfát , Eperjest , Tokajt , Pata

kot, és Kassát Tököly' hatalmából kifzabadítá;

melly efzten dobén nagyobb elo-menetelt tettek

volna Leopold Csáfzár' emberei, ha ama' vad

terméfzetíl Karaffa Kassa és Eperjes tájján olly

kegyetlenséggel a' Magyarokkal nem bánt volna,

a' ki Leopold Csáfzár' híre nélkül olly emberte

lenül kegyetlenkedett a' Magyar Nemességen,
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bogy minden kérdés nélkül, tsak gyanúságból is

halálra vitetné Óket (o) Tököly az alatt a' To-

röktol , talán hogy fzerentsétlenül hadakozott ,

Nagy-Váradon tömlötzbe tétetet , mellybol nem

sokára kierefztetvén, elobbeni betbúletébe vilzfza

helyheztettetett.

(и) Tököly a* Török Csáfzárral ezen tzikke-

lyekben egyezett meg: I. Hogy Tököly Imre Ma

gyar Orízáa,' Fejedelme légyen , ennek hálala után

a' Fejedelem-válafztás az Orfzágtól fügjön. II. A'

Törökök minden erejekbÔl védelmezeék a' Magyaro-

kat , ¿s azokat elôbbcni fzabadságaikban înegtar-

tsáR. Ш. A' Magyarok* hire nélkül seinmi Feje-

delemmel frîgyet ne köseön a' Konstantzinápolyi

Udvar. IV. Minden Várak , mellyek Magyar Or-

fzághoz tartozandck , Tökölynek a' TörököklÖl ál-

tal adassanak. V. Szabad kereskedés légyen a*

Magyarok et Törökök között. VI. A' Magyar- Or-

fzági Követnek fzinte oily tifzfelet adassék Konstan-

tzinápolyban , mint wás ' Fejedelmek Követjeinek.

VII. A' Török Udvarnak efztendônként adót fizee-

sen Magyar Orfzág , melly adó 40 ezer aranyat fel-

lyul ne haladjon.

(o) Ezen kegyetlen Karaffa Hadi-Vezérnek Cze-

morú «mlékezete még most is fent vagyon Aba Uj-

-vár, és Sáros-Vármegye tájján , a' hol a' siró gyer-

meket mo«t is Karaffa említésével fzokták ijefzteni;

nem ie képzenek mást benne , hanem egy fene-

vad terméfzetü, ел Magyarokat gyülolo kegyetlen

embert.

§• s>

JBuda Vara MSefzttndeig tarto rabsaga után Ai-

falta nyahából a Török igát-

Buda Várának fzabadításárá 1 68<5-dik efzterw

doben két Hadi-Vczér küldetett, tudniillik Lotha-

ringiai Károly Herczeg és Maximilian Bavariai

Válafztó-Herczeg (Elector*). Ez ai ezer Nepet

korniányoza, amaz pedig 42 ezeret, melly Hadi
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Seregben 14 ezer Magyar Vite'zek vóltak. Junius-

nak iü-dik napján érkeze mind а' к et Hadi-Ve-

zér Buda ala, es azonnal Maximilian a' Szent

Geliert hegyét , Lotharingiai Károly Herczeg

pedig a' Bétsi' kapura nézo Sz. Rókus' hegyet

tbglalta cl. Ezt látván Abdi Basa, Buda Vara-

лак Kormányozója , nyomos beí'zéddel bátoríttá

Vitéz Katonáit ; a' mieink azonban 1 2 nap min«

tegy fzünés nélkül töretik a' bástyákat , mellyek

miaón sok helyen meghasadoztak vóina , néki

ízalad a' nyílásoknak a' Kerefzte'ny Katonaság,

de a' Várbelieken hoízfzas küfzkodés után is erót

iiem vehettek, kivált, midón Abdi Basa a' mi

Kaionáink ala« kiásott fóldbe puskaport gyúj-

tatott volna, melly által sokaknak élete veízetr.

líjonnan hozzá kezdenek tehát Hadi-Ve^éreink

à' bastya to-etéshez, meüy második rendbeli

ágyúzás 15 napig tartott; törte'nt azonban, hogy

egy ágyú a' ffgyveres házra lovettetvén , egy

puskaporos kamarát felgyújta , melly oliy harso-

gás>t teít a' levegô-tgben, hogy a' nagy tsatta-

r.asban a' fold egy ora járásnyira megrendúlne,

sot a' Duna' vizét a' levegó-égnek tsattanása an»

nyivà felindította, hogy mind a' két partján uiefz-

i'zire kitsc-pna; a levegó-e'gból hulló kövek mind

a' Várban levo Népben , mind pedig a' mi Tá-

borunkban sok károkat. tettek. Ezen rémtílés

után G. Ronigízeget Abdi Basához kulde' Lotha«

ringus, a' ki által a' Várnak feladásáról inte

oiei, a' kinek Abdi Basa azt felelte, hogy na-

gyon sajnáija, hogy Ô a' Kerefztt'ny Tábortól

erós Tzívü férjfiúnak nem esmértetik, ezen fei-

gyúladása a' puskaporos kamarának nagyobb lár-

mát okozoüt, mint sem kart: nem aizízonyok

ok, hogy a' zbrge'stól megijedjenek. Elérkezett

az aiatt a' ^agy-Vezér Ertsen felol , a' hol Ta-

"bort vert vaia hatvan-ezer Neppel, a' végre,
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hogy a' Várban fzorult Népnek segítségerelegyen,

de ez is nagy kárral , és nagyobb ízégyeimel

vifzfza verettetett ; azt hyerte meg is ejjövete-

level, bcgy két-ezer Jantsárból, a' hik hogy

meg ne esme'rtesser.ek , Magyar ruhába Öltöztek,

kétl'zázan a' Várba beugorhattak , midön a' töb-

biek egy lábig dveiztek. A' JSagy - Vezernek

viíz/za verettetése uta« ¿SeptemberneA a-dik nap-

ján estve hat ora tájban Pesten hat ágyú süttc-

tett el , melly volt a' megtámadásnak jele, akkor

az elrendelt helyekröl ne'ki fzaladnak a' bástyák

nyílásainak , a' hol a' leg-erössebb Törökök ko-.,

fal helyett magokat eleikbe vetette'k, a kikkel

addig viaskoda a' Kereí'ztcnység , mígien fegy-

verrel a' Várba útat nyitnának ; Ott ismét a' Tö

rökök egy tsoportba vérodvén , útját állj ík a'

Kcrefzte'nységnek, a' kikkel utolsó pihenc sig vi-

tézúl küfzködtek, mind addig tudniillik , mígien

Abdi Basât 'lev-erven a* fóldre, a' többiek allai»

adnák a' Várat magokkal együtt. (p) Budának

megvçtele után mindenfejöl ízolgált a' ízerentse

Leopold Király' Hadi-Tifztjeinek : Lotharingiai

Károiy ift87-ikben го ezer TörÖköt darabolt le

a" Mohátsi mezöben , következendo eí^tendoben

Munkáts , Sze'kes-Feje'rvár, e's Nandor-Feje'rvár

egéfz Serviáyal együtt vifzfea jött az igaz Urá-

nak hatalmába, sot, annyira terjedett Leopold

CsáTzárnak a' fzerentse'je , hogy lógo-dik eizten-

doben Nissa, Vídin , e's Sophia Vara Leopold'

Uradalmába jönne ege'fz Albania, Bosny.ákr( e's

Oláh-Orlzággal együtt; Magyar-Orizágban sem

volt más , hanem tsák Nagy-Várad es Temo»

vár a' Török' hatalmában, (q) Megi'orciúit azon-

Ъап következendo 1690-dik .efztendöben & fze-

rentse; a' Törökök békességet kértek , Leopold

pedig olly tzikkelyeket adott eleikbe, rnellyek-

nek tellyesítésére ök rea пета állhattak ; lolyt

T 4
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tehát tovább is az ellenkeze's, és pedíg réfiptink-

rol fzerentse'tlenúl , mellyre okot és alkalmatos-

ságot adott Strasscr, Rácz-Orfzágnak Rormányo»

zója, több ' maga nyájjabeli Német TiíTztekkel

együtt, a' kik olly keme'nyen sartzolták a' fold*

Népe't, hogy a' Török igát édesebbnek lenni

inondanák a' Németekénél: jelentik tehát Soli-

mánnak, a' ki Báttyának IV. Mahomethnek Csá^

fzéri fze'két foglalta el, hogy lenne pártfogásúl

Strasser' kegyetlenségi eilen: örült ennek Ill-dik

Solimán, e's Kuperli Basât kúldé Serviába, hogy

rezzentené nieg a' Ne'meteket ; fzó-fogadó volt

Kuperli Basa, e's Nissából , Vidinbol , Belgrad-*

bol, sot az ege'fz Serviából kilegyezte a' Neme-*

teket. Azonban kovetkezendó efztendöben Lajos

Badeni Mark-Gróf Salankeme'nynél erót vett a*

Törökökön, kik kozzul í¿ ezeret hagyott fekve

a' foldon, i6oí¿-ben pedig Nagy-fVaradbol is ki*

çeprettetett a' Török ízemet.

(í>) Kevésben múlt el, bogy újonnan Török

%¿zre нет került Buda Vara, mert egy Fink Kon-

iád nevezety Burgus Neinzetbôl volt Német Xifzt

a' Fejérvári Baiának azt ígérte, hogy ha két-ezer

aranyat adánd néki , kezére fogja adni Buda

Várát j de ezen kalinárkodáss bizonyos jelekkel kt

tudódott, uiellyért i» azon Haza áriílónak feje ver

«etett, egyébb teste pedig négy réfzre vágattatott,

fqr) Ügyan azon idôben a' Bétsben levo Török

Követ Zuißtsdr fïffentti nagy fzouiorúságot mutate

van, midôn kedvetlenseg^riek okáról kerdeztçtett

Vólna, ha valyon Buda, vagy Belgrad, vagy Nissa

Varának elverztésén fzomorkodna ? azt felelte , hogy

ezek közzül egyik sem fzomoritoUa vólna meg ötet*

nagyobb,úgymond, mind ezekne'l , a' minn én fzo-

• Jzomorkodom, azon tudniillik , hogy a* Törökök

■ kedveket e's bátorságokat elvefztették , mellyet ha,

yifzl'za vehetnek-, az Ottornani Birodalom elbbbsni

l'áfebra yifzfza. allittatib.
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Karlovitzon egygyességet hot Leopold a Törö-

kökkel,

Efzében sem volt a' Töröknek, hogy be'kes-

seget kössön Leopold Csáí'zárral , söt i697-ben

maga a' Török Csáfzár nagy Hadi-eröt gyujtve'n,

oliy ígéreteket tett maga felól , hogy valamint

regenten II. Solimán , úgy o is, mint azon nçve-

zçtft Ill-dik Csáfzár, Buda Várát az Ottoman»

Birodalom' rabjává teendi: elofzör Szeged Váro-

sát akará megfzállani , hogy onne't Erde'lyt , es

felsó Magyar-Orfzágot könnyebben befuthassa ;

Solimánnak eleibe kûldetett Eugenius Sabaudiai

Herczeg , olly parantsolattal , hogy Pe'ter-Várad-

|ói mefzfze ne távozzon ; ez azonban hallván ,

hogy Szeged feie' le'ptetne a' Török Tabor, eleibe

kerúl, es midon Zentral a Tifza vize'n hídat

vervén , által akarja vezetni Solimán a' maga'

Táborát, megállapodik Eugenius Herçzeg, e's

hogy а Török lovasság a' hídon által-mehessen,

{sendesen várja ; midôn által-ment az ege'fz lo

vasság, a' hídnak neki fzegeztetve'n az ágyúkat ,

azt öfzve-töreti , hogy az innét levo Gyalogság-,

nak segítsége're ne jöhetne a' lovas Sereg ; a*

hídnak öfze-töretese man egy réfzról a' Tüzának

tulsó partjára ágyúztat Gróf Stahremberg által,

más réízrol pedig az elótte levó Gyalog-sereget

oliy vite'zi erövel ostromolja, hogy.annak ne'-

melly re'lze fegyver által veí'zett el , nagyobb

réfze pedig a' Tifzában levo pontyoknak elede-

levé lett. *) Elesett ezen vérpntó tsatában a'

Nagv-Veze'r közel harmintz-ezer népe'vel együtt,

Solimán pedig, a' ki a' Tifzáriak tulsó partían

volt , három.ezer Spahikat vévén maga melle,

elölzör Texnesvárra, onne't pedig Belgrádba olly

egyenesen , fzaladott , hogy féltébe« ipeg felr©
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sem mert vala tekinteni. Eugenius Herczeg hogy

a' Hadi-Tanatsnak rendele'se ellen Péter-Várad-

nak falai mellett nem maradott , törvényre hí

valtatott ugyan, de nem azért, hogy büntetést

végyen , hanem , hogy a' Hadi-Tanátstól függhe-

tetíen Vezérségre emeltessék; a' Törökök pedig

ezt látván Leopoldhoz folyamodtak, hogy vé

lek békességre lépjen : nem irtózott a' békes

ségtől LeopoJd , azért tanátskozni kezdenek

1099-dik elztendóben Karlovitzon mind a' két

réfzröl való Biztosok , és 2,5 efztendőre békés-

s^'get kötnek ezen tzikkelyek alatt; hogy valamit

ezen utolsó Hadban elfoglalt Leopold, annak

Uradalmában maradjon; Magyar -Orí'zágnak a'

Száva , és Maros vize légyen a' határa ; Temes

vár még is hozzá tartozandó Helységekkel együtt

a' Török' birtokában légyen. Erdély -Orlzág-

hoz semmi fzava se légyen a' Töröknek.

*) Zentánál, nem éppen sközepében a' Tifzá-

nak egy kisded f/igetetske vagyon, a' melly süni

fúz , 's egyéb vizes helyet fzeretö fákkal ékeskedik,

Ezen f/.igetról nem tsak a' Zentai , hanem az egéfz

környékben lévő Népnek hagyományból vett állítása

ez , hogy azon fzigetetske attól az időtöj fogva

kezdődóit volna, miólta Eagenius Herczeg Solimán

Török CsáTxárnak Táborát tsak nem egéfzen a' Tifza

vizébe merítette. Az öfz. e-lövettetett hídnak "darab

jai a' rajta lévő lovaknak, és a' Tifzába fulladott

fzátntalan embereknek' tetemei egybe tsoportozván>

minekutánna azt az ifzap belepte volna , első kw

detét adta ezen fzigetnek ; idővel pedig több , é>

több ifzap ott üllepedvén, eey egéfz fzigetet formált,

a' mellyben ma immár kOlömbféle nagyságú fák

vágynak. Ezen fzigetet, az egéfz környékkel önnön

magam fzemesen megnéztem, midőn Jfio_5-dik efz-

tendöben Eidély-Orfzágból Ülal'z-Orfzág felé utaz

tam volna. Magam látásából is ezt hitelesnek ta

láltam ; de azt gyaníttom, hogy ott 'ezen Török

vefzedelem előtt már valamelly zátonynak kellel'

lenni, a* mellyen- a' sok, dö.g , és hóit test könnyen

lelakadhatou, Ezt annál hihetőbbé tti'zi előtteia
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*z, -hogy a' Zentai Népnek, sót átallyában minden

embernek meg vagyrn tiltva ezen /zigetbtn fát ,

vagy vefzfzot vágni , hogy így a' fziget annál in

kább gyarapodván, azon nevezetes ütközetnek «m-

lékezeifct megörökösítie.

Austrlai Házból való első fzülött Hercegek

nek örökösen áttal-adatik a Magyar Király

ság , melly miatt nagy háborát támafzt Rakó-*

czi Ferentz társaival együtt át Orfzágían.

Minekutánna a' Török tsak nem egéfz Már

gyar-Orfzágbóí kiűzettetett volna, Leopold Csá-

F-zár Orfzág- Gyűlést tart Pozsonban i687-dik

eí'ztendöben , a' hol kérte az Orfzág' Rendéit ,

hogy Magyar-Orfzágot örökösen által-adnák az

Austriaj Házból való első fzülött Herczegeknek :

reá állott Leopold' kérésére az Orfzág , olly

fornián, hogy a' Királyságot felválaló Hercze-

gek Koronázásokkor magokat az Orfzág' Szabad

ságainak fenn-tartására , a* mint II. András Király*

Törvényében találtatik, leköteleznék; ügy mind'

azonáltal , hogy azon Törvénynek 3i-dik tzik-

kelye kivétetddnék. Ezek meglévén, Követek

küldettek Bétsbe , a' kik L Jósef Fö-Herczeget

Pozsonba hívnák a' végre , hogy Magyar Király*

nak koronáztasson, melly végbe-ment 1 087-dik

efztendoben Decembernek p-dik napján Széché

nyi György Efztergomi Érsek által. Réfz fze-

rent ezen Pozsoni végzés, réfz fzerént pedig,

h°gy a' Karlovitzi békesség- kötés a' Magyarok'

híre és tanátsa nélkül ment végbe, új háborát

támafztott Magyar-Orfzágban , mellynek Vezére

volt ifjabbik Rákótzi Ferentz: ezt, hogy a' Ma

gyar fzabadságnak vifzfza állíttására fegyvert

«melnet kiváltképpen azok befzélJették reá, a1 '•"

 



300 Masyarok' Eredete

luk KarafFa kegyetlensége miatt nagy gyûlol-

se'ggel vóltdk Leopoldhoz , sot az egéfz Német

Nemzethez. Rea állott Rákótzi» es addig is,

roíglen Tököly Imre, a' kit Vezérnek válafztot-

tak vala , Torok-Orfzágból haza hívattatne'k,

Rákótzira bízattatott a Veze'rseg , a' ki XIV-dik

Lajos Frantzia Királyhoz levelet ke'fzíte, melly-

ben a* Magyarok közzül öfzve-esküdteknek fzán-

dékát kinyilatkoztatta; ezen levelet pedig, hogy

Frantzia-Orl'zágba vinne', Longuevali nevezeta

Katona-Tifztre bízta , a' kit igen hív emberének

ve'lt lenni, talán tapafztalta is barátságát, de

tsak a' Tokai bor mellett. Longuevali magához

vette a' levelet, e's azzal egyenesen Leopoldhoz

ment, a' kinek nem tsak a levelet által-adta,

hanem az ege'fz ofzve-esküvésnek rendét is elo-

belzéllette. Leopold azonnal parantsolatot ád,

hogy a' pártüte'snek e'lefztoi kötözve Austriába

vitessenek. Rákótzi Ferentz éjtfzakának ideje'n

a' Sárosi Várban fogattatott el , e's kötözve Né-

met-Üjhelybe vitetett, de azon fogságból 1701-ben

Lehman Kapitány által , a* kinek Rákótzi jól

megkente vala a' markát, kierefztetett , a' ki

azonnal Bertsényi Miklós után Lengyel-Orfzágba

fzaladott. fr) Lehmannak pedig Leopold, hogy

a foglyot fzabadon erefztette ^ a' Be'tsi piartzon

feje't vetette. Rákótzi e's Bertse'nyi Lengyel-

Orízágból levelek által fzóllíták vala Magyar

társaikat a' fegyver-fogásra , kik közzül annyin

állottak vala feí Rákótzi mellett,, hogy 1703-dik

efztondöben , midön Lengyel-Orfzágból vifzfza

jönne , mar 20 e?er fegyveres ember allana ol-

dala mellett; mivel pedig ezen ido alatt Tököly

Imre meghalt Törölk-Orfzagban, (*) Rákótzi

Ferentzen maradott a' Fejedelemse'g , a' ki melle'

S4 Tanátsosokrendeltettek, kiknek hire e's aka-

rítja nelkül semmit sem volt fcaba.d, a' Netzet
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olgában elrendelni Rákótzi Ferentznék :¡ kevés

lo múlva Lajos Frantzia Király is pe'nzt, es

atonákat ktilde segitségûl Rákótzinak, úgy-

ogy nem sok ido alatt 4° ezer fegyveres Ñép

ovetné Rákótzi' Záfzlóját ; izzadott eleget ezek-

ek hallására Leopold, es hogy miképp' lehetne

zen tüzet elóltani , mindenektol tudakozódott :

' kik tsak annyira láttak, a' mennyire az orrok*

iegye ért, azok javalják vala, hogy minden

.egyelem reményse'ge nélkül fegyvert fogna az

ifzve-esküdtek eilen; Eugenius Herczeg pedig

zt a' tanátsot adta , hogy kegyesse'ggel inkább i

logy sem fegyverrel ostromlaná óket ; Jósef,

tiár akkor koronázott Király is e'ppen azt ja>

^aslotta : parantsolja tehát Leopold Csáfisárt Sze'-

ïhény Pálnak azon idôbeli Kalotsai Érseknek,

íogy Rákótzit befzéllené rea a1 békességre , de

íllent állottak Rákótzinak a' Tanátsosai ; meg

nem lehetett a' békésség, minthogy mar eltd-

iéllette'k magokban az öfzve-esküdtek, hogy az

Austriai Herczegek' keze'ból kive'vén Magyar-

Orízág' Kormányját, Koz-társaságot fognak ál-

lítani. Azonban öfzve-jöttek még is 1704-ben

Selmetz-Bányán, mind a' ke't Fe'lnek Bíztossai,

a' hol az Ánglusok' e's Hollandusok' kozben-já-

rása által a' be'kességet efzközlötte'k; de itt sem

mehettek semmire is , mert igen sokat látfzot-

tak kérni Rákótzi' Tanátsossai : (í) mind a' ke't

Fél tehát a' kard' markolatjára ne'zett. Midon

illy zenebona lepne' el az Orfzágot, Leopold

Csáfzár' 50 efztendeig tarto Királysága után meg-

halt 1705-dik efztendôb. Az tett ne'ki végsô órá-

)ánn leg-nagyobb fzorongatásokat, hogy Magyar-

Orfzágot illy zúrzavarban hagyván, nem tudta,

ha vallyon I. Jósef' keze'ról nem Üti-e' el azt az

öfzve-esküdteknek társasága ? Leopoldnák há-

XOta feleségei vóltak: elsó voit Margit, Fülöp
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Spanyol Királynak leánya, a' kitol nemzé Maria

Antoniát, Maximilian Baváriai Válafztó-Herczeg-

nek Hitves-társát. Második felesége volt Klaudia

Felicitas, Ferdinand Tyrolisi Fó -Herczegnek

leánya : ettol semmi magzatja nem volt. Har-

madik felese'ge volt Eleonora, Fülöp Neoburgi

FÓ-Herczegnek leánya, a' kitól nemzé Jó'sefet,

Károlyt, M. Erzsébetet .Belgiomnak ívormányo-

zóját, M. Annát V. János' Lusitaniai Királynak

Házas-társát , M. Magdülnát, Tyrolisnak Kor-

mányozóját.

, (r) Azon idôben , hogy Rákótzi Ferentz Néinet-

Ujhelybôl «lugrott , Ortzi István , a' ki Rákótzi

Ferentzhez hasonló fzabású ember volt, éppen

Bétsben talált vala lenni fzerentsétlenségére , a' kit

Rákótzinak vélvén lenni a' Bétsi Németek. , köröm

kozzé vették , és kötözve Leopold' kezére adták,

eléggé mentette mas;át az emberséges jámbor em

ber, hogy ô nein Rákótzi, hanem OrtVi légyen,

de nem adtak hitelt a' fzavának mind addig ^ iníg-

len kinyoinoztatta Leopold, hogy ez nem Rákótzi,

hanem Ortzi István légyen : kierefztette azután

Ôtet Leopold a' tömlötzbol, és jól megajándékoz-

ván , haza botsátotta. Ezen torténet utóbb Rákótzi

Ferentznek is fülébe ment, a' ki maga réfzérôl i»

azután Ortzi Istvánt megjutalmazta. Kolinonits.

Rer. Hang. L. и

(j) Tököly Imre, hálala elôtt megtert vala a'

.R. Katolika Hitre, a' ki a'R. Hitnek vallását P. Ber-

nieri Ferentz Jesovita Missionáriusnak kezébe tette

le Nikomediában, a' hol teste eltemettetett.

(f) Rákótzinak öfzve-esküdt társaival való ké-

rései ezek vóltak: I. Hogy i6g7-ben tartatott Or-

fzág- Gyillésének végzései egéfzen eltöroltessenek,

és Magyar Orfzágban valamint regenten a' KiTály-

válafztásban a' Nemzet' fzabadsága fenn~tartas»ék.

II. Erdély Orfzág Rákótzi Ferentznek adassék, úgy

még is, hogy a' Magyar Király* hívsége alatt lé

gyen. III. Efzterházy Pal helyett Berts«ínyi Miklói

tétesiék Nádor-Ispánnyá. IV. Mind Had i , mind

p*dig a' Polgári Hivatalok Magyar-Orf»á§ban egye
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dûl Magyar Nemzetbôl valóknak adassanak. A'

Protestánsoknak elvett Templomai vifzfza ada*sa-

nak, es tellyes fzabadságok légyen hitbéli gyakor-

lásaikban. VI. A' Jesoviták fzámkivetésbe küldes-

seuek. VII. Második András Királynak 31 - dik

tiikkelye hajdani erejében vifzfza tétessék.

* Római Anyafientegyház hatalma emelkední

kezd Leopold Csáfzár alatt ATagyar-Or/zág-

ban.

A' Római Anyafzentegyház' *Tadományja

agyon kezdett gyarapodni Magyar-Orfzágban

Leopold Király alatt , nem tsak sok Fo - Ne-

tes Familiáknak megtérések által , hanem, hogy

eopold Csáfzárnak parantsolatjából a' Protestan-

»któl sok helyeken az Oskolák es Templomok

vétettek, melly az említett Protestáns Atyánk-

iit sokfzor kfeserves pañafzokra fakafztotta

it több pártütó ofzve-esküvésekre- okot is adott.

[ostohább volt a' R. Katolikusoknak sorsa Erdély

rfzágban, kivált ifjabbik Rákótzi György* Fe-

delemsége alatt, a' ki egefz Erdély-Orfzágot

Helvetika Vallásra akarván hozni , az Erdélyt

atolikus Püspökökön kiadott; a' Papok is az

hívataljoknak végbe-vitelében fzoros korlát

ízzé vóltak rekefztve ; de ezen nehez környul-

lások az utóbbi Fejedelmek alatt megkönnyeb-

ttettek. ,
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I. J Ó 'S E F.

S* 9.

I. Mtefnek r'óvid Orftáglátát Rákotti Ftrintv

nek háborhodása unalmassá tefzi.

Midőn I. Jó'sef Leopold' halála után kezdi

Uralkodását, olly nagy volt már Rákótzinak

ereje, hogy Záfzlója alatt közel 50 ezer Népr!

fzámlálna , holott Jó'sefnek az egéfz Népe , melly

fegyvert hordoza , nem ment többre 20 ezernél(

ugyan aze'rt olly elö-menetelt tett Rákótzinak

hada , hogy minden Bánya-Városokat elfoglal

ván, t$ak nem egcfz Pozsonig terjedne hatalma.

Jó'sef elsőben kegyességgel akará Rákótzi' kö

vetőit engedelmességre hozni , de ezek nem ve*

hették arra magokat , hogy Jó'seP ígéreteinek

hitelt adnának : ellenek ktildé azért Jó'sefCsáfzár

Pálfiy Jánost , és Heister Hanibált , a' kitől Rá

kótzi' Hada keményen megverettetett három he-

lyen. Gerentsérnél Nagyfzombat mellett, Leho-

tánál, és Korontzónál nem mefzfze Győrtől

Öfzve-gyÜltek ugyan békesség eránt való tanáts-

kozásra i/oó-dik efztendőben Nagyfíombatban,

a' hol Rákótzi1 követői Selymetz-Bányán tett k*

réseiket megújították, mellyekre mivel Jó'sej

reá nem állhatott, tovább is tartott a' belső h

ború: mivel azonban mind az Anglus, mind

Hollandus nagyon javasolják vala Rákótzinak

békességet Ónodon 1707-ikben Gyűlést tart,

hol sok vélekedések után elvégeztetett , hog

Magyar-Orfzágban a' Királyi hatalom örökösei

eltöröltetnék , és a' Batavusok', 's Helvetá

módjára mint Köz-Társaság , kormányoztatne'k

állíttatnék egy Kormány-fzék , melly az Orfzá

Nagyjaiból és Vármegyék' Követjeibol állana. 0

A« Ónodi Gyűlés után ugyan azon efztendöbrt

Kassá
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Kassán ismét Gyűlés tartatott, mellyben Efzter-

házy Pál a' Nádor -Ispányságból letétetett, és

helyébe Rákótzi Ferentz embereitől Bertsényi

Miklós azon Méltóságra maga neve napján emel

tetett, midón már előbb Ónodon Rákótzi Ferentz

is Erdélyi Fejedelemnek válafztatott volna, melly

rendeléseket hallván Jó'sef Csáfzár, azonnal min

den réizeire Orfzágának leveleket botsát, mel-

lyekben Magyar-Orfzághoz való jussát az emlí

tett Gyűlés' végzései ell«n megmutatja ; Orfzág.-

Gyülést hirdet azután Pozsonban I7o8-ikban, a'

hová következendő efztendeig várattatott Rákótzi

maga követőivel együtt ; de hafzontalanúl , mint

hogy vagy nem hittek Jó'sef Csáfzár' ígéreteinek,

és így féltek megjelenni, vagy ha annak hitelt

adtak is, inkább kívántak örökös fzámkivetést

válafztani , mint sem Jó'sef Csáfzár' engedelmes

ségére magokat eltökélíeni. Utolsó próbáját tertd

meg Jó'sef i7io-dik efztendőben , midőn Rákó-

tzihoz kúldé Pálffy Jánost Horvát-Orfzági Bánt

olly hatalommal, hogy valamit kívánna Rákótzi,

mindent engedne meg néki , tsak az Austriai

Háznak Magyar-Orfzághoz való jussa megmarad

jon, és II. András Király' végzésének 3i-dik

tzikkelye hajdani erejében vifzfza ne tétessék.

Öfzve-jött Pálífy Vaja nevű helységben Rákótzi

Ferentzel , a' ki nagy hajlandóságot mutatott

ugyan a' békességre, de a' Köz-társaság' híre

nélkül semmit nem végezhetett; fogadta tehát,

hogy az egéfz dolgot Tanátsosatval közleni fogja,

a' mint meg is tselekedte; de -minthogy ezek,

külömböző értelemmel volnának, semmit sem

végezhettek, hanem fegyver-fzúnés lévén Kato

náikat téli fzállásra botsátották, Rákótzi pedig

Bertsényivel együtt Lengyel -Orfzágba ment,

olly fzándékkal, hogy következendő i7ii-dilt

efztendőben Hufzton közönséges Gyiilésre ismác

Magy. Ered. II. KOnjv . U

i



MA*YAKOK* EREDETE

ftfzve-seregeljenek. Nem ictfzett ezen halogatás

az Udvarnak, sem pedig Pálffy Jánosnak , a

kire az egygyesség' el'zközlése bízatott; Károlyi

Sándorral közli tehát a' dolgot, a' ki mind Rá-

kótzi előtt kedves, mind pedig annak Tanátsos-

sai közzűl leg-tehetosebb vala : ez elment Rá-

kótzi után Lengyel-Orfzágba, és hathatós befzéd-

del kérte, hogy valamint Hazájának fzereteté-

bol kardot rántott vala, úgy most annak fzerc-

* v tétéből tenné vifzfza azt a' hüvelyébe. (*') Reá

állott volna Rákótzi a' békesse'gre, de Bertse'nyi

fzüntelen azt pengette fülébe, hogy Jó'sef Csá-

fzár ígéreteinek nem kellene hitelt adni; előbb

is, ügymond, -az Austriai Házból való Fejedel

mek sok ígéreteket tettek, mellyekről ,a' kör-

nyűlállás változván, kéfz-akartva is elfelejtkez

tek : illyen befzédjével arra vette Berts-ényi

Miklós Rákótzit, hogy mind a' kettő inkább vá-

lafztott örökös fzámkivetést, mint sem hogy Ri-

rályjának engedelmességére vifzfza állott volna ;

Rákótzi ugyan Konstantzinápolyba vette lakását,

a' hol I7j5-ikben dprilisnck 8-dik napján Kerefz-

tény módon végzé életét; *) Bertse'nyi pedig

Frantzia-Qrfzágba ment. **) (^) Előbb, hogy

sem ez történne , Károlyi Sándor Nagy-Károíy-

ban Gyűlést tartott , mellyben minekutánna Rá

kótzi követőinek eleibe adta volna azon káro

kat, mellyeket, magok Nemzetét fogyafztván,

és tulajdon Hazájokat pufztítván, eddig okoztak,

utat mutatott , hogy miképp' lehetne az Ud

varral egyesülni. Ezen Gyűlésben közel 50 eze

rén jelentek meg, a' kik Jó'seF Csáfzártól eleikbe

adatott tzikkelyre alá-írták magokat, közzűlök

köz-akarattal váláfztott fzemélyek által 171 i-dik

efztendó'ben Aprilisnck zp-dik napján Szathmá-

ronn , utóbb pedig, t. i. Májusnak első napján

a# Erdélyi és Magyar^Orfzági Statusok Jó'sef
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Csáfzái'nak hív engedelmességet fogadtak; de

későn, mert Jó'sef Csáfzár már az előtt tizenkét

nappal más világra vette az útját, a' kinek ha

lála, ne hogy Rákótzi' követőiben tlevénítse a'

lelket, kéfz-akartva eltitkoltatott mind addig,

míglen Károly, Jó'sefnek testve're Spanyol -Or-

feágból vilzfza nem jönne. I. Jó'sePnek felesége

volt Vilhclmina Amália , János' Hannoverai Ve

zérnek leánya , a' kitől három magzatot nemze :

Leopoldot, a' ki korán való halálával megfzo-

morította Felséges ízűiéit; Mária Josefát, a' ki

ÍYidrik Augustus Lengyel Királynak felesége

lett , és M. Amáliát , Károly Albertnek Baváriai

Válafztó-Herczegnek Hitvese't.

(«) Ezen végzésnek ellene fzóllott (protettált).

Okolitsányi Kristóf, és Rákovfzky Menybárt , inel-

lyért ez a' Gyűlés' helyén agyon vagdaltatott ; Ama'

pedig harmad napra hóhér' keze által végeztetett

ki e' világból. A' Rákótzi Táboránál lévő Frantzia

Katonák midőn Rakovfzkinak agyon vérettetését

.hallották , azt Rákótzira értvén , igen nagy zendi'i-

lést kezdettek, melly mindazonáltal azonnal letsil-

lapíttatott , mihelyt Rákótzit minden setéiéin nélkül

életben lenni látták. v

(x) Azon egTCsülésnek tzikkélyei , mellyekec

Jó'sef Csáfzár Rákótzi' eleibe adott, ezek voltak,

hogy t. i. ha tizen-öt nap alatt vagy maja , vagy

Biztosa által engedelmességet fogad Jó'sef Csáf/ár-

nak, életét, és mindea jófzágát meg fogja tartani;

arra mindazonáltal köteles légysn , hogy Csáfzári

Katonát tartson a* Jófzágán lévő trossebb Várak-

bán , a* melly Katonáknak fizetése mindazonáltal

az Orfzág' Kints-tárjából járjon; ha pedig fzégyen-

lene , vagy félne Magyár-Oífzágba vifzfza jönni ;

fzabad légyen néki akár melly' Orfzágban lakni ,

és ott a* jófzágának jövedelméből élni, tsak Magyar-

Orfzág ellen valaraelly titkos ártalmat ne forraljon.

£zen felly íil azoa két fijait is , Perentzet tudniillik,

és Györgyöt, a' kiket Leopold Csáfzár elfogatta-

tott, és Bétsbe vitetett vala , ajánlá Jó'sef, hogy

adná néki ; de mivel Rákótzi, Jó'sef Csáfjai*
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kívánságára rea ne m állott, a'jófzága Kixi.lyiÛgyé'fi*

kezére jutott, a' két gyermeke .pedig Rákótzinak ,

Bétsben maradott : ezeknek hogy még a* nevé se

maradjon fenn , Károly Csáfzár Piákótzi Ferenti-

nek ugyan. Ferentz n*\ u fiját Sz. Károly Alark Gróf-

jának neveztette , Györgyöt pedig Sz. Erzsébeté-

nek , a' kik mind ketten raagzat nélkül kénízerít-

tettek menni a' inás világra.

(y) Bertsényi Mikiósnak fija Lái/ló mint Fran-

tzia-Orfzági Fô Had¡ Vezér , XV. Lajos Franizia

Királynak. közbe vetésére Mária' Thereziáfól Mara-

dékival egyiitt kegyelembe vétetert 1761-dik efzten-

dôbten, úgy inég is, hogy Magyar-Orfzagban el-

vefztett jófzágoknak vifzfza, vételéfre seinmi jusiok

ne lenne. Ezen kegyélméért M. Therézi£nak hogy

hálá-adást rnondfon Bertsényi LaTzlo-, fzeinéíyje

i'zerént Frantzia Orfzágból lejött Bétsbe. Hasonló

háláadó til'zteletet tett Bertsényi Antal , Láfzlónak

fija, és Mikiósnak Unokája, midôn 1773 kan Paris

Vároeából Bétsbe jött a' Felséges Udrarnak tif/te-

letére. . Bertsényi Miklós nagy kedvellôje volt a'

Tudományoknak , a' ki midôn leg-nagyobb háború-

ság vólna ís az Orfzágban , nein engedte , kogy az

Oskolák bézárattassanak , sôt midôn a* Nagyfzom-

bati tanúló Ifjäk közzul sokan kardot kötven, fegy-

veres életre adták magokat , vif/.i'za parantsölta

Ôket Bertsényi a' ICalamáris mellé; hanem azt még

i* meg nem engedte , hogy Német nemzetbôl való

Tanítók legyenek a' Magyar-Orfzági Oskolákban,

sot még azokat sem fze'nvedte meg a' Tanítók' se-

*egében > a' kik Német nevet viseltek vala : Zanger

Jánost a' Nagyfzowibati Akademiának Igazgatoját,

ámbáf iól tudott Magyarúl , mivel még is Németes

nevé áttal eredetét kétségessé tette , az Oskolák'

igazgatása mellôl el parantsolta.

*) Hazai torténet Iróink azt állítják , bogy Rá

kótzi Konstantzínápolyban halt vólna meg ; de el-

lenkezôt taláiunk Kultsár István Hazai Tudósonk-

tól kiadott T&rok-Orfzági levelekben, melly levelek-

nek annál nagyobb hitelessége lehet , hogy azokat

Mikes, Kelemen írta vala , a' ki mivel Rákótzi Feje-

delemnek Kairiarássa , és bújdoeásiban hív követoi«

volt, Rákótzi' kornyulállásait, és halálának niódját

leg-jobban tudta.- Ezen Mikes Kelementôl h a j dan

tit levelekben azt találjuk, hogy Rákótzi Fejede-

/
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lern Török - Orfzignafk, Rodost6 nevû Vároeában 17.3.5-

dik efztendôben, Apriiisnek 8 dik napján halt vóíria

meg. A' fzíve Frantzia-Orfzágba vitetett , a' hoi

azon sírba tétete«, mellyben Rákótzi Fejedelem-

nek Hitves társa temetve vala ; egye'b teste pedig

a* Török Csáfzárnak engedelmébôl Rodostóból Kon-

Btantzinápolyba vitetett, de titkon minden pompa

nélkül, ée ott azon sírba temettetett el az ott levó

Jesoviták által , mellyben Rákótzi Fejedelemnek

édes Annya temetve volt. Ugyan tsak Mikes Kele-

mcn , a' ki errôl bizonyságot téïzen , rendeltetett a'

Török Udvartól Rókótzi testének Konetantzinápolyba

való vitelére.

**) Ámbar Bertsényi Miklós Rákótzi Fejedelem

nek még a' fzerentsétlenségben is elválhatatlan hír

társa ¿a követoje Frantzia-Orfzágot is megjárta: de

t6ak ugyan ft is életét 's bújdosását, mint RáRótzi

Fejedelem, Rodostóbun vegezte el, é% pedig elôbb,

hogy sem Rákótzi ; niert Bertsényinek hálala 172.5-

dik efztendôben Novembernek 6-dik napján tortént,

a' mint ugyan errôl Mikes Kelemennek Török- Or-

fzági leveleiben bizonyos feljegyzést találunk. Teste

ugyan tsak" Rodostóban egy kis Görög Kápolnábaa

temettetett el , a' hol a' Koporsó-kovén ezea emlé-

keztete inetfzé'e olvastatik :

Sta Viator !

Et mirare jub hoc pedali lapide Magríi Cordis Heroem

in Sago. Altiss. Consilii Senatorern in Toga.

i

Zelantem Patriae Civem in Regno , in Ecclesia

DEI religiosum R, Catholicum. In exilio fidissi~

mum sui Principis Achatem. Illustriss. et Excell.

Comitém Nicolaum Bertsényi, Qui olim in Hunga-

ria Serenissimi Principis Transilvftniae Franc. ЦТ.

Confotderatus Regni Hungariae Statuuin Ducis Lo-

cumtenentem , et exercituum Supremum Generalem ,

Primus Senator , et Cottus de Ung Supremus Comes,

Tot titи lis clarus. Meritis gloriasus. JVunc a/i'e/70

Solo , Pugilo Terrae tectus , et mortuus exuiat. Hinc

disce Viator vicissitudinis Humanae Conditionem

esse nil fixum , nil perenne in exilio suo habere.

Mortuus est Mundo , omnibus munitus Ecclesiae Su~

ci amends Rodostode VI. Nov. ¿in. 1 7.25. aetatis 60«

Hi
У
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Séd quod vivat Coelo , EJUJ exetnploríj

in Vita , Gentrosa Aequanimitus in Exilio , loirga

Patientia in morAo. hrevis , séd fortis cum Pt'tfmi

Levita in Morte , lucuientum Testimúnium relinquunt

fosteris. Abi Viqtor non immttnor pie defuncti, ac

meditai e suti Jírmis nonnisi expugnari Coeium.

§. 10.

HáJíótzi ellen védelmezi át Austriai Házat Jíf.
-X" x

Kelemen Pápa , Egyházi hatalmának közbe

vetése által.

Azon idÖtien , hogy Rákótzi Ferentz fel-

zavarta az Orfzágot, az Anyafzénfegyháznak sem

volt tsende~s nyúgovása Magyar-Orlíágban. Nagv

gondja volt ugyan XI. Kelemen akkori fzentsé-

ges Pápának, hogy a'R.Hit Magyar-OrCzágban

tsorbúlast ne fzenvedjen, de kissebb ízorgalma-

tosságot abban senr mutatott, hogy Rákótzit tár

saival együtt az Austriai Háznak engedelmessé-

ge're vifzfza hozza; azért lyop-dik efztendöben

Levelet ( Bullát ) küldött akkori Efztergomi

Érsekhez Kristián Augustushoz, mellyben páran-

tsoita, hogy átok alá zárna (Excommunicálna)

minden Egyháziakat, e's Szerzeteseket, valakik

Rákótzi' re'lze't követnék, sót Teleki István Egri

Püspök gyatuiságba esvén Kristián Augustus

előtt, mintha ó Rákótzival tzimboráina , Po-

zsonba eleibe törvényesen hívatott ( citáltatott),

hogy ott mentené ki magát: Ez, hogy terhes

okokra nézve az elrendelt napra meg nem je

lenhetett, az Efztergomi Érsektol fjccomtnunirál-

tatott\ azonban, n.-inekutánna értelmesen meg-

niutáttn volna ártatlanságát, azon átok alól fel-

fzabadíttatott. *)

*) Kelemen Pápától Rákótzi Ferentz ellen ho

zott excommunicatios parantsolatot akkori Vefzprf mi

Püspök Atsádt a* uiaga Püspöki Meséjében ki

nem hirdette.
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III. K Á R O L -Y.

§. 11.

Feicstüfzik az Orjzág Károly hfoségére , Károly

pedig lekötelezi magát át Orfzágtól eleibe

adatott tzikkelyekre.

Jó'sefnek váratlan halálát hallván az Ó test

vér Öttse Károly, ott hagyta Spanyol- OrfzágotT,

's a' Magyar Királyságnak' felvételére jött, hogy

itt bizonyosabban uralkodjon. Elkezdette ugyan

Uralkodását T7ii-dik efztendöben ; de, a' koro

názása következendő elztendöben ment végbe,

minekmánna tudniillik az Orfzág' Rendéitől eleibe

adatott tzikkelyekre lekötelezte volna mngát,

melly tzikkelyek ezen következendök^ voltak:

I. Hogy eltöröltetvén a' (zabád válaíztás , nem

külömben II-dik András' végzésének 3 i-dik tzik-

kelye, a' Nemzetnek minden egyéb fzabadságai

sérelem nélkül maradjanak. II. Hogy a' Sz. Ko

rona Magyar-Orfzágban Magyarok' gondviselése

alatt tartassék. III. Hogy azon Tartományok,

mellyek hajdani időben Magyar-Orfzághoz tar-

tozandók voltak, ismét ahoz vifzfza tsatoltassa- -

nak. IV. Ha Károly férjfi magzat nélkül halna

meg, ízabad légyen a' Magyaroknak a"kit tet-

fzik, Királynak válafztani. V. Hogy azon Fe

jedelmek , a' kik Magyar-Orfzágban , mint örök

ségbe következni fognak, Orlzág- Gyűlése al

kalmatosságával koronáztassanak meg, és ezen .

,5 tzikkelyekre magokat lekötelezzék. Ezen tzik

kelyekre felesküdvén Károly , Magyar Király

nak koronáztatott 1.71 2-dik efztendöben M''jus-

nak 2i-dik napján Pozsonban. Folytatta volna

ugyan Károly Cs. örömest az Orfzág* Gyűlését, de

mivel a' mirigy-halál igen aralkoda Orfzágunk-
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bán, kentelenek voltak az egybe-gyült Orfzá-

gunk' Attyai ki ki a' maga honnyába vifeíza

térni; megízúnt két efztendo múlva azon vefze-

delmes fekély Orfzágunkban ; egybe-jöttek tehát

ismét 17 1 4-dik efztendöben Pozsonban Orfzá-

gunk' gondos Attyai , hogy jó Királyjokkal a'

Köz-Jóról tanátskozzanak: sok bölts, és hafznos

törve'nyeket hoztak itten , mellyeknek vizsgáiá-

sára az Orfzág' Törvényes Könyvéhez igazítom

Érdemes Olvasóimat.

§- ia-

j? Törökök ellen hadat indít ; a kiken Eugenius

fíerczeg , és Gróf Pálffy János Péter- Várad

nál , Temesvárnál^ és Belgrádnál , sdt más

helyeken is a több Hadi- Vezérek gyosedcl*

meskednek.

Kétfzer volt Károly Csáfzárnak a' Törö

kökkel vér-ontó háborúsága : eJsÖ kezdődött

i/ió-dik efztendöben, vége lett i/ig-dikban

a' Passarovitzi egygyesölés -által. A' második

Kezdődött 1736-dikban, vége lett ipflp-dikben.

Az első háborúságra okot adtak a' Törökök ,

midőn a' Velentzei Köz-társaságot , a' kik a*

Karlovitzi egygyességbe bévóltak rekefztve , Pe-

loponesusban megtámadták : mihent a' Török

Udvarnak ellenkezéséről túdósíttást vett Károly

Csáfzár a' Velentzei Köz-társaságtól , parantso-

Iá Fleischmann Anselmnek a' Török Udvarnál-

lévő Követjének > hogy emlékeztetné a' Tö

rök Udvart a' Karlovitzi egygyesűlésre , melly-

ben foglaltatnak a' Velentzeiek is, és ha még

is valamely kifogások volna az említett társas

ság ellen, ebben 6 akarna az Anglusokkal,

és Hollandusokkal ftéló Biró lenni ; holott a«
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Ottóm ani Udvar semmiben meg nem bántódott

a' VelentzeiektÖl , hanem , hogy eze^ néhány

tolvajkodó Török hajót a' tengeren elmerítet

tek vala, erre nézve befzéllette reá Aly Basa

ííagy Vezér III-dik Achmeth Török Csáfzárt,

hogy Peloponesusnál támadná meg a' Velentzeie-

ket , sőt olly vakmerő volt az említett Nagy

Vezér, hogy Károly Csáfzár Követjének is,

luiGÓn ^ez a Kárlovitzi békességnek tzikkelyeire

emlékeztette ötét , azt felelné , hogy ók Károly

ellen ugyan nem tasakodnak , ha mindazonáltal

Károlynak telizik hadat indíítani, örömest lát

ják; élnek még most is, úgymond, a' Törö

kök közzűl, a' kik Béts Városának falaihoz laj

torját támogattak. Fleischmann pedig azt vifz-

fzánolta , hogy azok Károly Qsáfzárnak nem

rettentoj, hanem a' Törökök vifzfza verettete-

sének eleven bizonysági volnának: ezen vilá

gos mondáson annyira megindult Aly Basa ,

hogy a' Csát'zári Követet azonnal zár alá té

tetné. Az-alatt, hogy kitanulhassa Károly Csá

fzár hadi-kéfzűleteint'k módját, Ibrahim Basát

követtségbe kűldé Bétsbe , hogy az által a' Ve-

lentzeiekkel való ellenkezésnek okát megizenje:

Ibrahim Basának is tsak azt válalzolta Károly,

hogy ha a' Török Udvar valamiben megsértő

dött , az elég-tétel eránt való kezességet ma

gára akarná venni-; mellyre midőn a' Török

Követ azt felelte volna , hogy ebben való meg

egyezésre a Konstantinápolyi Udvar hatalmat

nem adott volna néki, viízl'za tért Török Or-

fzágban, és azonnal elkezdődött a' határokon

való ellenkezés, (z) Hadi Vezérnek válafztá Ká

roly Csáfzár Eugenius Herczeget, a' ki i/ió-dik

elztendőben Jtótijus Holnapnak vége felé Fu

takra vezette hadi seiegét, melly eránt midőn

jninden izükséges rendeléseket megtett volna.,
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az ajatt a' Nagy Vezér is Belgrád alá érkezett

két-fzáz-ezer néppel , a' kikben hogy nagyobb

bátorságot öntsön , Eugenius Herczegnek, hadi

seregét kezdi fitymálni , azt monda , tudniillik

róla , hogy a' Zentánál történt nyereséget , melly

ó'tet nevezetes Vezérré tette , neiu az Ö okos

ságának vagy vitézségének , hanem Miistafa ok

talanságának kell tulajdoníttani , a' ki rofz ren

delései által nem kevéssé efzközlé Eugenius nye

reségét. Által-vezeti azután a Száván az ege'fz

tábort, és Zimonytól Péter Várad felé fordít

ja a' rudat; Eugenius Herczeg pedig, hogy az

ellenség' mozdulását bizonyosabban kitanulhas

sa , Pálfi Jánost ezer négy-fzáz lovasokkal kém

leni kűldé, a' kit Karlovitznál egy fzempillan-

tásban körül vefz negyven-ezer Török ; Pálfi

azonnal négy elejű fzoros rendbe állítja kato

náit, és úgy hadakozván elöbb-elöbb léptet,

mind addig, míglen az ellenség közzúl ki nera

vágta nvgát , a' Törökök közzűl ezerét lefzab-

dalván Izerentsésen vifzfza ment Eugenius tábo

rához , a1 nélkül, hogy az elvefzett, és meg

sebesítetett katonáinak Izáma mindenestől több

re négy-fzáznál ment volna Pálfi János' kato

nái közzöl. Azonnal Péter -Várad felé indítja

a' tábort Eugenius , tudván , hogy a' Nagy Ve

zér az ellen sietne, és előbb, hogy sem a' Ve

res tsalmúsok oda érkeznének, Eugenius által

tette a* Dunán az egéi'z hadi seregét, minden

bútyorokkal együtt Augustusndk a-dik napján,

és más nap elfoglalja azon sántzal bekerített tér

séget , mellyet Kaprára Hadi Vezér valaha ke'-

fzíttetett vala. Augustmnak 4-dik napján vir

radta előtt oda ért Aly Basa is az egélz Török

sereggel , és a' közel-lévo hegyeket még hajnal

•lőtt «lfoglalja ; viradtakor levél által parantsol-

ja á1 Vár Fő-Kapitányiának Löffelholtz Géné
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-ralisnak , hogy adná fel a' Várat minden tető*-

vázas ncíkúl máskép' valakik abban volnának ,

egy lábig mind lekontzoltatnak : Löffenholtz

ezen hánkolódó parantsolatjára a' Nagy Vezér-

rek jó fzót sem adott , Eugenius pedig erről

tudósíttatván , azt izente Aly Basának , hogy hu-

i'zon-négy óra alatt ollyan feleletet fog adni,

melJynek hangja egéfz Konstántzinápolyig fog,

hallatni : ki adja tehát még az nap Eugenius a'

parantsolatokat , a' következendő nap'. tartandó

ütközet érám, melly volt Jluzustusnak ^-dik

napján, a' midőn Eugenius előbb az Istent, e's

annak Szentséges Annyát segítségül híván, jelt

adat az ütközetre, mellyben néhány óráig tartó

vér-ontás qtán megí'zalafztatik a' Török kato

naság, a' kiket midőn meg nem állíthatna Aly

Basa , inkább akart kard , mint sem sinór által

elvelzni, -azért a' legsűrűbb rend ellen vágván

addig viaskodott, míglen a' hóit testek között

maga is meglelketlenesedne. Ezen ütközetben

harmintz ezer Törölj tette le a' fegyvert e'le-

te'vel együtt ; az életbe maradott nép Belgrádig

fzaladott, a1 hol Belgrádi Basát Mustafát válafz-

tották Aly Basa helyébe Nagyvezérnek. Euge

nius pedig Pálíi Jánost, és Wirtenbergi Her-

czeget Temes Várnak ostromlására küldé , ad

dig is, míglen^ felízedvén a' Törököknek el

hagyott bútyorat, utánnok mehetne. Alkalma-

tossak voltak Eugenius rendelésének tellyesíté-

sére mind az időnek mind pedig az ellenség

nek környűl állásai ; az ellenségnek elesett a'

bátorsága , az idő pedig olly fzárazsággal ked

vezett, hogy Temes Várnak környékén meg-

keménykedett posványságon jól meglehetne kö

zelíteni a' Várnak bástyáit: Pálfi azért, és Wir-

tembergi Herczeg bekeríti a' Várat, a'1 kik után

nem sokara, ele'rkezvén Eugenius Herczeg, Stp-
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tembcrnek e]$ö napján elkezdik Tevesvárnak

ostromlását ; meg akarta ugyan gátolni ezeknek

í'zándékát Mustafa Belgrádi Basa, és már most

ÍN agy-Vezér, a' ki az elfzakadozott Tábort öfzve-

feitzelvén , hátulról akara reá ütni a' Kerefztény

Táborra ; Eugenius Herczegnck korán orrába

ütközött a' Török fzag; azcrt eleikbe küldé

Pálffy Jánost, a' ki Mustafa Nagy-Vezért gya-

lázatpi vifzfza fzaladásra kénlzerítette. Mind

ezekután Octobernek első napján ege'fz erővel

reá. rohan Eugenius Tábora Temesvárnak sán-

tzaira, tíz óráig tartó vérontás után elfoglalja

a' Várnak külső árkolatját, melly megtámadás

ban hat-ezerén estek el a' két réfzről ; kezdé

azután ágyúztatni a' bástyákat olly tüzeá heves

séggel, hogy az .ege'fz Várban le'vő Népnek a'

bástyák alatt lévő boltozatokba kellene rejtezni,

ugyan azért a' Basának akaratja ellen is a' Nép

fel akarta acini a' Várat, melly hasonlását a'

bent lévő Népnek tapafztalván a' Basa , azt

kérte ki Eugeniustól , hogy magok vagyonjával

együtt a' Várból bátran kimehetnénék, és a' rab

jaikat is Eugeniustól viJzíza vehetnék, a' Vár

pedig minden benne lévő fegyverrel , és Kato

nák éleményével együtt Eugeniusnak áltál-adat-

nék: megegyeztek tehát, és Octobernek 14-dik

napján tizenkét-ezer Török ment vala ki Temes

várból, minekutánna azt kétfzáz-harmintz-hat efz-

tendeig bírták volna, a' kik között mivel sok Nemes

Izemélyek , és erőtlenek is voltak , olly kegyes

séggel viseltetett hozzájok Eugenius , hogy ezer

fzekereket rendelne alájok, mellyeken Belgrá

dig vit étének ; melly emberségét Eugeniusnak

hallván a Török Csáfzár , azonnal Károly Csá-

ízárnak Követjét Fleischmant a' rekefztékből

kierefztette. Temesvárnak elfoglalása után kö

zei hétfzáz kissebb Helységek tértek vifzf^a a'
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Magyar Koronának hatalma alá. Midőn ezek

történnek Temesvár körül , más réfz.r.01 való

Hadi-Vezérek sem fzunnyadoztak : Méret ,elfbg-

lalá Pantsovát és Új-Palánkát; Petrási Gradis-

kát, Brodot , Velikát , Dobajt, Dobort; Drasko-

vits János Dubitzát, Perkovitzát, Ofzrosótzit ;

Dethin István pedig Oláh-Qrfzágot foglalta, el 4

a' hol, ezen most említett Hadi-Vezér Mauro-

kordatust Oláh-Orfzágnak Fejedelmét Bukerestr

ben elfogta,, és kötözve Erdély-Orfzágba Sze*-

benbe vitte. Rendelések tétettek azután 1717-

dik efztendoben Belgrád, Várának ostromlása

eránt, me Ilyet harmintz-ezer benn lévő, Török

hatFziz ágyúval védelmezett vala : ennek meg

vétele Eugeniusra bízattatott, a' ki levezeti Fu

takra fzáz-ezerbol álló Hadi - Seregét ; mellyel

Pantsova mellé utazván i a' Duna' fzakadékján

leerefzti Belgrád felé a' Hadi-ízerízámokat, a''

hol , hogy a' Dunán által-vihesse Katonáit , a'

közel le'.yö fzigetbe ágyúkat küld MersL Hadi-

Vezérnek vigyázatja alatt , Bruovi Hadi-Vezér

nek azután parantsolja , hogy harmintz sereg Ka.-

tonát hajóra fzállítván , indítaná a'.'Dunáaak

túlsó partja felé, a' kiknek védelmére két rezes

hajót botsátott vala által, ezen mindegyikeim

100 ágyú vala; mihelyt Bruovi a' Dunának kör

zepét érte, kilöveti az ágyúkat, Mersi pedig

az közel lévő fzigetben dob és trombita harso-

gási között lármát indít , mellyel annyira meg-

rémíté a' Belgrádi parton lévő Török őrizeteket,

hogy sántzaik közzül nagy kiáltással kifzalad-

ván, Eugenius Táborának bátorságos utat enged

nének az áltál-menetelre; hidakat veretett azu

tán Eugenius, mellyeken az egéfz Hadi-Seregét

bátorságosan által-vezette Június Hónapnak 19-

dik napján , más nap a' Duna és Száva között

való iir«$ helyrd*let*lepedvén. Táborát besán



l 8 MAGVAKOK'

tzolja, 's az egéfz Várat bérekefzti, tígy, hogy

semmi fnlöl segítség a1 Kerefztény Tábor' híre

nélkül nem jöhetne- nékik, az alatt pedig kémé

letlenül töreti annak bástyáit. A' Várban lévő

Törökség, mivel a' Nagy-Vezérnek minden órán

elérkező segítségek várta, a' fel-adásról seramit

sem akart tudni ; elérkezett ugyan tsak a' Nigy-

Vezer Júliusnak 28-dik napján kélfzáz-ezer Nép

pel Belgrád alá, és Eugenius* Táborát igen ve-

fzedelmes helyre bekeríti * úgyhogy Eugenius

-Táborának együk oldalán a' Duna, másikon á*

Száva vize volna , Táborának homloka előtt a'

Várban lévő ellenség, utánna pedig a' Nagy-

Vezér' Tábora állma; sőt már az egéfz Euró

pát befutotta azon hír , hogy az Eu^enius' Tá-

b^ra egéfzen el volna rekefztve. Vefzedelmes

helyen volt, meg kell vallani, a' Kérefztény

Tábor, mellyre, azonkívül, hogy be vala re-

hefztve, fzáz-harmintz ágyúval tüzeltetett a'

.Nagy-Vezér, a' Várbeliek pedig hétfzáz ágyú

val , úgyhogy az egéíz Táborbán élete felöl

senki senki bizonyos nem volna , utoljára pedig

a' volt eltökéllések , hogy a* melly órában a'

Nagy-Vezér reá ütne Eugenius' Seregére , a' Vár

beliek is azon órában hátulról tűz közé fzorí-

tanák Őket : ezen fzándékát írásba tévén a' Nagy

Vezér, azt Vékony Jánosra bízta; hogy a' Bel

grádi Basának kezébe adná ; ez pedig maga is

Magyar lévén , (a) Pálffy János' sátorába ment,

és annak a' Törökök' fzándékát kinyilatkoztatta,

Pálffy pedig Eugeniusnak. Eugenius, hogy meg

előzze a' Nagy-Vezér' fzándékának tellyesítését,

Au^ustusnak i4-dik napján írásban adta ki a'

Vezéreknek a' maga rendelését , hogy fzándékát

a' Törökök meg ne sajdíthatnák,; parantsolta

azután, hogy nyugodna ki magát a' legénység,

éjtfzaka pedig iningyárt éjfél után mindnyájan
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fegyverben állanának : jobb-fzárnyát az első

•endnek vehetné Stahremberg, bal-i'zárnyát pe-

lig Harach; a' második rendnek vezetője lenne

ieverani Herczeg, mind a' két rendnél pedig

.' Wirtembergi Herczeg lenne Fő-Igazgató. Minrt

i' két fzárnyára a' Gyalogságnak úgy ofztotta

él a' lovasságot, hogy ezeknek jobb-fzárnya

Lbergényitol, Mersitől, és Batetól, bal-fzárnya pe-

lig Nádasdi, Martfgni, és Montekukulustól függne,

nind a' két fiárnyán lévő Lovasságnak FÖ-Ve-

érségét Gróf PálíFy János viselné ; Seckendorf-

lak parantsoltatott, hogy azon réfznek segítsé

gre, a' melly hanyatlani találna, kéfzen lenne,

íruóvi és Víard Vezérek pedig a' Tábor' Őrize-

ére hagyattak, végre Kamusi fő-pattantyús Ka -

>itánynak parantsoltatott , hogy a' Vár ellen

nennél erőssebben lehetne, úgy tüzelne , a' végre,

logy a' tűz, és füst miatt a' Várbeliek éfzbe ne-

rehetnék, mi történne kívül a' Táborban. Augus-

usnak ij-dik napjára kelvén, előbb, hogy sem

lajnal hasadna, parantsolá Eugenius , hogy nngy

sendességgel indulnának ki a' sántzokból : Czé-

>en fénylett a' Hóid , midőn a' Lovasságot meg-,

ndítá Pálífy ; de nem sokára nagy köd erefz-

ledvén elvefztette a' kiindult Lovasság az utat..

; véletlenül a' Törököknek egyik sántzába akad*

ak ; a' Törökök elsőben Őket komlőknek lenni

;ondolván , fegyverhez kaptak , a' nélkül , hogy

lagyobb lármát indítanának ; PálíFy azonban lát-

rán, hogy eltévelyedett légyen, a' környűl-ál-

áshoz alkalmaztatja magát, bátorítja embereit,

> leg-elöfzör is puskára kelnek, ezeket kisütvén,

elugranak a' sántzra, a' hol védelmezte ugyan

nagát a' Törökség, látván még is, hogy a' Ke-

efztény Tábornak győzedelmes erejét ki nem

llhatná, nagy sikojtás között többi társaikhoz

«megv« £zaladtak , a' kiket annyira

L....1.



3-zo MAOTAROK' EREDETE >

tettek, hogy tsak nem az egéfz Török Tábor

megfutamodna ; bátorságot vettek még is , cd

megújíták az ütközetet : Pálffy erftssen kiállja

a' tüzet a' Lovassággal , a' kinek lármáját hall

ván Mersi, segítségre fzalad, netn külömben

Stahremberg is a' sete't ködben tsak arra ny>

módott , a' merre a lármát hallotta , ezeknek

• ,oda érkezése után megújul a' verekedés, mind

addig, míglen nz .ellenség táborának azon fzár-

nya megfutamodna; utánnok indult a' Lovaiság,

mellyet PálíFy vezetett vala ; de tsak nem vei

fzedelembe kerültek , mert az előbbre indult

Lovasság mefzfze eltávozott vala a' Gyalogság

tól, a' kiket ázuraii a' Törökök bekerítvén, a'

Száva vize fele' kezdettek nyomni ; a' felkelő

nap azonban, melly a sűrű ködöt elofzlatta,

kinyilatkoztatta a' vefzedelmet , mellyet e'fzre-

vévén Eugenius azonnal segíséget küld a' Gya

logoktól elízakadt Lovasságiak , az alatt maga

is nem tsak mint Hadi-Vezér , hanem mint közj

katona is halhatatlan bátorsággal tsapkodja a1

kardot mindenfelöl az ellense'g' nyaka közzé;

ugyan tsak, minekutánna öt óráig tartott volna

iá' vérontó tsata , előfzör a' Spahik , azután a'

Jantsárok is megfutamodtak , és az egéfz gaz

dag Tábort minden kintsekkel, és éleménnyek

kel együtt a' Kerefztény Hadi-Seregnek kíván

ságára hagyták; azoknak fzáma, a1 kik a' Törö

kök közzöl elestek, 21 ezerre ment; ezen fzör-

nyíl vefzedelemrol pedig a' Várbeli Törökök

semmit sem tudtak , niivel a' sűrű köd béfedezte

a' két viaskodó Tábort, lármájukat pedig az

ágyúknak és taratzkoknak harsogása elvette. Az

nap mingyárt "néhány Török rabokat botsátta

Eugenius a' Várba, a' kik a' Kerefztény sereg

nek gyözedelmérol tudósítást tennének; azután

Követeket is kűlde, a' kik által Belgrád Várá

nál
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nak feládását pärtmtsolta Eugenius: a* Várnak

kormányozója nagy tifztelettel fogadta a' Köve-

teket , es a' Várban körül-vezette , 's az . e'lel-

mekre* es a' Vár* óltalmára való kéíziileteket

nékik megmutogatván , azt válafzolta , hogy mi-

vel a' Várnak védelmére még elégséges erovet

vólnának, ennek feladásával nem akarnának hir-

telenkedni: errol értekezvén Eugenius , olly fzör-

nyá. tüzet botsát Belgrad Vara eilen, hogy a'

benne lév6 Törökseg , más nap fejér Záfzlónak

kite'tele által az erósse'ghek feladását onként je-

lenté. Által-ve'tetett tebát Belgrad Vara Augus-

tusnak 17-dike'n azon engedelemmel , hogy

a' Törökök minden Hadi-fzerfzámokat ott hagy-

ván, Záfzlóssan muzsika-fzóval mehetne'nek kí ; f

holmijeknek ofzve-rakására ke't nap engedtetett

nékik, harmad napra kelve'n , bangos, de elég

fzomorú muzsika-fzóval 20 ezer Török tódúlt ki

Belgrad Várából. Ezen erósségnek megve'teie

után jó rendeléseket te've'n Eugenius , Be'tsbe

induit, hogy ott nydgodalmasabban telelhessen.

Minekutánna így megtörettetett vólna a' Törö

kök' fzarva, Károly Csáfzárhoz békessége'rt fo-

lyarnodtak, melly eránt tartandó tánátskozások

Passarovitzra rendeltettek , a' hol ofzve-jôvéa

mind a ke't réfzfol való Bíztosok, l/ig-ikban,

Majusnak 30-dik napján kezdettek a' VetekedeV

hez , melly ido alatt Eugenius Herczeg is közel

Passarovitzhoz tartózkodott , -a' ki , hogy fzo-

rossabb korlátba kerítse a' Törökök1 bátorságát,

tanátskozás közbe sokfzor kérdeztette Károly

Csáfzárnak Bíztossait, ha vólna-é reményse'g az

ezyesiile'sról , másképp' azonnal ütközetre ve-

zetné Katonáit; mèlly által nagyobb félelembe

hozván a' Törököket, egygyesseg fzereztetett

a4 efztendóre, olly forman, hogy a rabok mmu

a' ke't re'fzrol haza botsáttassanak } Temesvac,

Magf. Ered. IL Köryv. &

ir
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és Belgrád, hozzá tartozandó helységekkel Ká

roly Csáfzár' hatalmában maradjon : nem kü-

lömben Oláh-Orizág is egeTz az Aluta vizéig,

e's Bosnyák -Orfzágnak .a' Száva mellett való

rélze ; ezen fellyül fzabad légyen a' Kerefzté-

nyeknek Jerusálembe utazni ; Peloponesus a' Ve-

lentzeieknek vifzfza adassék ; melly tzikkelyékre

mind a' két réfzröl való Biztosok .Júliusnak 21-

dik napján írták vala alá magokat az említett

17 1 8-dik efztendqben.

(z) Károly Csáfzár több kéfzületeí között Gyu

la Fejérvárnak falait nagyon megerősítette , a' végrt

hogy ha a' Török Erdély Orfzág felé fordíttaná

a' rudat, annak könnyebben eleibe áthasson i ezen

erősséget azután maga nevéről Károly Fejér vár

nak, vagy rövidebben -Károly Várnak neveztette.

(a) Vékony János Magyar Orfzági "fzülemény

lévén , valaha Rákótzi Ferentznek Záfzlója alatt

hadakozott , ennek fzámkivetése után pedig Urá-

T^l együtt Török Orfzágba ment , és a.' Török Csá-

fzárt fegyverrel fzolgálta : jelen volt ez már elóbb-

h a* Temesvári ütközetben, a' hol G. Pálfi Já

nossal befzélgetvén , jó Rév-Komáromi ákovitát ii

ivott a" sátorában , '» fogatta , hogy valamit hazá

jának hafztiára tehetne, azt végbe -vinni el nem

múlatná., volt is gondja reá, azért, azon levelet,

melly ét a' Nagy Vezér adott vala néki a* vrfgre,

hogy a* Várba vigye , egyenesen Pálfi sátorába

vitte, és az egéfz dolgot igazán közlötte vala vele,

így hogy Belgrád Várának megvételét leg-inkább

Vékony Jánosnak , és G. Pálfi Jánosnak kellessék

köfzönnünlu
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Afzfzonyi ágra is kiterjffztetlk a Magyar

Koronához való jussá az Austriai Háznak.

A' Törökökkel kötött békesség után Pozson-

Í3an Orfzág Gyűlését hirdet Károly Csáfzár 1722-

clik efztendőben, a' hol Magyar Orfzághoz való

erdemeinek elö-fzámlálása után kérte az Orfzág

Rendéit, hogy az Austriai Háznak Magyar Or-

fzághoz való jussát afzfzonyi ágra is kiterjefz-

tenék, úgy, hogy elsőben is Mária Therésiá-

nak maradéki , ha ezeknek magva fzakadna ^ L

Józsefnek , azután pedig Leopoldnak leányáról

terjedett mind a' két nemű Unokái uralkodná

nak , de mindenkor az első fcülött; a" ki va- ,

larnint az Austriai Felséges Háznak több örö

kös Tartományit, úgy Magyar Orfzágot is min

den ofztály nélkül egyedül bírná, melly vég

zés Sanctio Pragmatikának neveztetett; ugyan

ez 1 7 23-dik efztendöben III-dik Károly Király

és Csáfzár által törvényesen megerossíttetett. Az

említett Gyűlésben Károly Csáfaár a' Hét-fzemél-

lyés ítélő Táblát (JTabulam Stpt'mviralem) g fze-

méllyekkel uiegfzapontotta , a' kik közzfll kettő

Prélátus , kettő Orfzág Nagyja , négy pedig Ne

mesi rendből' volna. Nem külömben a' Király*

Hely-tartó Tanáts is Károly Gsáfaártól állítta

tott fel ezen Orfzág Gyűlésében, mellybeu 22.

fzenaéllyek volnának a' Nádor Ispánynak, vagy

az Orfzág Bírájának elől ülése alatt, úgy, hogy

ezen Hely-tartó Tanáts a' Királyon kívül sen

kitől ne fügne , kötelessége volna pedig ezen Fel

séges Tanátsnak az Orfzág Gyűlése végzéseinek

tellyesíttésére vígyá/ni, és semmit el nem hal-

gatni , a' mi Hazánk törvénayével clleakezn*.
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Felbomlik J Tarokkéi való békesség Károlynak

nagy fterentsétlenségérc.

>

Mivel az Orofzoknak, a' kik a' Karlovitzi

békességben foglalva voltak, sok alkalmatlan

ságot okoztak a* Törökök, Károly Csáfzár ezen

dologban Bíró akarván lenni , közbe vetette ma

gát , 's kívánta, hogy az Orofz Udvar minde

nekben , a' mellyekben a' Törököktől kárt fzen-

vedett , megelégedtessék , azt midőn nem akar

nák e'rteni a' Törökök , ellenek háború hirdet-

tetik i7.!jó-dik efztendobeh, mellyben Fő-Hadi

Veze'rnek rendeltetik ama nagy tapafztalású , *s

halhatatlan emlékezetű Vite'z Pálfi János, mint

hogy az előbbeni Hadi-Vezér Herczeg Eugenius

ugyan ezen efztendöben ^lobb, mintsem a' had

kezdődne , más világra költözött volna. Le

vezette Pálfi János Futakra mind a' két rend

béli lovas , és gyalog seregeit , 's ollyan ren

deléseket tefz , a' minőt egy leg-próbálttab Ha

di-vezértől lehete várni : nem vóltmár más hátra,

hanem hogy kardot rántsanak a' Török ellen ,

midőn Károly Csáfzár Pálfi Jánost azoknak ese-

deze'sére, a' kik ezen betsúletet a' fegyver tsat-

togási között tifztességesen megofzűltt Vitéznek

irígylették, háza híta a' táborból, és helyette

Lotharingiai Ferentz Herczeget Felséges M. The-

resiának férjét rendelte Hadi-Vezérnek, úgy

mindazonáltal , hogy Ferentz Herczeg Secken-

dorffal minden rendeléseiben egyet értene. Le

ment 1737-dik elztendöben ezen ' Felséges Sze

mély a' táborhoz ; történt azonban kevé's idő

alatt , hogy ez a' közel lévő erdőben vádáfzván,

annyira eiteVelyedett légyen , hogy sem azt nem

tudná , hal légyen , sem azt , hogy merre kel-
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lene menni; mar a' setet e'jtzakának homálja

békezdé boríttani a' felsó világot, es Ferentz

Herczeg az esméretlen berkek^ között puskázá-

$a után keresi az útat , mellyet meg nem ta-

lálhata, midôn Seckendorf a' Herczegnek elté-

velyedésén magában nagyon töprenkedik ; do-

bosokat erei'zt tehát, es trombitásokat , a' kik

béfutnák az egéfz erdôt , es azt mind addig

lármáznák, miglen Ferentz Herczeget feltalál-

hatnák ; fülébe hat Ferentz Herczegnek a'

lárma , es annak hangja után indúlván vefze-

delmes tévelygésébôl a' táborhoz vezettetett ,

a' kinek Felséges fzemellye't tekíntetbe nem ve-

vén az embertelen Seckendorf, mintha a' Pá-

pai tégla kementzéne'l valaha nap Izamos lett

vólna , olly rútúl lepifzkolta , melly goromba*

ságának utóbb megadta árát. Hozzá kezdett

azonban sFerentz Herczeg keve's napok múlva

ISÍyssa Várának ostromához, mellynek által-adá-

sira reá-állottak a' Törökök , de keve's ido

múlva azt ismét vifzfza nyerték tólünk, sot

Banyalukánál Bosnyák Orfzágban , es Vidinne'l

Károly táborát fzörnyen megverték : vifzfza hí-

vattatott azután Seckendorf a' Hadi Vezérség-

bol, és Bruñan az úgy heveztetett Spübergi

tömlötzben nyúgodalomra tétete«. Seckendorf

helyett Ferentz Herczeg melle' Kónigfzeg kÜl*

detett tábori Vezérségre , a' ki 1738-dikban

megütögette ugyan Meádiánál a' Törököket, de

a' Török ugyan azon helyen lefizette az adós- "

gágot , sot, hogy még az interessével se roa-

radjon adós , Orsovát t Semendriát, Pantsovát,

es Ú)-palánkát, mellyek a' Duna kornyékçben

legnagyobb erósse'geink vóltak , elnyerte tólünk.

Elparantsoltatott Königf/eg is a Hadnak vezér-

lésetól Ferentz Herczeg is , hogy a Török Or-

fzági levegó e'g§ei egésscgét meg ne vefztegesse»

X 3
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haza hívattatott Bétsbe , a' kik után Károly tá-

boránaft kormányozását Vallis Olivér! vette ál

tal , a' kinek melly ízerentséje volt légyen a'

Veze'rséghez , megmutatta , midőn Krotzkánál

tíz ezer válogatott népet elveíztven, a' Belgrádi

íalak árnyékában húzta meg magát : nem sokára

azután maga ízóllította meg a'Nagy-ezért a' be-

kesse'g eránt , mellyre hogy Ötét könnyebben

reá bírhassa, előre is Belgrád Várával kínálta

meg ; oda érkezett éppen akkor Neupergi is a'

táborhoz , a' ki békesség efzközle'sére küldetett

vala Bétsböl , ez Vallis Olivérivei 1738-dik efz-

tendöben Septembernek első napján által-adták

Eeigrád Várát a' Töröknek Serviával egyiit,

nem külömben Orsóvá Várát Oláh-Orfzággal és

a Banátusnak nagy darabjával együtt , melly

Kalmárságért Károly Csálzár érdeme fzere'nt

megjutalmazta mind a1 kettőt, midőn Neuperg

nek a' Grétzi tömlötzbe 4 Vaílis Olive'rinek pe'

dig a' Glátziba helyet rendeltetett.

Mellyet nem sokára követett Károly Csáfzár-

nak halála.

A' Belgrádi békesse'g után nem sokáig ve-

fzodött Karoly Csáfzár a' Világgal, a' ki mi-

nekutánna Magyar Orlzágban tett biilts rende

léseivel az elobbeni párt-ütéseknek gyökere't el

fojtotta volna, boldogabb életre költözött 1740

dik eíztendóben. Felesége Károly Csáízárnak

trzsébeth Kristina volt, Lajos bruufzvitzi FŐ-

Kerczeguek Itánya, a' kitol nemzé Leopoldot,

Mária Therésiát, M. Annát, és M. Amáliát;

Leopold e' s M. Amália tsetsemos korokba el

tűntek a' világról; M. Therésia Ferentz Lotha-

ringiai Herc^e^hez luenvén, az Attyának őrök-
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segébe lépett ; Mária Anna pedig Károly Lot-

haringiai Herczegnek jegyeztetett el házasságra,

és eljegyzésének efztendeiben mind életétől iniud

•férjétől az irigy halál megfol/tá."

* • m ' f • '

§. ló.

Károly Csáfta'r a Magyar Jfiyafzentegyhát kül-

jo rend-tartefsának elintézésében Királyi hátai-
i.

mát mutatja,

III-dik Károly Csáfzár az Egyházi dolgok

•elintézésében a' mennyire azok a' Polgári tár

saságnak külső boldogságával egygyesülve vágy

nak , Királyi hatalmának világos jeleit adta :

parantsolta tudniillik , hogy a' Szerzetes Klastro-

mok a' Köz-jónaJi l'zükse'ge , e's a' Királyi Fel-

se'gnek engedelme nélkül ne fzaporíttassanak ;

a' kik pedig Szerzetbe állanak , reájok esendő

örökségnek .tsak tized refzét vihetnek a' Klas-

tomba , azt is úgy, hogy azon értek ötven ezer

forintot meg ne haladna. A' Papokat , és Ne
mes Ifjakat nevelő Házaiknak ( Stmináriumah-

nak és Convidusoknak ) elintézését lég-főbb ha

talma ízerént magának tartotta. A1 Kamadulen-

sisek , Trinitáriusok, és. Piaristák fzerzetét Or-

fzágunkban Polgári jussal ajándékozta meg ; a* .

Prémonstratenzisek Nagy Váradi Prépostjának

pedig , és a' Jesovitáknak az Orf^ág Gyűlésé

ben ülést , és voksott engedett. Az Efztergomi

Érseknek Kristián Augustusnak , és utánna kö

vetkezendő Elztergomi Érsekeknek Római Bi

rodalom Herczegének tzímjét (Tituliusát) adta,

inellyet. 1714-dik efztendöben Királyi levelével

megerősített ; ámbár ezen tzímmel már 'Sig-

-inond Király idejében is ditsekedtek az Efzter-

gomi Ersekek , melly betses nevezetet . az idqk-

X 4
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nek utóbbi mostohasága elragadta tolok. Károly

Csáfzár , Királyi gondoskodását a' Protestáns

Ekklésiákra is kiterjefztette, a' kiknek i68i-dik-

ben, és» ióg7-dikben nyertt Szabadságait meg

erősítette, megtiltotta mindazonáltal, hogy Zsi

natok (Sinodusok) ne tartassanak, azért a' Ro«

senbergi Zsinatnak rendeléseit Orfzág Gyűlése

hatalmával eltörültek

NEGYEDIK SZAKASZ.

JV'cIlyben foglaltatnak . azon esetek , niellyek a' San-

ct^o Pragmatica (£) fzerent következő Fejedéi-

mekoek uralkodása alatt történtek.

MÁRIA T H E R É & I A.

Uralkodása keze/éten nagy fiél-véfzbe keveredik ,

tncllyct letsillapít a Magyaroknak hív , ti

bátorsága,

K. ; :ároly Csáfzár, 's , Magyar Királynak halá

la után i74o-dik efztendöben felvette ugyan M.

Therésia Magyar Orfzágnak Kormányozását,

de a' Koronázása következendő efetendőben Ju~

niusnak *5-dlk napján ment végbe, minekután-

na tudniillik II-dik Józsefet világra fzülte Volna,

Sok ellenségei támadtak M. There'siának , a1

kik ötét Attyáról reá maradott öröksége'böl ki-

ikarták tolni. Első volt a' ki 1740-dikbea
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vert rántott vala , Fridrik Burgus Király , ezt _

követték Károly Baváriai Fö-Kerczeg, Károly

Rhénusi Kerületnek Palatínussá , Augustus Len

gyel Király és Saxoniai Válafztó Herczeg , Fü

löp Andegavi ágról való Spanyol. Király, és

Károly Emmánuel Sardiniai Király , a' kiknek

tüzet fújtatta XV-dik Lajos Frantzia Király.

Illy sok ellenségtől környül-vétetvén M. The-

résia 1741-dik eíztendoben azon Orlzág Gyű

lésében , melly ezen Felséges Afzfzonynak ko

ronázásakor Pozsonban tartatott , II-dik Józefet

pólyába tartván karjai között , a' Magyarokhoz,

mint . hív népeihez folyamodott , esedezvén ,

hogy tőle, 's Felséges magzatjától tehetős segí

tségeket, meg ne fognák. Alig jelenté M. The-

• rézia kívánságát, azonnal kélzen volt, és pedig

bőven is a' segítség ; örültek tudniillik a' Ma

gyarok, hogy alkalmatosságok eshetett Koronás •

Fejedelmekhez tartozó hívségeknek megmuta

tására. Azonnal hat gyalog és három lovas Re

gementet állítottak ; a' hat első volt Andráai ,

Bethlen , Háttér, Forgáts , Szirmai , Újvári Re

gementje, mellyekben volt hufzon egy ezer nép,

A' lovas Regementek pedig voltak ffercztg fyz-

terházié* Bettinái Jánosé f és Káinoki Antalé*

ezen fellyül elvégeztetett , hogy a' Nemesség is

Felséges Afzízonyok oltalmára fegyvert emel

ne, mind ezek pedig nagy sietséggel véghez

mentek, de izükséges is volt, hogy a' hadi ren

delések serényen tétessenek , mivel Fridrik Búr-

gu* Király i74i>dik, eíztendoben fzörnyű hír-,

telenséggcl Slésiát , és Morvát ellepte , Károly

Baváriai :VáLaf^\ó Heí*zeg pedig Tseh-Orfzágot

foglalván el,, 1741 -«Uk tiitendöben September-

/jí^.iy-dik napján Prágába TseV. Királynak ko

ronáztatta magát, de rnihent halottak, hogy

Jd. Therésia védelmére az egélz Magyar ^^

» •'•' • e*""4* • • n'.-.í *'• u.'.1'
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messég fegyverbe volna , megtsökkent az Au

striai Ház ellenségeinek bátorsága, kivált, mi

dőn 1742-dikben a' fellyebb említett válafztot

Rendeket a' tsata piartzra bátran elő-állani lát

ták. Fridrik volt első , a' ki a1 Csafzlaviai gyo

zedelem után , melly igen drágába került néki

1 Júliusnak üg-dik napján t\fratislaviába megbe

. , kélt , de isme't feltörte az egygyességnek la

katját, és VH-dik Károly Csáízárhoz kaptsolta

magát, míglen 1/4.5-dik efztendöben Slésiát, és

Glatz Vármegyét el nem nyerné tőlünk. Tseh

Orízágból Lotharingiai Károly 1/4,3-dik efzter.-

dobén kiküfzöbölte az ellenséget, és ezen Őr-

í'zágot törvényes Fejedelmeknek engedelinessé-

t. . gére hozta; -azon efztendoben Májusnak iz-dilí

napján M. Therésia Tseh Orfzágnak koronájá

val tífzteltetett meg Prágában, melly koroná

zásnak örömét örvendetessebbé tette Gróf Na-

dasdi Ferentznek győzedelme, a' ki Braunoviá-

nál a' Bavarusok táborát nem tsak megverte,

hanem annak Fő Vezérét is Minutiust elevenen

•elrablotta. -Ezen ízerentséit annyira fblytatá Na-

dasdi Fereqtz , hogy már az egéfz Baváriát , sót

a' Rhénus vize'n által -vezetvén hadi seregét, a'

Rhe'nusi Pálatinátust is elfoglalná. Tsak nem

hasonló lépéseket tett a' Frantziák ellen Belgi-

ómban Gróf :Batthyáni Károly, (<?) a' kikkel

I74t$-dik efztendeig tartott a' háború, melly-

ben a' Bétsi Udvar a' Borboniai Hízzál egygyes-

ségre lépett , midőn már előbb más réfzröl va^

. ellenségeit jó móddal letsendesírette volna , ugyan

azért i745-dik eí'ztendőbieX Felsé^s Ferentz,

M. Thereziának férje. , ^ együtt Uralkodó társa

Római Gsáfzárnak v?/alztatott. . •• •

••'••(*) Mi <írtötódik ízen hét fzón Sanctic Pra-

gmatica , íregmagyaráztatik Harm. Siahaji. §. 13.

(o) Prof Batthyáni Károly .utóbb .Róinai Bi-

n Hercz^gének czímjet nyerte meg az Udvartól.
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V , '-S- «• •*-'

Berlini Udvar újonnan fegyvert emel az. Au-~

striai Ház etlea. * v

Tsendességben voltak M. Therésiának mÍO'

den Tartományi , midőn Fridrik Burgus Király

1 750-dik efztendoben Felséges Afzfzonyunk el

len háborkodni kezdett: hét efztendeig tartott

ezen ellenkezés, mellynek i70>dik ef/tendo-

ben a' Hubertoburgi békesség által fzakadott

vége , melly egyesülés fzerént mind a' két fél

azon álapotban, mellyben a' háború előtt vójt,

vilzí'za tétetvén, az elfoglalt helyeket egymás* ;

nak ismét vifzfza adni kénfzeríttetett. Ezen há

borúban, mellyneR folyása alatt majd nekünk,

majd Fridriknek hízelkedett a' fzerentse , sok

nevezetes Vezéreinknek hadi erkoltse , és tudo

mányja egéfz Európában elhíresedett : .ezek köz-

zűl voltak G. Daun Ferentz, G. Nádasdi Fe-

rentz , G. Hadik András , Gedeon Laudon , Lu-

sinlzky, Vétsei , Siskovits , Ötvös, két neve

zetes gyozedelme volt Fridriknek a' mi tábo

runkon , elsőben Prágánál másodfzor pedig Lis-

sánál; a' Burgus ellenben Kotzemitznál Daun,

és Nádasdi Ferentz által fzörnyen megverette-

tett 1757-dik eíztendoben; ugyan azon efzten-

dóben Nádasdi Ferentz Moys'hegye mellett Vni-

tersfeld Burgus vezért lenyakazta , táborát meg

győzte , hadi tár-házát minden tábori kéí'züle-

te'vel együtt elrablotta , azután Sehvaidnitzöt

és Vratislaviát véres tsata után elfoglalta. Nem

külömben 1 758-dik efztendoben magát Fridri-

ket Olmiíznál Morva Orfzágban Laudon és Sis-

•kovits megl'zalafztoíták ; Hochkirch mellett pe

dig Ugyan azon eíztendoben Danu Hadi-vezér

által annyira megverettetett , hogy ezen neve-

Hadi-vezér tíz ezer Burgusi kúldeac öreg
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apjok után a' más világra. Következendő el

tendöben Laudon Dresdánál , Daun pedig Mi

xennál olly nevezetesen győzedelmeskedett hog

egyfzerre tizen-három ezer Eurgust kerítene

tőrbe. Hadik Berlin Várcssában a' Királyi

kast ke't óra alatt elrablotta, e's nagy prédát

húzván maga után, minden vefzedwlem nélkül

vifzfza tért az Aiistriai táborhoz. Az tsak nem

leg-nevezetesebb dolog volt , hogy Laudon

fcchvaidnitz Várát I76i-dik efztendoben négy

óra alatt való ostrommal megvette , melly vil

longásoknak^ véget vetett, a* Hubertoburgi egy

> gyesüles. Új ellenkeze's támadott isme't 177))-

dik efztendoben a' Berlini, és Bétsi Udvar kö

zött , mellynek ez volt az oka : Maximilián

Baváriai Válafztó Hertzeg halála után , a' ki

semmi magzatot maga után nem hagyott, en

nek tartománnyából M. Theresia némely hely

ségeket elfoglaltt , némellyeket pedig a' Pala-

Tinátusi Válal'ztó Herczegnek elfoglalni engedett;

ezt Fridrik i a' Vestphaliai egygyesűléssel ellen

kező dolognak állította , azért írásba tévén el

lenvetéseit, azokat M. Therésiához kúldé; er

re M. Theresia is írással felelt: mellyben Ba-

váriának ' valamelly réí'zéhez való jussát meg

mutatta ; ezen felelettel nem elégedvén Frid-

"fik, 1 778-dik efztendoben Júliusnak j-dik nap

ján bétsap Tseh Orfzágba , a' kik ellen keli-

fzen voltak M. Therésiának a' népei is, melly

tábori erő Magyar Orfzágból hufzon-egy ezer

rel fzaporodott : de előbb , hogy sem Vezére

inknek hadi erej ék megmutatására alkalmatos

ság nyiíjtatott volna , a két Udvar között egy

gyesség köttetett 17 79-dik efztendőben Tesohén-

bén Márttiusnak 1 3-dik napján, melly egy

t'yesúiésben M. Therésiának engedtettek követ-

esendő kerületek , tudniillik : Vildshut , Bran«



II. KÖHYV. IV. SZÁKASZ. 335

t

lau , Maurkirchen , Freyburg', Maitigkoffen ,

Ried , Scharding , és általlyában Baváriának

azon egéfz réfze , mclly a' Duna, Onasus, és

í tivan vizek között vagyon."

§• 3-

/á* Polgári alKotvdnyt ( Statum civilerp ) virág

zó állapotba helyhezteti Mária Therésia az

Orfzáf*ban.

Melly nagy boldogság érdeklette N. Magyar

Hazánkat M. Therésia idejében, még azoknál

is , a' kik ezen Felséges Afzfzonytól hozott

bőíts parantsolatokat nem olvasták, tulajdon

tapasztalásból esméretes. Orfzágunkban a' Vár

megyéknek fzámát (hogy Galitziáról 'és Lodo-

meriáról , mellyrol H-dik András idejében fzol-

lottam, emlékezetet ne tegyek,) négygyei meg-

fzaporította : elsőben is azon Tartományt , melly

Karniolia , és Károly útja között vagyon rekedt-

ve , a' Kolapis vizétől egéfz a' Velentzei tenge

rig, a' Magyar Korona árnyéka alá tette, és

azt Severén Vármegyének nevezte , melly újon

nan állított Vármegyének első Fő Ispannyává,

és az egéfz Fiúmé-béli Kerületnek FŐ igazga

tójává Majlath József Urat tette 1 7 /7-dik elz-

tendőben. Nem külömben 1779- dik efztendo-

ben a' Temesi Banátust három Vármegyékre ,

úgymint Temes , Tórontal , és Krafznó Várme

gyére felofztotta , Temes Vármegyének első F6

Ispánjáva rendeltetett G. Nitzky Kristóf i^go-dik

efztendöben- Krafznó Vármegyének FŐ Ispán-

ságával elsőben tifzteltetett meg HallerkŐi Gróf

Haller József, és az most említett efztendöben

Lúgoson azon Méltóságba béiktattatött. Azon

efztendöben G. Győri Ferentz Toróntál Vár
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megye'nek FÓ Ispánságát kezdette. Napkelet fe-

loi is nagy darab tartomány tsufzottrninden vér-

ontás nélkül Magyar Orfzág mellé: által enged-

ték tudniillik a' Törökök Moldaviának Buko-

vina nevezetú Tartománnyát 1778-dik efztendo-

ben, melly Tartománynak hofzfza hufzon-kët,

fzclessége pedig tizen-hat Ntímet mért-fóld. (d)

Azzal is nem kevésé terjefztette a' Magyar Nem-

zetnek betsit M. Theresia, hogy ezen Nemzet-

bói 120 test-órzóket válafztana , a* kiknek hív-

se'ge're maga Felséges fzeme'llyét, es legkedve-

sebb Királyi magzátjait bízni bátorkodott. Ezen

test-Órzo Magyar Sereg, vagy is úgy nevezte-

tett Magyar Garda 1740-dik efztendóben álJi-

tatott fel, melly Nemes Seregnek Kapitánysá-

gára leg-elsóben Gróf Pálfi Leopold válafzta-

tott, melly Me'ltóság 1764-dik efztendóben azon

Karba te'tetett, mellyben az Orfzág Bárói vannak.

(d) Ezen Bukovina nevezetú Tartományt Ô

Felsége nevével B. Splényi GAbor Fô Stiása Mas

ter vette által a' Töröktol 1778-dik efztendóben Oc-

tóbernek 12 dik napján , és ô Fehe'ge réfzére a.'né-

pet felesküdtette Czernovetz Váio»ában. Bakovi-

nának kilentz falujában Magyarok laknak. , a' töb-

bi helys¿gekben pedig Oláhok , Zsidók f es TÖ-

xokôk.

Nem hillómben az Egyházi dolgokban £* Hits

rendeleseket téjien.

Nem tsak a' Polgári társaságnak bóldog ál-

lapotját e's bátorságát, hanem az Isteni tifztelet-

nek elo - mozdítását is, az Egyházi dolgok eránt

tett bôlts rendele'seivel nagyon gyarapította M.

There'sia : látta tudniillik ezen Felse'ges Afz-

fzony, hogy sok PüspöK Megye'k ( Diaeceses)

«ally tágasok vólnának, mind a' Ple'bániáknak,
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nd pedig azokban levó lelkeknek fzámára

zve, hogy több F$ Páfztoroknak gondvise*

ie't kivánnák, 1777-dik efztendöben hét tij

spökse'geket állított fei a' Magyar Koronának

rtománnyaiban , ötöt ugyan a' Deák, kettöt

üg ä' Görög fzertartást követö Római " Kato-

usoknak. Az elso öt Püspökse'gek rendeltet-

1 következendo helyeken , ugymint Bel'ztertze

myán, a' hol elso Püspöknek te'tetett G. Berch-

A Fereotz. Rosnón elso Püspöknek nevezte-

t Galgótzi Jánoe, mivel pedig Méltóságának

lezdése elótt meghalt , ennek helyét foglalta

G. Rêvai Antal; Szomb,atheJye,n , melly Püs-

kség Szili Jánosnak adatott. Sepesen , a' hol

го Püspökse'gnek igazgatását Szalbek Károly

tte fel. Székes-Fejérváratt , melly Püspökse-

t nyerte el leg-elsôben Séllei Nagy Ignátz ,

nek hálala titán pedig Milassin Miklós. (<?)

Görög rendtartást követö Katolikusoknak pe-

5 Nagy Váradra, es Korösre adatott Új Püs-

k : ezt nyerte el Boskovits Basilius/ amazt

dig Dragosy Moyses. Ezen fellyúl a' Mun-

tsi Görög rend-tartás fzerént való Püspöknek

;edelmét is jól megtóldotta ezen kegyes Ki-

Lynénk. Ugyan ezen Felséges Afzfzonynak

mdoskodásából (mellyben Barkótzi Ferentz

on idóbe'li Eíztergomi Ersek volt az indító:)

Új-kerefztények ( Ambaptisták) a' kik Po-

эпу Vármegyében Levárd tájékát igen ellep-

k. vala, a' Római Anyafzentegyház rend-tar-

íának felve'tele're némellyek kegyesse'ggel , ne4

îllyek pedig keményebb efzközökkel vezet-

ttek. A' Klastromban e'lo Szerzetesekre is ki-

:jede Felséges Afzfzonyunknak gondoskodá- *

, a' ki , hogy a' Szerzetes eletet felválaló gyen-

itéleta ifjaknak magok meggondolatlanságát

ígorvosolja »77á-dik efztendoben kegyesen pa.»'

У
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rantsolni raéltóztatott , hogy senki a' Klastron

i'alak közze' ne esküdjön, minekelôtte életéd

hufzon-negyedik efztendeje't betöltven magi

meggondolására elcgendô ideje , es okossági

légycn.

(e) Milassin Miklós Sz. Ferentz SzerzeteV

vétetett fel a' Püspoki Mélróságra , minekutam

a' tábori nép mellett sok efztendôkig tarto Id»

fzolgálatjában tokéletes életének , 's jeles bôltst

ségének tagadhatatlan jeleit adta vólna , mellyí-

tulajdon tapafztalásából is bizonyos lévén air¡

Nagy lelku Fejedelem Il-dik József, a' ki ms

az ala Való köntösbe is megtudta betsûlni az «

kôltsot, es tudományt, ezen nagy érdetnû FériS:

a* Fejérvári Püspükségre Nagy Ignátz hálala olí

emelte , eemmit nein halgatvàn azokn^k el'en-f?'

lasara, a* kik a' köntöse'r tekintik ink4bb az era

bernek , mint sem az alább-való kön.tösbe el»

t«tt nagy Lelkét.

• §• ,5«

£' végre a* tudománjrokat jobb Karbà tejv.

Tudta azt jól Felséges Afzfzonyunk, hos

mind a' Polgári , mind pedig az Égyházi do

gok a' tudományok által gyámolíratnak ; e've'g

re a' tudományokat jobb labra állította Orfei

gunkban: nevezetesen a' Nagy Szombati Tude

mányok' Mindense'gét ( Universitást ) tokélletl

sebb állapotra hozta ,■ midón parantsolta , hog

az ott levó Oskolákban az Orvosi tudományi

tanítatnék. Az egyébb tanúlmányokat is r'itlt

tulajdonságd 's boítsességü Taníttókra minde

köntös válogatás nelkt'íl bízta. Егеп Királi

Tudományoknak Mindensége M. Therésiánal

parantsolatjából 1777-dik efztendôben Badán

által-vitetett. Vajha annyifzor tett tudomáifl

béli változtatások ezen Fébeges Afzfzonynal

lcg-jobb Ceándékjait ne hátráltatták vólna.
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§• ó. . . --

Minekutánna Orfzágait, Uralkodó Házát virág*

zó állapotban látta volna , halandó életének

végét éri.

Mária Therésia minekutánna 40 efztendeig

kormányozta volna Orízágait, hofzfzas , de nern

unalmas Orfzáglásának életével együtt fzeren-

tsés végét érte i/fto-dik efztendőben Novem

bernek 29-dik napján, midőn már az előtt 176,5-

dik efztendöben Felséges Férjét Ferentz Csá-

fzárt az örökké-valóságra által-botsájtotta vól-

,na , a' kitől S férj fi , és i-o leány magzatokat

nemze, férjfi magzatjai voltak: Jósef, a kire

az OiTzáglás fzállott. Károly , a' ki ifjú korá

ban megholt. Leopold^ előbb Hetruriának Fe

jedelme, és József halála után Romai Csáfzár,
fs Magyar Király. Ferdinánd Mediolánomi Igaz

gató * Maximilián Kolóniái Érsek, és Válafotó

Herczeg. * * A' Herczeg Afzfzonyok közzűl,

a' kiket Mária Therésia nemzett , voltak : £r~

zsébeth , M. Anna , és M. Carolina , a' kik

gyengébb körokban, M. Josefa pedig, és M.

Jodnna idősebb efztendeikben haltak meg. Má~

*ia Krittina Albert Lengyel Királyi Herczeg-

nek hitvesse lett. M, Amália Ferdinánd Par-

mai Vezérhez ment vala házas társul. AT. Ca-

rolindt IV-dik Ferdinánd Nápoli Király vette el.

Mária Antónia pedig XVI-dik Lajos Franczia

Királlyal kerúltt egybe * * * M. Erzsébeti

Herczeg Afzfzony Apátza forma magános éle-

-tet élt. Mind ez«k mellett az örök emlékezetre

méltó, hogy F. M. Therésia Orfzágainak örö

kösét József Herczeget Gróf ÍJatthyáni Károly-

nak , a' ki utóbb a' Római Birodalom Herczeg-

ségére emeli Méltóságos Famíliáját, nevelésérc

. Ertd. //.
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bízta, melly által megmutatta Felse'ges Afzfzo-

nyunk , melly nagy bizodalma le'gyen a' Ma»

gyar Nemzethez.

(*) Minekutánna a* Frantziákkal kezdett fze-

rentsétlen háborúnak tüze , mellyrôl alább fzól-

lani fogunk, egéTz Olafa Órfzágot ellepte rólna,

Ferdinand Fo Herczeg nein tsak Mediolannmtól,

hanem egéfz Olafz Orfzágtól vég bútsút vet£ Béts-

ben telepedett meg, a' hol i8<>7>dik efztendôben

életét végezte.

(• •) Valamint a' Német Birodalomnak cgyét>

réfzeit a' Frantzia háború felzavarta, úgy a' Ko

lonial Válafztó Herczegség is Frantzia OrCzághoi

ragafztatván nagy változáit fzenvedett , mellyrôl

alább bÔvebben fogunk fzóllani. A* Birodalpmnak

vifzóntagsági alatt Maximilian Válafztó Herczeg-

•égének 'e életének végit érte.

(* * •) Legfzerentsétlenebb volt B. E. María

Thereeiának magzati közzul M. Antonia Frantzia

Királyné , inert minekutánna Ez Felséges tulajdon

fzeméllyének megalatsoníttatását , minekutánna jó

Férjének Lajos Királynak hóhe'r keze által left

megolettetését látta vólna, maga is néhány hetek

múlva a* Párisi nép fzeme láttára fieje vátetveit

kegyetleniil más világra küldetett.

H. J Ó Z S E F.

§• 7-

Kezd Orftáglcmi.

A' melly fzomorúságot okozott az Austriai

Haz örökös Tartománnyaiban Mária Theresia

halálának hire, fzinte olly örömet hozott П-dik

József Uralkodásának kezdete ; senki nem volt,

a' ki Józsefnek bölts, e's kegyes kormányozá-

sáról ke'telkedett v<51na. Ez, Felséges Annyá-

nak hálala után Magyar Orfzágnak nainden Vár-

megye'jében levelet kuldött, mellyben ige'rte,
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liogy Orfzágurikat , 's abban lévő Rendeket régi

törvényes Mókásaikban minden változás nélkül

megtartándja 5 igéretét Királyi fzavával , melly-

nél az emberek között semmi fzentebb nintsen,

petsételte, 's erősítette , a' nélkül , hogy tőle,

öfzve hivatandó Orfzág Gyűléséről, 's azt kö

vető koronázásról emlékezetet tett volna , a*

a' mint is kilentz efztendeig íartó Orfzáglása

alatt se Orfzág Gyűlését nem tartott , sem ma

gát meg nem koronáztatta.

S- 8.

^íz Orfzágnak ttilsó kormányozását áj formába

Öltözteti.

l

A' mit régen kívánt vala Nemzetünk, és

a' mit az első Orfzág Gyűlésében kérésekkei is

fzorgalmaztattak volna az Orfzág Rendéi , azt

József Csáfzár önként adott parantsolattal meg

előzte: parantsolta tudniillik 1 784-dik efztendo-

ben, hogy mind a* Felséges Hely-tartó Tanáts,

és Királyi Kamara Pozsonból , mind pedig a*

Királyi és Hét fzemélyes Fd ItélÖ Tábla Pest-

ról Budára, melly Anya Város Orfiágunknak

közepét foglalja , által tétetnék. Ezen rende

lése után nem sokára ngyan azon 1 784-dik efz-

tendöben parantsolta , hogy az egéfz Orfzág-

bán lévő Házak , és hajlékok , még a* Földes

Uraságoknak, és Orfzág Nagyjainak Kastéljak

sem vévén ki , bizonyos fzámmal megbéllye-

gezteasenek , és az egéfz Orfzágban lévő nép »

felírattatván fzámba vétetnék: mivel pedig ál

tal látta , hogy a' Házaknak fzokatlan , és talán

nehéz kővetkezesd béllyegezése zendúíést okoz

hatna az Orfzágban , parantsolta , hogy ezen

Számozás minden Vármegyében egy időbe kez

dődne el v úgy , hogy eauok ve'gbe vitelén fegy-



*4O MA0YAROK1 EREDET*

veres katonák volnának jelen, a' kik minden

eshető zenebonát elnyomnának , vagy arról leg

alább hírt adnának , azért minden Vármegye

mellé rendeltetett egy katona seregetske , melly

Assintentz Komandó ne'ven neveztetett. A' há

zaknak lajstromba ve'tele {conscriptioja} végbe

ment az egéfz Orfzágban minden ve'r ontás nél

kül , történtek még is sok ellen fzollások. Ezen

conscriptiónak, erössen ellene állott N. Nitra

Vármegye, kiváltképpen annak elfelejthetetlen

emlékezető FŐ-Ispánnya Gróf Forgáts Miklós;

a' ki azután Hívataljából nyugodalomra tétetett.

Azon mozdulásnak , melly ezen Vármegyében

kezdődni látfzott, letsendesítésére küldetett Iz-

dentzi Referendarius Úr , és H. Mechlenburg

Generális , a' ki a' Ferdinánd gyalog Regement

jével be is fzáüott Nitra Várossába, és az azt

közelítő falukba, úgy, hogy minden háznál több
tizez-öt fegyveres embernél volna ( ar mint ezt

magam fzemeimmel láttam ) ezek kéfzen vár

ták a' parantsolatot , mellyet Mechlenburg Ge

nerális adandó vala ; mivel azonban remény

lék ezen N. Vármegyének gondos , és bölts

tagjai , hogy még Jéfz ollyan idő , mellyben

a' Felség t'ett rendeléseit megfogja változtatni,

engedtek az időnek , ellent nem állottak. Ugyan

ezen 1 784-dik efztendoben Hazánknak legrégi-

ebb V és legdrágább kints'e, tudniillik: a' Ma

gyar Korona Felséges József par^ntsolatjából

Bétsbe vitetett. •(/") Azonban az egéfz Orfzá-

got bizonyos kerületekre , mellyel Első. Könyv.

4-dik Siakofz* §. 41. t. betű alatt való ffírjegy

zésben élői adtam , felofztotta ; melly felofztás

líövette az )rfzág minden termo" , és termékeny-

telén réfzeiriek íelmérése : küldettek tudniillik

.fzámtalan tudós;,', és tudatlan föld-mérők Or-

fzágu.nkban , a'; Jtik a' réteket, erdőket, és Szán-

••* \
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tó-földeket kötelekkel, e's me'rö lántzokkal mint

az ürgék befutották. Ugyan ezen Felse'ges Urunk

a' Törve'ny-Sze'keknek az igazság gyorsabb fzol-

gáltatására új rendet fzabott. Parantsolta ezen

fellyül , hogy nem tsak minden .Törvény Szé-

keken az ítéletnek rendé , hanem a' Tudomá

nyoknak Hazánk fiaival való közlése is az .Is

kolákban, mind Német nyelv által menne vég

be, ügy, hogy a' kik a' Német nyelvnek ele

gendő esméretével nem bírnak, hívatallyokról

lemondanának , és , mivel elegendő Tanítók

nem találtattak , a' kik a' Német nyelvet he

lyessen esmérnék , a' Római Katolika Iskolák

ban sok helyeken más valláson lévő Tanítók

rendelteitek ; e' mellett senki fizetés nélkül az

Oskolákban tanulás végett be nem botsáttatott,

melly fizetésnek terhe úgy volt felofztva, hogy

a' Grammatica , és Humanitás Oskolában ei'z-

tendonként hat forintot , Filosofiába kilentzet ,

a' Törvény , és Orvos Tudományba tizen-öt fo

rintot fizetnének a' tanuló ifjak , melly pénznek

be fzedése az Iskolák Igazgatója mellett volt T

utóbb pedig ö Felségétől a' jobb elöl menete-

lű tanulók között ' felofztatott. Az Universitás

aránt azt reTndelte , hogy a' Theologia Budái-

ról Pozsonba; Filosofia , Törvény, e's Orvos- ".

Tudomány pedig Pestre tétetnének által, úgy,

hogy a' ki ez felsőbb Tudományokban Doktori

tifzteletet akarna felvenni , az a' Pesti Univerr

sitás nevével menne végbe. Utóllyára az a'

rendelés tétetett, hogy az egéfz Magyar, és

Horváth-Orfzági kis-Papság a' Pozsoni , és Pesti

Semináriumban neveltetnék. , és ugyan tsak ezen

két nevezetes helyen volt a' Theologiának tar

níttása. Az is emlékezetet e'rdemel II-dik Jó*

zsefhek rendelései közül, hogy, minden Tem* -"

plomok boltozatja alatt lévő temető helyek^

V 3
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(Cryptákat) bézáratott , parantsolván , hogy

minden kifogás nélkül minden hólt tetcmek a

Helységeken kivúl levo közönseges helyre te-

luetiessenek , melly Atyai gondcskodásával a'

Jevego égnek könnyen eshetó megveiztcgetésçt

akarta meggátolni.

(/) Magyar Orfzág Koronáját miden Áprílís-

nek 13-dik napján Pozsonyból Bétsbe vitetné 11-dik

József Cs. Pozeony köflil uagy uieny dorgés , é*

villáralás timada , sot az Ieten nyila is le ütött

Pozeony Varaba, mellybôl azután némellyek rofz

jovendoléseket hozlak , de a' következendö ido

megrautatia, bogy пеш minden Prófétának fzokott

bétellyeccdni a' jóvendo moridása. ДгопЬап ezen

elvilt kintse Orízágunknak hatociik efztendôre heló

vándorlása után , 1790-dik eíztendoben Februárius-

nak 16-dik napján ismét vifzfza tért Qrfzágunbba,

es a' Budai Várba belyheztcttetett , mellynek óri,

zetére minden Vármegyékból Bandériumok állit-

tattak , melly Eandénumoknak Felségee íl-dik 1-eQ-

pold koronáztatiea végét fzakaíztá.

M Egyházi dolgok küho elintézésehen Királyi

hataimát mutaíja-

i Eltokéllett fzándéka fzándéka látfcott lenni

ezen Felseges Fejedelenmek , hogy vagy хщп.

den , vagy kg-alább azon Rlastromokat , lar«

tománivyaiból ku'rtsa , a' niellyekben lev ö Szeiv

zetesek a' tnindenftapi imádságon kívül senium

más l'zolgálattal a' koz }ót nem munkálják : e'

végre winden Tartománnyaiban eltorüite a' Ka-

madulensisek rend-tartásat (#) nem ktilömben

a' PauÜnusokat , (A) Trinitáriusokat , (*) Kamil,

Jánusokat, {*) Sü, K-iára Apátzáit, </) E2en

fçllyûl a' Dominikánusoktól , (/») Servitáktól ,

(jt) FranciskánusQktól, (o) Karniciitakt<H до
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és más Szerzetesektol , (9) sok Klastromokat

elvévén , kegyes Királyi parancsolatjával a' Köz

jónak hafznára fordította, jófzágaiknak jövedel

mit pedig a' Religió Fundussához ragafztotta,

úgy , hogy azon jövedelemből a' Klastromon

kívül élorvólt Szerzetes tagok is fizettetnének;

a' megtartott Szerzeteseknek pedig keményen

fejekre parantsolta , hogy 6 Felsége Tartomá

nyain kívül lévő Elöl-járókkal semmi fzövetsé-

get , vagy tolok függést ne tartanának ; hogy

egymásért imádkozhatnának, és ezen imádság-

fcrii közösülésről értekezhetnének , megengedte.

Az elrontott Szerzeteseknek jófzágát nem tar

totta magának a' kegyes Felség , hanem azt az

újonnan felállítandó Plébániákra fordította ; ugyan

ezen fzándékkal minden Apáturságokat , a' mel-

lyek Plébániai terhel öfzve kaptsolva nintse-

nek , elfogyalztani , és azoknak jövedelmét a'

Religió Fundussába dönteni eltökéllette , illy

intézéssel volt mind azon Egyházi jövedelmek

eránt, mellyek lelki fzolgálat nélkül leverj Be-

nefícium simplex nevezete alatt jönnek. A' meg

hagyott Szerzetesek Klastromában volt magá

nos Oskolákat 1 782-dik efztendoben Királyi pa-

rantsolatjával bezárta , . és hogy minden neven-

dék Szerzetesek tanulmányok hallására a' Ki

rályi Universitásban mennének , kegyesen pa

rantsolta , a' kik következendő efztendoben va

lamint egy Semináriumban lakván egyenlő ne

velést vettek az Egyházi nevendék Papokkal,

úgy azokkal hasonló köntösbe is öltöztettek ,

olly rendeléssel, hogy se ezek, se amazok kő-

fül senkinek a' fzentebb Papi Rendet (Sacros

Ordines ) felvenni fzabad nem volna , minek-

«lötte a' Theologiának minden réfzét tapafztal-

ható előrmenetellel által nem tanulná. Ezen

jnevendék Szerzetesek közül, tanulmányaik ál

Y 4
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tál végzése után azok tértek vifzfza a' kb-fa-

lak közé, a' kik már előbb ezen falakhoz es

küdtek vala, a' többi Egyházi életet válafzta

magának. II-dik József Csáfzárnak Egyházi

dolgokat illető parantsolatjai közül az is emlé

kezetes , mellyet i/gi-dik efztendöben a' Há

zasságra kelendő fzeméljek eránt hozott vala,

a' kikről végezte, hogy ha valamelly törvényes

akadály volna közöltök , ezen akadály alól való

felfzabadíttásra ne a Római Sz« Székhez , ha

nem a' magok tulajdon Püspökéhez folyamod

nának , ezeknek pedig kötelességek volna min

den nagyobb fizetés nélkül Kristustól vett ren

des hatalmok fzerént illyetén akadályokban tá

gulást tenni, (ditpensálni} melly parantsolat-

ját 1782-dik eí'ztendőben e' képpen változtatta

meg , hogy a' IH-dik és IV-dik ágról való atya

fiak között magok a' Püspökök , dispensálná-

nak, a' közelebb való ágon pedig, ha törvény

tágíttás (jDispentaíio) kivántatnék , a' Római

Székhez Izükséges volna folyamodni, ez mind

azonáltal a' Felséges Helytartó Tanátsnak híre

nélkül soha ne történne , azért is semminemű

levelet nem volt fzabad Rómában küldeni , melly

előbb arra elrendeltt Biztosoktól el nem olvas-

tatott volna. Ugyan ezen Felséges Urunk ren-

delte, hogy az Egyházi Emberek három Ki

rályok napja táján gyakorolni fzokott , úgy

neveztetett Víz-Kereíztet ne járnának. Nem kü-

lömben a' Kerefztség fzolgáltatásakor fizetést

venni tilalmaztattak. Eltiltattak az igen gya«

korlásba vett Protzessió járások, úgy még is,

hogy a' Sz. Márk napi, Ur-napi , és a' Kerefzt-

járó hétben gyakorolni fzokott Protzessiók fent

tartatnának. Az Oltári Szentségnek Monstrán-

tziában való kitétele köz-napokon tilalmazta-

tott, úgy mindazonáltal, hogy Köüönséges izük
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ségre nézve erre ehgedelmet adni hatalmokban

lenne a' Püspököknek. Külömb-féle ruhába fel

öltöztetett képeket , mellyek miatt sokfzor meg-

tsúfítatott inkább , hogy sem nevelkedett az

Isteni tifztelet , a' Templomokból félre tétette.

Az Aagustai és Helvetica Vallást követő Atyánk

fiainak, nem külömben a' nem eggyesült Gö

rögöknek lySi-dik efztendöben Religiobéli tü-

redelmet engedett, mellynek ez a' rövid fog

lalatja: I. Hogy minden helyen a' Magyar Ko

rona alatt lévő Tartományokban , a' hol fzáz

Família találtatik , fzabad légyen nekik , ha

elégséges értekek vagyon, Templomot, de To-

'rony, harangok, és útfzára Izolgáló ajtó nélkül

tsináltatni, és ott Prédikátort , -"s Mestert tar-

tani. II. Ezen ízabadság Horváth , Tót , és

Dalmátzia Orízágokra is kiterjedjen. III. Hogy

a' Hivatalokra minden ValJásbeli tekintet nél

kül érdemek fzerént emeltessenek. IV. Hogy

a1 R. Katolikusok esküvése módjára , vagy azok

nak más tzeremóniájokra ne kénfzeríttessenek.

V. A' házasság eránt rendeltetett , hogy ha a*

férjfi Római Katolikus , az Afzfzony pedig más

Vallásbéli, mind a' két nemen lévő magiatok

Katolikusok legyenek; ha az Afzfzony R. Ka-

tolika , a' férjíi pedig más vallást követő^, min

denik a maga nemén lévő magzatot a' maga

Vallása fzerent nevelheti. VI. Hogy a' R. Ka

tolikus Papok az Helvetica, vagy Augustai Val

láson lévő betegekhez hívás nélkül ne menje

nek; midőn kívánná azonban a' beteg, azok*

hoz való meneteltől meg ne gátoltassanak. VII,

Hogy a' R. Katolikus Papok valame.lly alkal

matlanságot ne okozzanak azon bábáknak , a

kik más Valláson lévén, a' magok Vallásán le'-

vő fsüléknek gyermekeit rnegkerefztelik. VIH.

Engedelem adatik az elromlott Templomoknak
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mcgójjíttására; a' Földes Uraságoknak is meg-

engedtetik, hogy a' maganos imádkozó házaik-

ban, más, azon Valláson levo embereket Val-

lásbeli gyakorlásokra béerelzthessenek. IX. A'

Római Katolikus Püspökök magok Megyéjek-

nek látogatásakor a' Prédikátoroknak tenni izo-

kott kérdésektól felfzabadíttatnak. X. Eddig

volt Filiálisok az Augusta es Helvetica Vallást

kovetóknek meghagyattatnak. XI. Senkit azon

tekintet alatt , hogy más Valláson vagyon , bün-

tetéssel ilíetni ízabad ne le'gyen.

(g) Ezen Szerzetnek , midôn elrontatott , há-

tom Klastroma volt Magyar Orfzágban, tudniillii

Lanzérott, Zoborba Nitra uiellett , és Majkon.

(A) A' Paulinusok Szerzetének volt Klastromai

kozúl azokat jegyzem fel , mellyeket elronfások-

kor Magyar Orfzágban bírtak , vóltak pedig a'

kövftkezfinddk , dgymint" eleôben is a' nagyobb

Klastromaik : Mária Thálba , Pozsony Várinegyé-

bén ; Pesten, azon nevezetu Vármegyében; Pé

tsen , Baranya Vármegyében ; Wandorfon , Sopron

Vármegyében ; Nostriba , Hont Vármegyében ; Sa-

jó-Ládon , Borsod Vármegyében ; Elefánton , Nitra

Vánnegyében ; Sassénba, Nitra Vármegyében ; l)(-

helyen , Zemplén Vármegyében ; Pápán , Vefzprém

Vármegyében ; kisebb Klastromaik vóltak: Csalá-

don , Bars Vármegyében ; Trebestyén , Zemplén

Vármegyében ; Varanón , Zemplén Vármegyében;

Nagy Váradon , Bihar Vármegyében ; Fejérvárott,

azon nevezetu Vármegyében ; Késmárkon , Sepeí

Vármegyében; Diós-Gyorott , Borsod Vármegyé

ben; Szakóltzán, Nitra Vármegyében ; Nagy Szom-

batba , Pozson Vármegyében; Nisideren , Mosony

Vármegyében ; Tüskevárat , Vefzprém Vármegyé

ben, Rezidentziái pedig vóltak Szathmarott , azou

Vármegyében; Sz. Kúton, Baranya Vármegyében,

Hunfzdorfon, Sepes Vármegyében; Atsán, Fejéj

Vármegyében; Motsárott, Ung Vármegyében ; l!o-

pán , Szala Vármegyében. Volt ezen fellyßl három

Házok Erdélyben , a' hpl Apostolkodtak, , Tövis«s

tudniillik, Ilafalván, ée Tordán,
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(í) A* Trinitáxiusoknak is tsak egyedûl Magyar

Drízágban bin Klastromait nevczem meg, vóJiak

pedig a' kovetkezendôk , úgymint: Siros Parakon,

Zeinpltn Vármegyében; lllavián Trentsén Várme*

gyében; Pozsonban , és Nagy-Szombatban , Pozson

Vármegyében ; Rév-Komáromban , azon Várme

gyében ; Egeiben , Heves Vármegyében ; Budáh,

JPillis Vármegyében; Exdelyben pedig Károly Vá-

rat î más ürlzágban levó Klaetromaikról nein ern~

lékezein,

(A) Ezeknek tsak egy helyen volt Klastromok

ATagyar Orfzágban , tudniillik Cfyôr Városának ma-

)orjaiban. . • ;

(/) Klarissa Apátzák ezen négy helyeken lak*

tak , Pozsonban tudniillik, biagy Szombatban, Pes

ten és Budán.

(wi) A' Dominikánus Szerzetnèk Klastromai kÖ~

2\A a' Pesti , Vátzi, és Létsi üresíttetett ki Felsé-

ges József parantsolatjából.

(я) A' Serviták Szerzete hároin lakó helyet

vefztett vala el Magyar Orfzágban i Lorétomba1*

tudniillik , és Stótzjngen Sopron Vármegyében ; ée

Váton Vas Vármegyében, . ,

(o) A' §z. Ferentz Szerzete valamint leginkább

»ltenyéfzet Magyar Orfzagban , úgy leg-több Мм-

tromokat bír : a' Szerzet mind addig ugyan még

fent all , sok ftlastrornokból №in(iazoriáltal kipa-*

rantsoltatott. Elsoben is Ugyan az úgy nevezte--

tett Jdvezitönk Primntiidja kovçtkçzendô Klas-

tromokat vefztett el Magyar Orfzagban , úgymint ;

Léván , Bars Vármegyében ; prbitzen , Liptó Vaï-

megyében ; Kassán , Abaújvármegyében ; Homon-

nán , Zemplén Vármegyében; Szendrôn, Borsod

Vármegyében; Nagy Váradon , Bihar Vármegyé

ben; Debretzenbe, ugyan ezt is Bihar Vármegyé-,

ben, A' Bqldog Afzfzony Provintziá}a elve(ztette-

a' Budai Klastromot , Pilis Vármegyében ; Eízter-

gomba , a' Víz-városit , Efztergom Vármegyében ;

a' Sz. Kataliriait és Sz, Amalit , Pozsony Várme^

gyében ; Gyôrit , ugyan azon Vármegyében ; s°p
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Sopron Vármegyében. A' Sz. Kapifztrán Provú

tziájától kü vetkezetidók vétettek el , úgymint : T<

nán , Tolna Vármegyében; Zomboron , Báts Vá

megyében ; Temesváratt , Temes Vármegyébe, B

cián pedig' 6 Felségének keqyes rendeléséből ,

Augustiniánusoktól elvett Klastromban koltözf

által a' magokéból. Voltak ezen fellyül nékik Kla

troiwaik a' Magyar Korona alatt, mellyek tói

elvétettek, Péler Váradon , Efzcken , Brodán , Gi

diskán, és Fosegán. A' Sz. Láfzló Provintzi;

ezen Khstromokból hordozkodott ki , tudniilli

Ormosdi , Remetitzi , Zágrábi, ( ajiol a" Kapotzi

nusok hajlékába hordozkodtak ,) és Gyndeni Kiás

tromból : a* három első Horváth Orfzágban , ezei

utolsó ped:g nem liiefzfze Pétstöl Baranya \ít

megyében vagyon.

(/?) A' Karmelitáknak tsak egy Klastroma,

a' Budai tudniillik fordítatott a' Köz-jóra Felségei

11-dik Józet' Csáfzár parantsolatjából.

(9) Az elöl fzámlált Klast romokon kívül van

nak ínép többek is , mellyekbol Felséges par»n-

tsolat által kifzóllíttattak a' Szerz-etes Atyák , úgy

mint a' Csornai, és Türjei , mellyek a' Premon-

stratenais Szer/étnek birtokában voltának , de mi

vel ezeken kivíil sokakról "bizonyos tudósíttást nem

vehettem , azoknak megnevezését fzükségesnek len

ni nem állítottam.

az Egyházi dolgokat illető tett rendelt-

sek érónt közelebbről t'rtekezhejsen fl-dik Pl

us Szentségei Pápa Il-dik József Csafzáfral,

Rómából Bétsbe jön.

Voltak talán olly terhes dolgai a' Római

5/e'knek Il-dik József Felséges Urunkal, mel-

lyekröl toll-által nehe'z lett volna ve'gze'st ten

ni, eltöke'lle' tehát magában Vl-dik Pius Szén-

tse'ges Pápa, hogy a' Be'tsi Udvart fzeméllye

fzere'nt meglátogatja, a1 mint is ezt ve'ghez vitte ,
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don Mârtziusnak 22-dik napján 1782-dik efz-

ndoben Bétsbe érkezett, a' hol egy ege'fz Holna-

>t tÔltvénv Áprüisnejt 22-dik napjáig mulatotr.

ftsbe jövetelekor maga a' Királyi Kelseg Ne-

et Ujhelig eleibe ment, es azt nagy tifztelet-

L Bétsbe vezetve'n maga Királyi palotájába

ndéglette , holott ez, a' mint mar elöbb le-

il által kinyilatkoztatta , az Apostoli Követnek

izaban akara fzállani. Mit ve'gzett le'gyen a'

jentseges Atya József Csáfzárral, az Házasság

iadáljaiban ke'rendô torvény tágíttások eránt

tt némelly ve'gze'seket kive'vén, mindenek mos-

mság is titokkal fedezve. vahnak.

§• 1K

i' Török Udvar eilen 11-dik József hábwúsá-

got indít.

Hogy a' Török eilen II-djk József fegyvert

ántana , valamint ézt az Orfzággal Felséges

Jrunk nem közlötte, úgy senki valóságos okát

;zen ütközetnek meg nem esmérhette. Ha mind-

izonáltal fzabad az igazságot ve'lekedéssel nyo-

nozni , gondolhatjuk , hogy ezen háborunak ta-

án illy forman lehetett a' kezdete: Midóh 1787-

lik efztendôben H-d& Józs«f Csáfzár II-dik Ka-

alin Mofzka Csáfzáméval Krimiában útazna ,

íogy ezen két Fejedelem útazását bátorságossá

tegye, fzáz hatvan ezerbôl álló hadi sereget kiil-

ie elore Kritnjában: nem torténhetett ez olly

:itkon , hogy azontól a' Konstántzinápolyi Ud-

varnak híréve' nem lenne , a' ki ezen rendelésé-

bol az Orofzüdvarnak femmi jót nem jovendôlvén,

elvégezte vala, hogy azon Udvarhoz való el-

VenkezÔ fzándékát minden tsavargás nélkül ki-

jelenti: nofzfza tehát a' Diván Julias Holnap-

nak »í-dik napján 1787-dik «íztendóben fzemr*
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hívatja Bulgakov Orofz Követet, es nyild

kijclenti ne'ki, hogy a' Hatalmas S^ultán mil

azon Tartományokat vifzfz.a kiváaja , valami

lyeket ix efztendotól fogva az Orolz Udvari

ioglala ; ezeket ha vifzfza-adnák , megmaradh

a' két Udvar között a' tsendes fzomfzédság, I

pedig a' fényes portának ezen kwánságával <

lenkezne a' Pétervári Udvar, erro l 3^ nap^

alatt a' Diván tudósíttást várna. Kz Orofz К

vet rövidnek itélvén válafz-adásra a' ízabott idí

mentette magát, hogy az o Fejedelmétol tu

dologban olly kevés ido alatt feleletet nem v

hetne ; nem engrfztelhette meg mindazonált

a' Divánnak, leginkább pedig Jussuf Basa Nag

Veze'rnek , e's Solimán Reis Effendinek hevi

indúlatját, a' kik az elóbb kifzabott 35 napoi

nak elfolyását sem várván Bulgakovot ¿iugu.

tusnak 15-dik napján a' Divánba hívták , e's a

elóbb tett ke'rde'sre egyenes felelelet kérnek val

tôle , a' ki midon erre adándo feleletet az Oroi

Udvarra idézné , a' he't tiniyú Várba rekefi

tetett, és Abdul Hamid Török Csáfzár parai

tsolatjából a' Mahomet Záfzlója , melly a' Тс

rökökne'l háboráságnak jele, kite'tetett ; mej

kérdette azután a' Diván minden Europai Kövi

teket^valakik Konstántzinápolyban vóltak, h

akarnának-é ezen hadban valamelly re'fzröl я

gítséget adni , vagy a' Konstántzinápolyi , vag

pedig a' Pe'tervári Udvarnak ? mindnyájan egyi

nesen kimondották , hogy egyik re'fzröl sem akai

nának segítse'ggel , vagy ellenkezéssel lenni

egyedûl Báró Herbert, József Csáfzárnak Kí

vetje ke'rt vala idôt a' feleletre, a' ki azutái

értekezve'n a' maga Fejedelmével September^

14-dik napján illy feleletet adott bé a' Diván

nak, hogv, mivei József Csáfzár ÏJ-dik Kita«

¡jinnak frigyes társa vólna , elmúlhatatlan köte
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îsségének esmérné lenni Ötet segitteni ; mellyre

z is illefztette II-dik Józsefet , hogy nem ió

sív^el néz,te a' Magyar Koronának jussához tar

azando egynéhány Orfzágokat még most is a'

ódvilág árnyékában lenni: akarta tehát József

íint társát II-dik Katalint segítteni; mind ne

ig a' Magyar Koronának örökeböl a' Törö-

öt kiküfzöbölni : es ez volt a' jeienvaló Török

láborúnak indíttó oka. Megtette ugyan a' Bétsi

rdvar a' kéfztibteket, de a' fzomlzédság bizo-

yos felbontásáról való fzánde'kát me'g egyene-

en ki nem mondotta, mivel reménle' vala

ogy az Orofz , es Török Udvar között eshetó

ékességben közben járó lehet : hafzontalan volt

ózsef Csáfzárnak várakozása , Reis Effendi al

ai tehát béadja B. Herbert a' Divánba a' Bétsl

Idvarnak háborút jelento frását Mártziusnak

-dik napján 1788-dik efztendóben; az alatt

edig minden Hadi-keTzúletek Magyar, Erdély,

íorváth, és Galitzia-Orfzágban elrendeltettek.

rergefztomtól fogva egéfz Khotzimig Kordon

onatott; több tagokból, és több helyeken álló

ГаЬогипк mind annyi Hadi-Vezéreknek kormá-

yozására bízattatott. A' leg-fbbb tagját Tábo-

unknak, melly Szere'mbe (Sirmium) fektidt,

-ascy igazgatta Jó'sef Csáfzárral együtt ; a' Bá-

átban lévôt Vartensleben vezérlette: Tóth-Or-

ságit Mitrovfzky ; Horváth-Orfzágit De-Vins ;

.rdély-Orfzágit Fábris; a' Galitziait pedig H.

Coburg. Hadi-Vezereink közzül elsö volt , a'

i а' Магб piatzára kiállott, De-Vins , a' ki Dres-

iki Várát fzerentse'sen elfoglalta 1788-ban, ugyan

zon efztendóben maga Jó'sef Csáfzár Szabats

Järkt ostrommal békerítette, és hatalma ala hódí-

otta; a' hol emlékezetre méltó dolgot követett

i H. Efzterházy Miklós gyalog Seregének Та

кт Ráplánja P. Basilius Sz. Ferente' readtartá-
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sán lévő Szerzetes Pap, a' ki ezen Várnak os<

tromakor leg-elofzör hágott fel a' bástyára > éi

ott nem tsak bátorította lelki gondviselése alatl

lévő Vitéz Katonáit, hanem mintha lelki Atyá

ból hirtelen Hadi-Vezérré változott volna , pél

dájával is megmutatta , miképp' kellessék a' Tö

rökök' nyakán karddal eret vágni. Ezen nagv

tifzteletű tábori Káplánt Felséges II. Jó'sef Kiráfyi

kegyelmével, 's arany-lántzal ajándékozta meg,

Ha tovább is úgy fzolgált volna a' fzerentse,

mind kezdette , kevés idő alatt nagyra mehetefl

volna Jó'sef Csáfzárnak Tábora, de egyik íze-

rentsétlenség a' másikat követte ; mert Horváth-

Orfzágban Herczeg Lichenstein Károly Diibi-

tza Vára ellen küldetvén, azt ostrommal bekerí

tette , midőn azonban a? Banyaiakat Beglerbejj

tizenkét-ezer Bosnyákokat hozott volna a* meg-

fzállottaknak segítségekre , úgy felzavartatott H.

Lichensteinnak Tábora, hogy maga a' Hadi-Ve-

aér is azt nézné merre volna tágabb út a' fzala-

dásra : az volt Lichensteinnak nagy fzerentse'je,

hogy a' Grevén Regementbeli Hufzárok fe'rjí

módon viselték magokat, másképp' maga .is ele

ven fejjel került volna az ellenség' kezébe Mi

dőn az éjtfzakai setétség béfedezte Táborunkat,

Katonáink vifzfza vezettettek az Una vizén, »'(

a' közel lévő hegyeken sátoroza , a' hol gondolta,

hogy az ellenségnek nem léfzen keze' ügyébe,

Herczeg Lictenstein fzomorúságában-é , vág)

Czégyenletében megbetegedvén, Bétsbe vitette ma

gát, a' hol nem sokára örökre behunyta fzeme't

Hasonló , sőt sokkal nagyobb fzerentsétlenség'

ben forgott a' Banátusban lévő nagy Táborunk,

ugyan azon efztendőben, midőn t. i. népi is ve'lti

volna Felséges Jó'sef Csáfzár; hogy az ellense'gtíl

kellene félni, tsalt vet Jusuf Basa Nagy -Vezér,

és betsapván a' Banátusba, Karansebesnél sete

éjtfzakJ
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éjtfzaka megtámadván Hadi - Seregünket , azt

oily telelembe hozta, hogy ezek leöldösve'n mar-

háikat, felgyújtván Ele's-házaikat , egéïz Lugosig

fzaladtak; a' volt leg-fájdalmasabb , hogy vitéz

Katonáink az e'jlfzakai setétségben egymást nein

esmérvén, midón egyik reTzen meno Katonáink

a' másik réfzen fzaladókat ellcnségeknek vélték,

az egymás eilen való fzöryil tüzele'ssel nagyobb

kart tettek magokban , hogy sem az ellense'g;

akkor vették e'fzre a' hibát ,.raidon mar sok eras

Vite'zeink egymáson halomban feküdtek. Azt

lehetett gondolni, hogy Jnsuf Basa a' Bánátus-

ban téli fzállásról fog gondoïkodni ; de ez mi-

nekatánna megbetsillhetetlen károkat tett vólna,

Táborát vifzfza vezette Szerviába; ezt talán el

nem követte vólna, de mivel a' Dunán innét

semmi erósse'get nem bír vala, a'hol telen me-

nedék helyet találhatna, bátrabb helyre hordoz-

kodott, melly tselekedetée'rt lete'tetven a' Nagy-

Veze'rse'grol, helye'be Kudsuk Hassan Ba?a emel-

tetett azon Hívatalra. Leküldetett azonban Béis

bol ama' nagy tapafztalástí , 's nem kíssebb fze-

rentséjii Hadi-Vezér Gedeon Laudon , hogy a'

Horváth-Orfzágban le'vô Tábort okossága fze-

re'nt igazgatná. Ez leg-elofzör is Dubitza Várát

foglalta el ; onnét Novi Várának ostromához

kezdett , mellyból Octobtrnek 4-dik napján ki-

üzte a' Törököket. Ezen Várban találtatott 69

ágyú, ke'tfzáz mázsa puskapor , fzám nélkül való

ágyd-golyóbisok , ne'gy-ezer me'ró koles-kása,

három-ezer fzáz-harmintzke't( me'rô gabona, e's

más e'leményre való holmi. Moldva-Orfzág' fze'r

le'n fekvö Táborank is emberúl viselte magát

Herczeg Kóburgnak, e's Soltikov Orofz Hadi-

Vezérnek igazgatása alatt , a' hol Khotzim , e*6

Jassi Vara elfaglaltatott y midon elóbb B. Serény

ErdÓdi Regementjéból való Hnfrár Kapitány ,

Alagy. Bred. II. Kenyv. Ъ
s
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Moldva-Orfzágnak Herczegét Ipsiiandit elfopla

volna, a' kinek helyebe Moldvai Herczeggé Ma-

joletti tétetett. Jasti és Khotzimnál vaíó tsa-

tában leg-inkább kimutatták vitézségeket Báró

Splényi Gábor Hadi-Vezér; Fábry , Méfzáros,

Karajtzai , és Kép-író Obersterek ; Nemes , és

Blaskovits Kapitányok. Sokkal inkább neveké-

dett réfzünkrol a' fzerentse, mellynek ezközlöi

vóit;k B. Gedeon Laudon , és H. josiás Koburg:

ez ugyan elöfzör is Foksánnál a' Putna vizének'

partján fekvő Török tábort, melly harmintz-

ezer válogatott fegyveresekből állott, meg akar

ván támadni , Szuvarov Drofz Hadi-Vezért híva

segítségül « a' ki Koburgnak gondolatját meg

előző sietséggel elérkezett, és úgy öfzve-kap-

tsolt erővel reá ütöttek a' Törökre, és minden

Hadi-kélzúieteit elvévén , azokat , a' kik a' Sá

muel nevezetű Klastromba rekefzkedtek, egyúl

egyig leaprították, a' többit pedig réfz fzerént

Rívnik, réfz fzerént pedig Brailov felé fzalafz-

tották. Ugyan ezen Hadi-Vezér az említett Szu

varov Orofz Generálissal együtt Septembernek

22-dik napján 1789 -ben Martinestie mellett a'

Rivnik vizén túl Oláh-Orfzágban KudtsukHassan

Basa Nagy-Vezért, a' ki fzáz-ezer emberrel fegy-

Verben állott vala , és Mavreni Oláh-Orfzági

Vajdát olly fzorongatásba ejtette , hogy hét-ezer

embernek elvefztése után gyalázatos í'zaladásra

eredne a' Török sereg , holott azon temérdek

Nép ellen a' mi réfzünkrol tsak 2.5 ezerén vól-

•nának vala fegyvérben : igaz, hogy a' Nagy-

Vezér is , mintha jó-akarónk lett volna, segí

tette fogyafztani a' Török tábort; mert midőn

látná, hogy kétségbe eső Katonáinak az inába

fzállott volna minden ereje, és bátorsága, hogy

a' fzaladástól Őket megtartóztassa , ellenek ize-

geztette az ágyúkat , és mintha ellenségei lettek
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»Ina , dgy tüzelt reájok; 'de ígv' sem állíthatta

eg Óket, azokat kiveVén , a' kikból mi helyet- :

nk örökre kilótre a' lelket : maga is tehät Fô-

ezér létte're a' kbz-néptól vett pe'ldát, es arra

aladott, a' merre kevesebb Magyar Hufzárt ,

tott ; az egeTz tábori keTzüIet pedig mindea

árfzekerekkei együtta' miKatonáinknak prédá-

vá lett. Nagyon segítette 'ezen gyozfidelem ■

audonnak eltokélléseit Belgrad: Várának meg-

ételében, a' ki elfoglalván eíóbb Török Gradis- .

át , vagy más néven Berhir Várát, Belgrádnak^

iláit akará megköfnye'kezni , mellyet annál ke*

esèbb akadállyal végbe-vihetett, mennél gyen-

ébb lett az ellene alió Török seregnek ereje

segítségül jött Nagy-Veze'rnek meggyózette-

;'se által. Bekerítye'n tehát • Nándor-Fejérvárt

.audon , Septembernek 20-dik napján, ne'gy réfzre

fztott Hadi-sereget kuldott egyfzerre a' külso

ráros eilen, hogy azt négy külömbözo" helye-

en egyfzerre támadnák meg ; a' kik vérontó eró-

zak után a' Bodoni , e's Duna-kaput elfoglalván, >

külso Várba berohantak : olly fzörnyen kez-

lett azután tüzeltetni Laudon- Belgrad Vara el-,

en, hogy ennek Fo Kormányozója Osmán Basa

átván a' Vár megtartásának lehétetlensége't , mi-

lekütánna bizonyság-levelet vett vólna mindea

datta léVo Tifztektól hogy hívatalát minde-

íekben be'tellyesítette, Octobernek 6-dik napján

^oveteket'kiíldott Laudonhoz , a' kik 15 napig

arto fegyver-lzune'st ke'rne'nek , olly hozzá-adás-

ial , hogy ha addig semmi segísége nem jönne ,

Ñzonyosan feladná a' Várat ; Laudon nem en

rede többet hat óránál, melly ido alatt a tü-

zelo Hadi alminyokat (machinas) mecigazít-

tatta: hat óránakeltele'se után Osmán Basa há-

rom fó Török Tifztet kiílde le Laudoa tábo-

Tába, a' kikkel dgy egyezett meg Laudon, hogy

Z г
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a' Vár minden benne le'vó fegyverekkel , e's a'

Dunán le'vó hajókkal együtt , egy fzóval , min

den, a' mi a' Török Csáfzáré volt, Laudonnak

által-adassék ; a' benne levo Katonaságnak pe-

dig , e's az ott levo lakosoknak fzabad légyen

abból kikóltozni; a' benne le'vó Népnek, melly

25 ezer fóból állott , Orsováig való elvitelre

elegendo hajók rendeltessenek. Által-adatott

Belgrad Vara Oktobemek 8-dik napján; melly

ben háromlzáz-otven-egy ágyú, hat-ezer mázsa

puskapor, sok ezer külömbfele golyóbisok, es

sok idore való eleség találtatott; a' Hadi Kints-

Tár azonban egéfz fenékig ki volt kotorva, úgy-

hogy abban egy filiert e'ro pénz sem találtatott,

•Ezen gyozhetetlen eiósségnek megve'telét hall-

van a' Szemendriai Törökök, magok kúldottek

Kóveteket Laudoñhoz, a' kik által azon Várat

által-adták ne'ki , esedezve'n , hogy a' benne lé-

vóknek fzabad elmenetel engedtetne'k. Ugyan

azon efztendonek ve'ge fele' , Novembernek 9-dik

napián Potemkin Orofz Hadi-Vezer Bender Vá-

rából tizen-nyóltz ezer veres tsalmásokat úzótt

vala ki; háromfzáz ágyút, e's harmintz-ezer má

zsa puskaport talált a' Várban ; ez volt az utolsó

¿ryozedelem , mellyel Jó'sef Csáfzár me'g életben

leven magát vígafztalhatta. Utóbb azután 1790-

dik efztendóben Aprilisnek 17-dik napján Lau-

don Hadi-Veze'r Orsova Várát elfoglalta, melly

viadal után Laudon Bétsbe menyén, nem soká

örökre elnyúgodott. Az Orofz sereg azonban

Decembernek 22-dik napján ama' roppant Ismael

Várát ízornyü vérontás által elfoglalta.
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§• 12>

Életét 's Uralkodását végti,

Nem soká örülhetett II. Jó'sef Csáfzár Bel

grád Vára megvételének ; mert a' táborból Bétsbe

vifzfza térvén , lankadó teltének ragyobb, és na

gyobb erőtlenségét érzette : fígyelmetesebben

kezde akkor gondolkodni a' Magyaroknak ezen

Hadban tapafztalt , 's jutalmat érdemlő hívségek-

röl; eltökellé azért magában, hogy Magyarorízág"

bán az új kormányozásnak módját az élőbben'

lábra , a' mennyire azt a' Köz-jóval egyeztetni le

het, vifzfza állítja: e' végre rendeléseket tett,

hogy régi Felséges Eleinek esküvése által meg-

*rósíttetett fzabadsága Nemzetünknek vifzfza adas-

sék ; azért is az eddig tett rendeléseit , mellyek-

kel Nemzetünket megsértetettnek lenni gondolta,

vifzfza húzta , ezen három tzikkelyt feltartván

a' jövendő Orfzág' Gyűlésére. I. Mellyek az

Augus'.a és Helvetika Valláson lévő Hazánkfiai

nak Izabadságát illetik. II. Mellyek a' Religio'

dolgát határozzák. III. Mellyek a' jobbágyok'

izabad kiköltözését megengedik. Talán az is

na^y okot adott Felséges UrunkraH elöbbeni

rendeléseinek megmásolására , hogy nni'den Vár

megyékből keserves és kemény paraJzolkodá-

-sokkal tellyes levelek' mentek a' Királyi Felség

eleibe; sót az egéfz Orfzágban lévő Vármegyék

a' Felségesebb helyre küldött leveleiknek párját

egymással közlötték , és mintegy mozdulásban

látfzott lenni az egéfz Orlzág : egycb tzik-

kelyek között, mellyek eránt belső ijietodcse-

ket írásaikkal minden Vármegyék jelentették,

ezek voltak nevezetesebbek: I. Hogy mind az

Oskolákban, mind az Orfzágban lévő- fő, és

alatsonyabb ítélő Táblákon ( Dicattcr i

a' Nemet -nyelv erofzakosan behozatta tott.

^ s
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Hogy kilentz efztendeig tartó Offzáglása a'ai

Fels. Jó'sef Csáfzárnak, Orí'zág' Gyűlése r.en

tartatott. III. Hegy Kazánk' Tön e'nyp ellen Ke

rületbéli Királyi Biztosok rendelteitek, a* kik 5!

elóbbeni KorriiányczásLak módját elv álloztattá|t,

IV. líogy minden házak fzámmal megjegyezíet-

tek , és az egeíz Orlzág felmérettetés alá vette

tett. Mind ezek eránt azonban Jó'sef Csálzar

ígérte , hogy ISfp'zelünk kívánságának eleget

fog tenni, a' mint is azt néjnelly ékben halaizUi

.nélkül tellyesítette ; megelőzte azonban Felséges

Urunknak l'zándtkát a' Koronás Fejeknek sem

kegyelmező halál, mivel betegsége el nehezed

vén , midőn Római Katolikus módra a' halálhoz

peidásan elkelzűlt volna, minden ieti égés nélkúi

.miiite^,y Kerelzteíiy Fiiosofus,úgy ment az örökké

valóságra , i;90rdik eliztendóben, februanusnak

so-dik napján. Felséges UUdik Jó'sef özvegyst

gebén halt meg,. midőn előbb két feleséget te

metett volna el, Erzsébelhet tuüniillik, és W.

Josefát : az első vóít Fülöp Pannái Vezériitk

-leánya, a' második pedig Vll-dik Károly Csá-

Izáré ; ettől semmi magzatja nem volt, amattól

pemze' Therézia Erzsc'bethet , a' ki hét efztencjos

korában halál prédájává lett. i .

II. L E O P O L D.

Uralkodásának ktzdttén Orfzá^- Gyűlés t hirdtt.

Mihelyt II. Leopoldra fzállott az Austrái

Háznak öröksége , azonnal bölts redeléseivcl

azon mozdulást, reellynek valamelly hangja hal

latott , okossan megelőzte t és Hazánkat tellps

megelégedéssel törvényes fzabadságára viííifo

't?{te, melly e' képpen ment .végbe : testvér Bá^
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tyának Fel?. II. Jó'sefreh boldog halála után Fe-

íedeími levelével Örfzág-G\ ülést hirdetett, melly

1790-dik eíztendöben Jnnusnak 6-dik napján

elkezdődne Buda Városában; addig is JI. Jó 'séf

nek sok rendeléseit megerőtlenítefte, azon há

rom tzikkelyekhez tartozandó rendele'seket jövő

Orfzág' Gyt'ilcséig fenn-tartván. I. Mellyel a'

Reiigio' dolgában. II. Me,llye-l az ügy ne

veztetett Tolerantia állapotjában. Hl. Mellyel

a' jobbágyok' fzábad költözések eránt tett vaia.

Ezek eránt mivel hofzízabb lanátskozás nélkül

végze'st nem lehetné hozni , sem pedig új és új

zűrzavar nélkül változást tenni, parantsolta, hogy

niíglen az Orfzág' Rendéivel tanátsál közölhetné^

az elöbeni lábon maradnának.

•• »- \

$. U.

Melly Budán elkezdődik.

Egybe-jöttek fzámos sereggel Buda , és Pesl

Városában Orlzágunk' gondos Attyai, hogy Ha

zánknak hanyatló Boldogságát feltámafzlzák , 's

azon sebeket, mellyék az elmúlt efz endökben

Ősi fzabadságainkon esték, bölts rendeléseikkel

meggyógyítsák. Soká tartott az OiTzág' R'endei

között a' vélekedés; ugyan soká magok között

meg sem is egyezhettek: a' mi az egy értelmet

hálráltatta , leg-inkább a' Reiigio' dolga volt ; az

Angusta és.Helvetika Vallást követő Atyánkfiai

némelly Eeligiobeli fzabadságoknak megenged-

tetésct vitatták, ezek' kérése'nek a' Katplikus

Státusnak rcm kevés tagjai erossen ellent állot

tak; hol'zízas vélekedés után, mivel m;;gok kö

pött meg nem egyezhettek, köz-akarattál ezen

pe/t O felsége eleibe terjelztették, megbírálván

ötét, hogy a1 mit ebben ítélni fog, azt az Ürfzág

be'vejéncli; a' ki azután ezen pernek végéi fza
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kafztotta. (r) Elóbb , hogy sem ez torténne,

felkúldé Bétsbe az Orfzág azon Hitelezo Leve-

let (Diplomat) , melJyet Budán kimunkált vala,

de az ebben feltett tzikkelyekre fs) a' Királyi

Felség magát le kötelez^i nem akarta ; úgy vá-

lafzolt azért az Orfzág' Rendeinek , hogy kéfz

vólna ugyan azon HitezÓ Levélre magát alá-írni,

mellyre III. Károly, vagy Mária Therézia valaha

felesküdött vala, ezeknek foglalatján kívül pe-

dig a' HitezÓ Leve'lbe semmit bétsdrztatni new

engedne : vifzfza tértek tehát az Orfzág' Kovet-

jei ismétBudára, hogy kezdett tanátskozásokat

folytassák. Három Hónapok folytak mar el , e's

a' Király koronázásnak idejéról senki bizonyos-

sat nem mondhatott; talán a' Felséges Udvar is

©römestebb látta vólna, ha az Orlzág' Rendei

egyesült akarattal a koronázást megelozó mun-

kának elkéfz'ítése'vel hamarább elóbb - állottak

volna , melly halogatás majd tsak nem bizodal-

matlanságot okoza a' Felséges Udvarnál , *) de

ugyan tsak ^itóbb mind a' Fejedelem a' Magyar

Nemzetnek Nemes idúlatját , mind pedig a'

Nemzet' Felséges Királyjának atyai hajlandósá-

gát megesme'rte. Mivel a' Diploma eránt való

egyesülés a' Féjedelem' várakozásánál hoízfzabb

idore haladott, nem akarván a* Magyarok' ke't-

séges kimenetelíl vetekedésének bizonytalan vé-

gét várni, eljndult Frankofurtba, a1 hol Septem-

bfrnek 6-dik napján Római Csáfzárnak koronáz-

tatott. A' Budai Gyûlésnek bolts Xagjai mefzfze

látó elméjekkel azt jovendoite'k, hogy a' Feje»

delemnek hofzfzú várakozása bizodalmatlansá-

got okozhatna, ne hogy valamelly vefze'lybe

keveredjen virágzani kéízúlo Hazánk, siettették

a' Hitezó Levélnek kimunkálását , mellyet el-

kélzítvén, a' Királyi Felség utánFrankfurtba kííl-

dotték az ifjü Gróf Károlyi által, esedezve'n,
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liogy koronázásának napját megnevezni méltóz-

tatna.

(r) Novembernek y-dik napján válafzolt vala

Ö Felsége az Orfzágnak azon kívánságára, melly-

ben a' külömbö/ő Vallások' állapotját eleibe terjefz-

tette ; inelly válafz ellen minekutánna az Egyházi,

és'nérneily Katolikusok' réfzérűl vifzi'za fzóllások

estek volna, utoljára is abban határozta vneg magát

Ó Felsége, hogy az Augusta ét Helvetika Valláson

lévő Hazánkfiainak kívánsága tellyesedne, és az

eránt aaoit Királyi engedelem az Orfzág Törvényé

ben bizonyos tzikkelyt foglalna , melly inivcl az

Orfzág' Törvényes Könyvében fel fog találtatni >

én tsak a'^ummáját adom elő, melly következendő

17 tzikkely ékből áll, tudniillik: 1. Hogy a' Vallás

nak gyakorlása Templomokkal, Tornyokkal, Ha

rangokkal, Oskolákkal , és temető-helyekkel akár-

nielly nevezetű helyeken fzabad légjen. II. Ez

-pedig nem különös (privátum}, hanem közönséges

( publicum ) , azért fc,gyházi Szolgákat is bevezet

hetnek, valahol fzükségesnek ítélni fogják. III. Hogy

a' Katolikusok fzertartására semmi tekintet alatt n«

kénf/eríttessenek. IV. Hogy egyedül tsak a' ma

gok Vallásán lévő Elöljáróktól függjenek , a' kik

Synodusokiit is tarthatnak, -ezt előbb a' Királyi

Felségnek bejelentvén. V. Hogy a' Oskolabeli min

dennemű igazgatást magok Vallásán lévőkre bízhat

ják ; külső Orfzági Akadémiákra minden akadály

»élkül kimehetnek, és önnön Vallásokat tárgyazó

Könyveket , magok Vallásán lévő Könyv-vizsgálók

nak vígyázása alatt kinyomtathatják. VI. Hogy a'

Katolikus Papoknak a' hol eddig fzokásban volt is,

ne fizessenek, kivévén azon esetet, midőn ezek

nek Egyházi fzolgálatjohkal élnének. Vil. Hogy az

Egyházi Szolgák magok Vallásán lévő betegekhez

é* rabokhoz elmehessenek. VIII. Az Orfzágban,

Tévő nagyobb és alatsonyabb Tifztségekre mint

valóságos Hazafiak , érdemek fzerént emeltessenek.

IX. A' Katolikusok Hitezéfe formájára rie kéhfzerít-

tessenek. X. Hogy az önnön Fundátióiikat magok

gondviseiése alatt megtarthassák ; a' mellyek pedig

tolok elvétettek , azonnal vif/fza adassanak. XI.

Hogy a' Házasságbéli perekről mind a' két Vallá-

lon lévő Protestánsoknak tulajdon Egyházi Gyül«-

kezetck tegyenek ítéletet, XII, A' más Valláson
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lévők' Templomának , -vagy Oskola -házainál? erő?

fzakos elfoglalása hatfzaz forint büntetés alá vette-

tik. XIII. Rendeltetik . hogy a' Katolika 1-jitrcl senki

a" Felséges Udvar' híre nélkül más 'Vallásra által

ne menjen. XIV. Ezen fzahadságok az Auf-usta él

Helvetica Valláson lévő Hazánkfiainak Horváth,

Dalmátzia , és Tót-Orfzágra ne terjedjen. XV. A'

külömbözö Vallásbeli Házasság eránt rendeltetett,

hogy fia a' FérjB Katolikus, a'jriagzatok mindnyájan

annak Vallását kövessék ; ha pedig az Afzfzony

Katolika , akkor tsak a" flak maradjanak az Attyok'

vallásán. XVI. Hogy az illyen külömbözö Y'aliá-

súak között esendő Házasságbeli perek a' Katoliku

sok' Tzent Széke előtt folyatassanak. XVII. Kogj

a' Katolikusok' Innepeit a' közönséges piartzra nézve

tartozzanak megtartani; rie tsak olly értelemben,

hogy akkor a' lármás munkától magokat íregtartóz-

tassák. Ezen tzikkelyeknek hofzfzasabb értelmét

a' Dietális fzikkelyek között kiki olvashatja, azért

azoknak tellyelyesebb étrése végett az Érdemes Ol

vasóimat 'oda utasítóin.
. • • •.. • .1

(JT) Azon HitezÖ Levélben a' többi tzikkelyek

között , \nellyekre a' belső Ministeriumnak tanáis-

adásából Felséges"Urunk reá .nem állott; ezek vol

tak nevezetesebbek, t. i. hogy a' Katonaság ai

Orfzág" réf/ére is meghiteztessék , és az Orf/ág'

Törvénye fze're'nt igazgattassék ; hogy Erdély Orfzág

Magyar Orfzághoz vifzfza tsatoltassék ; hogy a'

Magyar-nyelv a? egéfz Orfzágban közönségessé té

tessék, 's a' t.
i , »

*) Ugyan ezen idí> folyása' alatt a' Rácz nem

egyesfilt Hitii Nemzet egyéb kérései köaö.tt különös,'

és a' Magyar Törvény-Székektől fiigghetetltn Can-

cellariát kért Ö Felségétől, » elly kérése be is tel-

lyesíttetett ; de ezt utóbb, mint Orfzá^unk' Törve-

nyes alkofványjávál öfzve-férhetetlen Igazgató Szék,

Ferentz 'Királyunk alatt eltöröltetett. Hazánknak

gondos Attyai , hogy hitelesen megmutassák , melly

híven fz.ereíi a' M^fyar Nemzet az 6 Fejedehrét,

Sándor Leopold P.irályi Fő Herczeget , Felsőéi

Urunknak rej-yeriik fzulölt Fiját kt-rték Palatirui*

nak, melyet ineg is nyertek. Erről utóbb léízen

emlékezet.

_J
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§.15- ••;■■••;

láz Orfzág Gyälese Pozsonba által-vitetik , «'

bol Sándor Leopçldnak Nádor-Ispányságra Lett

válafztása után II. Leopold Magyar Királyi

nah koronáztatik'.

• Azon HitezÓ Levélnek , meliyre bóldog em-

lékezçtû Mária Therézia hajdan megesküdött

„vala, felvétele után parantsolá a' Királyi Felscg,

bogy az Orfzág' Rcndei Budáról Pozsonba által-

niennének, es olt Novembernek 15-dik napján

vt'gbe-menne a koronázás , mivel ezen Hely a'

Bétsi Udvar által Jeg-alfcalmatosabbnak gondol-

tatott. Felmentek rëiz fzerérit October' ve'ge'n,

réfz ízerént November' elehi fzámosan az Or&ág'

Rendei Pozsonba. Lejött.nem sbkára maga a|

Királyi Felse'g is Pozsonba, a hol, midón a'

Palatínus válafztástiak Cerepionijarç. Noyc^bfr:

nek m-dik napján egybe-gyültek vólna ,.iel!ual-

tottak Nemes izívú Magyarjaink : Щеп a leye

ses Királyi Berczeg Sandor Leopold, а Пи 'Лв,

dor-lspányunk! A' Királynak lV-dik feülött Fija

Sandor Leopold válaíztatott tehát Hazánk' Attyai

által Palatínusnak; a" kinek válafztását ñera tsak

belybe-hasyta;. de örpmmel is fogadta annak

Feíséges Attya. NeveJkedett naponkent nunc*

a' KiráJynak a' Magyar Nephez való hajjando,

saga , ¿lind a' Népnek . Fejscges, Uránoz valo

bizodalma. Tsak ugyan elérkezettbovember-

pek 1,5-dik napja, mellyen 11. Leopold a maga

neve napján megkoronáztatott Battyam Jo set

Efztergomi Érsek es Kardinals által. Ezeri ket-

tos Ünneplést jelen-leltekkel megtiiztelteiUY-Aik

Ferdinand Szitziliai es Nápolyi Király Hitvesse-

vel egytltt. Albert FÓ Herczeg Krisiir.a Hevczeg-

iMzi'zonnyal; Ferentz es Ferdinand * o fiereza

s
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gek Hitvesseikkel ; Sándor Leopold és Jó'sef FŐ

H erczegek, mindnyájan Magyar-ruhábsn ; a' kik

Pozsonban lévén, nem tsak látták, sőt öröm

mel tapafztalták a' Magyaroknak a' Felséges

Austriai Ház' ditsöségére tzélozó egyenes-fzí\ dsé-

geket./*) Magát a' Királynét a' lejöveteltöl egés-

sége bontakozása hátráltatta.

*) Mivel a' Nápolyi és Sz.itziliai Király 's Ki

rályné illy tifzteletet tettek a' Mapyar Nemzetnek,

hogy a' Király koronázásának Ünneplését jelen let

tekkel fényestbbé tenni méltóztattak , ennek emlé

kezetére, arany e's ezüst emléke/tető pert veretért

Magyar - Orfy.ág , mellynek Kápolyba való elvite

lére Gróf Szétsényi Ferentz válafztatott az Orfzág"

Rendéitől ; a' ki előbb , hogy sem ezen bef-es

Követségből Hazájába vifzfza térne , a' Nápolyi

Udvartól Sz. Januarius* Rendével tifzteltetett meg.

Az Orfiág'- Rendéi Pozsonban folytatják tanáts~

hozásokat, a* hol qt Orfza'g-Gyülésének vt-'ge

Jiakad. ;

Leopold Királyunk' koronázása után az Or-

frág' Rendéi , hogy a* Köz-jót ügyellö tanáts-

kozásaikat tovább folytassák, Pozsonban ma

radtak, a' hol 74 tzikkeJyböl álló Törvényt hoz

tak , mellyek Ö Felsége által is megerosíttet-

tek ; foglalatja pedig azon tzikkelyeknek ez:

l-fzör. Szóll Felséges II. Leopoldnak Magj-ar

Királlyá lett koronázzásáról. i -fior. Mária 7 he-

réziának Hit-Levelét , mellyre II. Leopold Ki

rály felesküdött , foglalja magában. 3.) Hogy a'

Király' halála után következendő Fejedelem hat

Hónap alatt tartozzon magát megkoronáztatni.

4-) A' Királyi Felségnek bemutatott ajándékról,

melly ötven-ezer aranyból állott. 5.) Sándor

Leopold Királyi Herczegnek Palatínusságra lett
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olly válafztásáról , hogy ebből valamelly követ

kezés a1 fzabad válalztás ellen ne hozattassék.

6.) Hogy a' Korona Budán tartassék. 7.) A'

Munkátsi Uradalom Gróf Schönborn Eagenius-

nak ítéltetik. 8.) ígéri a' Királyi Felség, hogy

hofzízabb ideig Magyar-Orízágban fog mulatni.

10.) Hogy Magyar-Orfzág mind függhetetlen ,

maga tulajdon Törvénye fzerént kormányoztas-

sék. 11.) Hogy az Orfz.ág' határi a' mint meg-

tsorbúltak volna, vifzfza állíttassanak, a' fzerént,

a' mint a' vizsgálásra rendelt fzemélyektól fog

találtatni, íz.) Hogy a' Törvény-hozó, és .ma

gyarázó hatalom a1 Koronás Királyi Felség, és

Orfzág' Rendéi között közös légyen. 13.) Hogy

minden harmadik efztendöben, vagy, ha sürge-

tos környiilállások volnának, előbb is Orfzág'

Gyűlése tartassék. 14.) Hogy a' Felséges Hely

tartó Tanáts az Orfzághoz úgy lekötezve légyen,

hogy, ha a' Királyi Felség valamelly törvény

ellen való rendelést tenne , azon rendelésnek

törvénytelenségét a' Felség' eleibe terjefzteni kö

teles légyen. 15.) Az Ifjak' nevelését tárgyazó

Systemának kimunkálására Deputatio rendelte

tik. 16.) Hogy a1 Magyar-Orfzági dolgok' foly

tatására idegen nyelv be nem hozattatik, é$r

hogy minden Akadémiákban és Gymnásiumok-

ban egy Magyar-nyelvet tanító Professor légyen,

rendeltetik. 17.) Hogy á' Magyarok a' Ministe-

riumból kirekefztve ne légyenek, és a' Magyar-

Orfzági dolgok Magyarok által folytattassanak.

18.) Azoknak hitezéséröl , a' kik a' Magyar-

Orfzági FŐ Törvény-fzékekre emeltetnek. 19.)

Hogy a' Diétán kívül semmi terhet ne vessen a'

Felség az Orfzágra. 20.) Hogy az Orfzágnak

Kints-tárja ( Cassa ) légyen , mellynek felállítá

sára mód találtassék. ai.) Hogy a' só' árrát Dié

tán kívül a' Felség ne emelhess*, kivévén az
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igen surgetô kornyÜláiJást. 22.) A' Magyar-

Orfzági Posták , nem külömben a* Bányáfzság is

a' Felseges Királyi Hely-tartó Tanáts' kormá-

riyozá'sa alatt leven , a' Magyar Kamarától függ-

jön. 23.) Hogy az Ekkle'siák a' magok jussai-

N ban megtartássanak, e's a' Hagyományok a' Ha-

gyóktol elrendelt ve'gre fordítassanak. 24.) A*

Nádor-Ispány, a' Primas, a' Horváth- Orfzági

Bán, e's Tárnok-Mester magok jussaiban meg*

erosítternék. 25.) A' Királyi Szabad , a' Bánya,

e's 6 Hajdú-Városok', Jáfzok, e's Kunok a' magok

fzabadságaikban megërosittetnek. 26.) Az Augu

sta e's Helvetica Valláson le'vó* Hazánkfiainak

§. 14. (/■) ernlített Izabadságaitfoglalja magában/

27.) À' nem egyesúlt Görögöknek fzinte olly fza-

badság ádatik , a' initfel bírnak a' fzületett Magya*

rok, 23.) Temes, Toróntál , e's Krassó Várme-

gye'k' Kovetjeinek az Orfzág' Gyülésében fzék és

voks rendeltetik. 29.) Hogy a' Jáfzok, és Kúnok is

kétkéí Követet küldhetneka' Dietára. 30.) Те-

mesvár,Therézia Városa,Posega,és Károly Városa

Kovetjeinek a' Királyi Városok' rendében fze'k^

e's voks engedtetik. 31.) Minden játékok , mel-

lyek a' pufzta fzerentsétól függnek, fzáz arany

büntetés alatt megtíltatnak. 32.) IT. Jósefnek

Királyi adományai úgy hagyattatnak helybe, ha

azok IL Leopold Koronás Királytól megerosíttet-

nek. 33.) Az Orfzág Conscripttójának módját

kidólgozó Deputatió rendeltetik. 34.) Bizonyossá

te'tetik az Orfzág, hogy a' fóld-mérése többet

fei nem ve'tetik. 35.) A' jobbágyok' fzabad köl*

tozésekrôl. 36.) II. Jó'sefnek Királyi adományjai

az elóbbeni állapotban hagyattatnak addig, míg-

len ez eránt tett Dnputátió a1 jovendo Orfzág-

Gyüle'se eleibe fogja adni azokról téendô gon-

dolkodásait. 57.) Ige'ri Ó Felsége, hogy azon

emberi, e's barorni éieményeknek árrát, mellyet
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a' Tövök-haboru' idejében a'Katonaség' fzámára

adott az Orfzág, mihelyt békesség köttetik, azon-

rial ki fogja fizetni. 38.) A' Zzidók azon állapot-

ban hagyàtnak av jöv6 Diçtot'g;, mellybën 1700-

di'k eíztendoben Januariusnoh elsó napján talál-

attak. 59.) Hogy a' Királyi , es Hétf'zemélyes

[ Srpterr'virális) Törve'nyes Táblák mingyárt a'

Dieta ufan Pestre által-koltozzenek , a' többi

Kiralyi-fzekeknek hasonlóképpén Pestre való ál-

al-tételekért az Orfzág Rendei esedeznek. .40.)

ti. Jó'sefCs. alatt béjott Criminális réndeles, e'S

Torvenyek' új rende eltöröltetik. 41.) Az eldült

íalálos perek' elkezdéseról, és mi módon; való

blytatásáról. 4'¿.)Azigazság' kinyomozására ki-

jondolt kínzó efzközök ( Tortúrale) eltoróltetnek.

t3.) Az alsóbb Törve'ny-fze'ktol a' felsöbbhez való

olyamodás eránt. 44.) Azok, a' perék, mellyek

ne'g az elso Torve'ny-ize'knél el nem dúltek, sem-

nivé te'tetnek. 45.) Azokról a' perekrol,. mellyek

iz elsó Torveny-fzékrfél mar eldültek. 46.) Azok-

■ól a' perekrol, mellyek a' Királyi -Táblának

negvizsgálásától függnek. 47.) Azokról.mellyek

1 Királyi-Táblától "megvizsgáltatván , a' törve'«

lyes executiót várják. 48* ) Mellyek a Sep-

emvirális1 executiójától függnek. 49.) Mellyek

nár azon által-estek. ,50.) Mellyek executió alatt

fagynak. 51.) A' Bíráknak törve'nyes ülések '

izon állapotban helyhezíettetnek, mellybeBí 1740-

likben vóltak. ¿¿.) A' 40 napig tarto törve'ny-

zünet ( juristitium), melly Sz. Mihály nap elótt

íyóltz napokig terjedett , megengedtetik. 53.)

\zon perekrol, mellyek a' re'gi törve'nyes úton

lezdóJtek, e's még el nem . ve'gzódtek. 54-)

Vlellyek II. Jó'sePtol be'hozott új törve'ny úton

ilvégeztettek , magok erejében meghagyattat-

íak. ,55.) A' Házasság eránt II. Jó'sef idejében

ett végzésról. 56.) A' Királyi Feiséget 's Orfzá-
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gót sértő gonofzságoknak ítéléséről , 's bűnteté

sérol. 57.) Hogy az erdők' pufztítását a' Várme

gyék meggátolják, parantsoltatik. 58.) A' Ma

gyar-Orfzági Fels. Kir. Helytartó Tanatsnak ha-

talma Dalmátzia, Horváth, és Tóth Orfzágokra

is kiterjefztetik. 39.) A' Horváth és Tseh-Op

faágra vetendő adó egyedül az Orfzág-Gyűlésé

ben határoztassék meg. 60.) Segnia Városának

kéréie Ö Felségétől egéfz elégtételig meghall

gattatott. Bukkari Városa hasonló nevezetű ten

geri parttal együtt a' ( Magyar Koronához kapJ

tsoltatik. 62.) ígéri Ő Felsége, hogy a' Difi

után egy Deputatiót fog rendelni , melly a' Rí-

roly és Jó'sffi kereskedésbéli utak' tájján lévő

Helységeknek Polgári Törvény- fzék alá való

ragafztását fogja munkálni, úgy, hogy a* jövő

Diétán ezen dolog elö-vétethessék. 63)A'Varasdi

Hadi Igazgató fzék , és a' Répási , 's Keteli fo

gadó eránt rendelés tétetett. 64.) Bizonyossá

tefzi Ó Felsége az Orfzágot , hogy a' Varasdi

Hadi Kormány-fzékhez tartozó helyeken , a' Bá

náti, és Károly-Vári határ fzéleken volt erofza-

kos vám-fizetések eránt a' Törvény' rendelesét

fogja követni. 63.) Gróf Efzterházy Ferentz mint

Ó Felségének Magyar-Orfzág' réfzérol való Biz

tossá, Bolgár-Orfzágba , Szifztovba rendeltetik,

hogy. ott a' Törökkel való egygyességet a' reá

bízott határozás fzerént munkálja. *) 66.) Az

Orfzág Ö Felségének önként hat -ezer Katona-

ujontzakat (Rekrutákat} ígér. 67.) Deputatió

rendeltetik, melly a' jövő Diétáig egy Polgári,

és Törvénybéli alkotványt dolgozzon ki. 68-)

Magyar-Orfzág' Cseleinek, és más határoknak

megigazgatására Bizodalom (Commissío) rendel

tetik. 69.) Azok a' fogadott Hazafiak ( Indigenák],

a' kik a* jövő Orfzág-Gyúléséig a' taxát le nem

tefcik, a* Hazafiak' laistromából kihagyattatnak.

70.)



II. KÖNYV. IV. SZAKASZ. 369

7o)Hogy az idegen Orfzágból eredeti Egyházi tifzt-

viselok, ha nagyobb jövedelemmel bírnak, ezer

aranyat, ha kevesebb a' jövedelmek, kétlzáz ara

nyat fizessenek az Orfzág' Kints-tárjába , e's a'

Hitet mennél előbb tegyék le. A' 71, 72, 73, és

74-dik tzikkelyekben azok neveztetnek meg, a*

kik ezen Orizág-Gyűlésében a' Hazafiak közzé'

fogadtattak. Ezen tzikkelyeket a' Királyi Felség

helybehagyta , és megerősítette , a' végre , hogy

az Orl'zág' Törvényei közzé iktattassanak, és

úgy az Orfzág-Gyűlése, melly i79o-dik efzten-

döben Júniusnak 6-dik napján Budán kezdődött,

i7yi-ikben Martiusnak i3-dik napján Pozsonbán.

lett vége.

*) A' melly időben az Orfzág' Rendéi Budán

tanátskoztak , ugyan akkor több Európai Hatalmas-,

ságoknak Ministerjei is Tseh-Orfzágnak Reichern-

Éach nevű Városában Gyűlést, 's tanátskozást tar

tottak, mellynek a' Törökkel kötendő békesség volt

a' tárgya. Ezen békességről való tanátskozás Rei-

chembachból Szifztovba .tétetett által. Az Orfzág'

Rendéinek kérésére Gróf Efzterházy Ferentz külde

tett Magyar-Orfzág'réfzérÖl, ho>>y ő is a' tanátsko-

zásban jelen lévén, a' Törökökkel kötendő békes

ségnek efzközlöje lenne. Az egéfz dolog már Rei-

chembachban meg volt határozva, annak tsak egye

dül a' kihirdetése volt hátra, rnelly Bolgár Orfzág-

nak Szifztov uevü Városában Gróf Efzterházy je

len-léttében történt vala meg. Akármiképp' a' bé

kesség a' Török Udvarral tsak ugyan meglett; melly

nek ízikkelyei fzerént nem tsak Belgrád , hanem

mind azon Erősségeket, mellyeket ezen háborúban

a' Törököktol elnyertünk, ugynn azoknak vtfzfza

adattak. Nem külömben azon ágyúk, és Hadi fze-

rek is , mellyek a" Török Várakból általunk elvitet

tet , ugyan oda vifzfza küldettek , és pedig olly

meghatározással , hogy a' melly H.idi fzerek a' vifz-

fza adáskor ollyan állapotban voltak, hogy hafz-

nálni nem lehetett, ugyan azokat hafzoa-vehető

állapotban kellett helyheztetnünk.

* •- * • m

Magy. Ered. II. Könyv. A a
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§• 17.

Új háborúba keveredik az Attstriai Ház*

A' Törökkel kötött békesség után reme'H-

leni lehetett valamint az egéfz Austríai Biro

dalomnak , úgy főképpen Magyar Orfzágnak vi.

rágzását ; de ezen reménségét a' Frantzia Nem

zet, és Austriai Ház között támadott, és so

káig , de mindenkor fzerentsétlenül folytatott

háborúnak tüze megeméfztette : minthogy azon

háborúnak öldöklő mérge valamint egélz Euró

pára kiterjedett, úgy annak ízomorú követke

zéseiből Magyar Őrizág is nagy rélzt vett. (í)

(í) Hogy az egyéb t«rheket, meüyek ^Magyar

Orfzágra né/ve a' Frantzia háborúnak következé

sei voltak , elhalgassam , tsak azt az egyet era-

líttem , hogy ezen háborúnak kezdetétől fogva

egyedül 17,96 dik efztendő végéig Magyar Orl'zag,

a' Grétzi Újság Levelek bizonyítása után re'fz íze-

rént pénzben , réfz fzerént élemén yben 14227248.

forint árú segítséget adott , Katonákat pedig, inel-

lyeket a' fzokott fzáinon fellyűl állított , minde

nestől 715614. Ha pedig ezen háborúnak követke

zendő efztendeit tekintjük, ezen megnevezett át-

^ítséget feliül haladja.

18-

fíáborít kezdetének az oka

Azon háborúnak toellybe újólag az Austriai

Ház keveredett , így volt a* kezdeté : Még Jó

zsef Csáfzár uralkodása alattvalamint az egvéb

Austriai örökös Tartományokban , úgy Belgi

umbán is némélly változtatások történtek. Ezt

párt ütő ízemmel nézték a' Belgák, úgy, hogy

akár önnön indulatjukból, akár a' fzomlzéd Fran-

tziák kéfztetésébel , már némelly réíiíeiben Bel



II. KÖNYV. IV. SZAKASZ. ' 3?i

giümnak kezdett lángolni a' párt-ütés' fzikrájat

Ennek letsilapítására és egyéb veszedelmesebb

következéseknek meggátolására egy Hadi sere-

getske küldetett vala be Belgiomba , hogy a'

kilobbanni kezdett párt-ütést mindjárt kezdeté

ben megfojtanák), Ezen Hadi seregetske a' •kör

nyúl-állásokhoz képest több és több fegyveres

néppel Izaporítatott meg. Az alatt zendűlés tá-

inád Frantzia Orfzágban. Ezek elsőben ugyan

az elöbbeni törvénnyeiket, azután az egefz kor-

mányozásnak formáját fenekéből felforgatták.

Rofz példa volt ez egéfz Európának , de fő

képpen a' fzomfzéd Belgáknak, a' kik már Ön

ként a' párt-ütésre rohanni kéfzek voltak. Itt

az elöre-látó okosság azt kívánta , hogy több

katonaság kiildetne Belgiumba, és Frantzia Őr-

fzág fzélei felé , a* honnan a' párt-ütésnek tü-

zétöl leginkább lehetett félni. ,Nem tetfzett ez

a'Frantziáknak, a' kik könnyen elértették, hogy

ezen hadi készületek hová tzéloznának ; azért

1792-dik efztendöben Mártiusnak n-dik napján

azt kívánták a1 Bétsi Udvartól, hogy Belgium

ba küldetett kadi seregeket húzná vifzfza, to

vább való hadi kéfzületektől fzűnne meg, és a'

Szomfzéd Fejedelmeknek a' Frantziák ellen köj

tott fzövetségétől állana el. (*)

(*) Leopoíd Kiráiyühkkaí fcgy fzöVétségbeit

volt a" Spanj-ol , az Angol, a' Bürgus, a' Nápolyi^

és Sardiniai Királyok -, sok Birodalombéli Hercze-

gekkel együtt, a' kik ha olly eltökélléssí;! hada

koztak volna j és oílyan állandósággal fzövettséges

társaiknak yédelmér'e lettek volna , a' liiinö ieltö-

kélléss'cl , és állandósággal A' követl'-eíett háború

nak terheit viselte az Austriai Ház , bizonyosait

Európát most illy állapotban nem látnánk, a'

tninóben vagyon. Első, a' ki a' fzövettségtöl el-

áliott , volt á'i Bürgua. Azután a' Spanyolokat a*

kéntelenség arra vitte, hogy a' Frantziákkal bé

kességre lépnének. Szinte ezen kémelenségre jutott

A a a
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a' Nápolyi Király is. A* Sardiniai Király pedii

ncm tsak az Ô Királyi palotáját és lak helyét Ta

rin Városát, hanein Orfzágát is elvefztette , 's rea

napig is egéfz Udvarával egyiitt ixiintegy fzomoti

fzám-kivetésben tévelyeg. A' Birodalombéli Hercze

gek küzzíil is némellyek lágyok vóltak , másol

majd semmit nem , vagy tsak nein ellenkezôt tet

tek ,' az egéfz fzárazon való háborúnak terhe 2

Római Csáfzárnak 's Nhgyar Királynak vállair,

fzállott ; a' mint errôl utóbb majd többet fzóllunfe

§. 19.

A4 Frahcziák II dik Leopold KirályunJsnak ha.

borut izenneh. Leopold azonban éLetét *s Ki

rályságát ve'gzi,

Leopold Királyunk' elso Ministerje Herrze?

Kaunitz megfelelt a' Frantziák' kívánságokra

's azt vifzánolta ne'kik , hogy az okossággal el-

lenkezne a' Katonaságot Belgiumból kihúzni é>

a' Hadi-kéfzÚletektol megfzunni , mind add'i?

míglen a' zenebonáskodásnak tüze , melly Fran'

tzia-Orfzágban támadott, egéfzen el nem óltatnek.

Mind ezen kéfzúletek., raondá tovább Herczee

Kaunitz, másra nem tze'loznának , hartem tsak a'

Csáfzári Tartományok' külso es belso bátorsá^

gának fenn-tartására. A' mi a' fzomfzéd Udva>

rokkal való fzövetse'get illeti, ettôl sera lehetnej

felele' Kaunitz, elállani , míglen azon mozgásolü

mellyek ezen fzovetse'gre okot adtak , a' Fraal

tziák' réfzéról meg nem í'zúnne'nek. Ezen válj

fzát a' Be'tsi Udvarnak e'rtvén a' Párisi Nép, sobj

kal inkább felzendillt. A' ki a' Népet fóképpeJ

háborúra gerjefztette, Luknez, Fajette,és Rochem

beau volt. Ezek nem tsak a' Népben a' haborrç

ságnak tüzét felgyullafztották , hanem azt i

végbervitték, hogy a' Frantzia Nemzet fzelé¿

indúlatú Leopold Kiralyunknak Martziusnak ítl
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<lik napján 1792-dik eíztendóben Hadar izenne.

De ezen izenetnek Bétsbe való elérkezéïet Leo

pold Királyunknak e' világból való kikôltoze'se

îTiCgelô^te; minthogy Ez ugyan. azon efztendo-

ben Mártziusnak eïsô napján életét 's rövid Or-

fzáglását elve'gezte, minekutánna eletének 4j-dik

efztendejét kct Hónap es ot nap hejján, koroná-

zásátóT fogva pedig, negycdfél Hcrapcrt es egy

eíztendot .betöltött vólna. Mcghidegtilt teste

Bétsben a' Cs. Királyi temetö-helyre izokott fzo-

mqrú jelekkel temettetett el. ,

§• 20-

//. Leopold' Hitves-társa , es Kirátyi Magzatu

Hitves-társa Leopold Királyunknak volt

Márin Ludovica Spanyol Királynak leánya, a'

kitol nemze' 1. Ferentzet, mostani Felséges Urtin-

kat. H. Ferdiiidndot'-, elöbb Hetruriai Nagy Нег-

czegct, *) azután Salisbuigi , utóbb ptdig Virtz-

burgi Herczeget. III. Kcirolyt , mostani Austriai

Csálzári Fö-Fö Hadi-Veze'rt. IV. Sándor Leopol-

dot , valaha Magyar-Orízágnak kedves Kádbr-

Ispányját **) 'V. Jôitfet Magyar- O riza gnaк

mostani • Palátínusát. Vi. Antalt. VII'.' Jllber-

tet. Víll. Maximillant. IX. Jdnost. X. Rena.

tust. XI. Lojott. XII. Rudolfot. Kerczeg- Afz-

fzonyai pedig vóltak Maria Thërézia , a' ki

Szakizóniai Herczcghez ment fe'rjhez. 11. Maria

Anna, ill, KUтеги i na , a' ki Ferents Nápolyi

Királyi Herczeggel lépett Házasságra.

*) A' fzercntsétlsn Frantzia háborúnak követke-

zéeei közziil az Austriai Birodalomra ne'zve az is

cgy volt, hogy a* hlorcntziui , Toscanai, es Hetru-

íiai Nagy Herczegség az Ausriai Háztól idegen kézre

julott. ÍSlsoben ugyan a' hatalmaskodó Franiziak-

nak akaratja fzerént Farmui avigy Hetruriai Ъ\л

Aa 3
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Tály??g állíttatott fel, úgy, hogy ífetrurfa a.' Per-

piai H<?rczegséggel egyben-kaptsolva volna; de ezen

Kuályíág is rövid idő alatt megfzúnt, és Ülafz Or-

fzá^ot a' kénfzerhés az élőbbemtől egéfzen mái

formába öntötte , mellyiöl majd utóbh fzóUank.

> ferdinánd F6 Hcrczegriek Hetiuiiá'- elvétele által

fzenvedeit kárnak valamell-y kipóíolására a' Sáli;-

t)urgi Herczepség adatott: az a' joízág tudniillik,

ír. t Ily a" Salisburgi Érsektói, és ugyan A(t '^™

roppant Benedictinus Apáturságtól vetetett el. Itt

sem lehetett Ferdinánd Fő Herczegnek hofzfzai

maradása: az 180,5 dik efztendöbeü róvid, de igs^

fz. rentséilen hál>orú után ezen Herczegség is *l-

vétetett Ferdinándtól , és e' helyett' Virtzburgi HÍI-

<rzeg Püspöknek jófzága adatott néki.

**) Sándor Leopold Királyi F6 Herczeg, és Őr

fzágunknak kedves Palatínusa fzerentfétlen esetif!

végzé életét, midőn 1795 dik efzteiidoben JUDIÜ!-

nnk ló dik napján Luxemburgban , a' hol Csáfzári

írlulatozó Kert és ékes Palota vagyon, a* tfrzi ntes-

F térséghez való kéfzuleteket nézné, és a* dolgozói

k'Jrúl serényen forgolódna , sót önnön maga t? »'

puskapor keverésben foglalatoskodna , véletlenül a

puskapor fellobbant, és a' féltsapott láng annyira

raegfzaggatta ezen jó Herczegnek tagjait , hogy h-n-

nagy fáj,dalmak között végezné életét.
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§. 21.

A Magyar Királyságra kéfz.tttetik.

Ferentz FŐ Herczeg, mint Leopold Hetra-

riai Nagy Herczegnek fija még II. Jó'sef' idejé

ben I7tí4-dik efztendöben lehozatlatott Floren-

tziából Bétsbe , hogy az Orfzágok* kormányozá-

sának fzabásait, Ezen nagy tapafzt.ilá$ú Fejede

lem mellett korán tanulná meg. A' Katonai tu

dománynak első talp-követ Vas-Vármegyében

Szombathelyen tette. Leküldetett tudniillik oda

akkori Fő Herczeg, és mintegy hat he'tig a'

Katonáskodásnak fő fzabásaira, az oda Ölzve-

gyűlt nevezetes Generálisoktól naponkent gya

korlás által taníttatott ; mellynek én is í'zern.mel

látó tanúja voltam : Első napon Köz-Katonaj

fzolgálatot végzett; *) más n,ap Káplárságot vi*

selt, és úgy egéf? Obesterségig, vagy is Fő Ka-,

pitányságig feilyebb és fellyebb. Vifziza tért

azután Bétsbe, és ott a' Katona életnek gyakor

lásait a' Polgári Kormányozásnak megtanulásá

val egybe-kaptsolta. Előbb elhalt az ő Mestere

és Kalauzzá Jó'sef Csáfzár, mint sem hogy az,t

gondolni lehetett volna. II. Leopoldra Izállott

azután az Orfzágok' kormányozása ; de ez ép^

pen rövid ideig tartó volt, i/go-dikben Novem

bernek i.5-dik napjától fogva i-^-dikpek IVIár-

tius i-sö napjáig, akkor, a' mint mondánk, Leo

pold Királyunk meghalt. Helyébe lépett az q

öregebb fzülött fia Ferentz FŐ Herczeg.

*) Midőn első Ferentz Királyunk min-t Fő Her

czeg Szombathelyen Vas Vánijegyében a' Katona^

ságnak első gyakorlásaira taníttatja , nem tsak látni^

hanem tselekedettel végtíe akarta vinni rnínd azon,

foglalatosságokat, mellyek a' Katonai életnek ren

Aa 4:
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etében előfordulnak; azért Ö%Királyi F6 Herczeg-

sége a' Köz Katonáktól gyakorolni fzokótf Örállá.«ra

(strázsára) is kiállíttatott; de tsak ugyan az ü

Felséges Saemélyjét ezen gyakorlásban is tekin

tetbe vévén, tsak hamar egy Köz-Katonától felvál

tatott ; síit ugyan azon napon, mellyen ü FeHcse

Köz ember fzolgálatot tett, midőn az egyéb Köz-,

Katonák tsoportouként együtt ebédelnének , egy

ollyan ebédlő Katona tsoportoiskát meglátogatóit,

és az Ö FŐ Herczegi fényeiségét egy kevés időre

letévén, mintha azoknak pajtásságokból egy lett

volna, közönök leült, és ebédjeket megkóstolta.

Ennek annál hitelesebb feljegyzője lehetek , hogy

akkor Szombathelyen a' Királyi Oskoláknál Taníta

lévén: ezen esetnek tsak nein ízemmel látó tani'ijó

voltam.

§. 22.

/. Ferentz Királynak fioronáztatfJs.

Két hétre az Atíya' halála után Orfzág-Gyű-

lést hirdetett, nielly Májusnak 2-dib napján

Budán elkezdődne. Megjelentek az elrendelt

helyre 's l'zabott időre vő Székes Püspökök, ic.

Válalztott Püspökök. Orfzág' Bárói a' Palatínu

son kívül 1.0. Fo-Ispányok 36. Egyéb Orfzág'

Nagyjai 131. Királyi-Tábláról 19. Apáturok,

Prépostok , és Káptalanbeliík 37. Vármegyék1

Küldöttei 100. A' jelen nem lévőknek fzemély

viselői 114. A' Királyi Városok, Jáfzok, Kunok,

és Hajdú-Városok' Válafztottjaí 82. Az első űle's

volt Májusnak 22-dik napján, melly ülésben az

Orfzág' Nádor-Ispányja ékes, és nyomós belze-

det tartott az együtt lévő Rendekhez, és Karok

hoz. Következendő napon tartott Gyűlésben

egy fényes követség válafztatott az Orfzág' re-

fzéről, melly által Ö Felsége az Orfzág' Gyűlé

sébe való lejövelelre meghívattatna. Ezen Kö

vetségnek Feje volt G. Éfztei'házy Károly Egri

Püspök. Megindult Ő Felsége Bétsböi, és ju
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niusnak 2-dik napján Budára érkezett, a' hol

midőn a* Várba vezettetnék , a' Várnak kultsait

nem a' Városi Polgári Elöljáróság , hanem a'

a' Várnak Fő Kapitáuyja ( Comendánsa), adta ál

tal O Felségének. Következendő napon az O

Koronázása eránt jelentést tett, és egyizersmind

az Orfzágnak FŐ Kantzelláriusa által az Ö Ki

rályi Feltételeit a' Nemzeltel kozlötte, mellynek

ez volt a' veleje: I. Jelenti az Ő törvényes követ

kezését az Attya halála által reá fzállott Biro

dalomban. II. Jelenti az Ö Koronázását, és

az Orfzág' Törvényeire való-felesküvéset. III.

A' jövő Orfzág-Gyűléséig hefyben-hagyja B. E.

Mária Therézia' idejében behozott Urbáriumot,

de minden abból formálható következés nélkül.

IV. *Az adónak felemeléséről, hogy abból az

Orí'zág' védelmére több Katonaságot tartani le- .

hessen. V. Hogy a' melly Magyarok a' Német

Tartományokban adósságot tefznek, azon Tarto

mányoknak törvényes ítéleteit tartozzanak be

venni, és ugyan azon ítéletet a' Magyar-Orfkági

Törvény-fzékek végre-hajtsák; mellyet a' Nem

zet hitelességének f'enn-tartása kíván. Ezek vol

tak a' Királyi Felség Élő-adásának tzikkelyei,

mellyeket utóbb az Orfzág' Rendéi tanátskozásba

veitek. Júniusnak 4-dik és 8-dik napja a1 Koro

názáshoz való intézetekben telt el. Hatodik

napján pedig Júniusnak 1. Ferentz Királyunk a'

Budai Várban ' lévő Sz. János' Templomábaa

Battyáni Jó'sef Elztergömi Érsek , Prímás , és

Kardinális által megkoronázíatctt. A' Királyné

nak koronáztatása pedig úyyan azon Templom

ban Júniusnak lo-dik napján ment véghez, úgy

hogy elsőben a' Házi Koronát a' Vefzprémi

Püspök Bajzáth Jó'sef tette .0 Felsége' fejére;

Magyar-Orl'zág' Koronájával pedig a' Palaunus

és Prímás Ö Felségének jobb-váilát illette. Az
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egyéb műid a' líet koronázáshoz tartozandó fzer-

tartás nagy fényességgel ment végbe. Az Or-

fzág pedig régi bevett fzokás fzerént a' Királya

Felségnek és Királynénak ajándékot mutatott

be: a' Király 0 Felségének ugyan 50 ezer, a'

Királynénak pedig 2,5 ezer aranyat, úgy, hogy

ezen pénzt az adózó Népnek terhe nélkül egye

dül' a' FŐ és ííöz- Nemesi Rendek magok tulaj-

donjokból' adták öjzve,

§• 23-

A"1 Király' koronázását elvégezvén az Orfzág" Ren

déi, tanátskotáit tartanak. Ferentz Kirá

lyunk pedig Budáról Frankfurtba megy , hogy

Római Császárnak koroháztassék.

Minekitánna I. Ferentz Királyunknak Koro

názása nagy fényességgel végbe-ment , tanátsko-

záshoz fogtak Hazánk' Attyai. Felséges. Urunk

^gy írást adott a' Palatínus által az OrPzág' Ren
déinek , mellyben aT Frautz.iákkal viselt háború

nak tovább való folytatására segítséget kívánt

Magyar -, Qrfzágtól. Minden ellenkezés n,élkül

(zabádon, és örömmel ígérték a' Magyar-Orfzági

Rendek, hogy öt-ezer új Katonát ^, ezer lovat,

és n,e'gy millió- forin.tot ajánlanának , mellyet az

után hetvenkét-ezer forintal megtoldottak. A'

tanátskozásnak fő tárgya volt azután a' Rácz

Kanczelláriának eltöroltetése , a' melly mint Őr-

fzágunknak törvényes alkatványjavai öfzve-fér-

hetetlen volt, úgy az el is töröltetett, 's ennek,

eltöroltetése Qrfzagúnk törvényes rendelés.ei kö

zött feljegyeztetett. Azon tzikkelyeknek pedig,

mellyek ezen Orfzág-Gyúlésében elvégeztettek,

ez volt a' foglalatja : I-sö Tzikkely Izóll a' Ki

rály' koronázta,tásáról. II. Foglalja magában a' Ki

rályi Hitezö-Lev elet. IH-dik A' Királynak, l V-dik
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pedig a' Királynénak bemutatott ajándékról fzóll.

V-dik A' Kfrálynak az Orfzágban való lakásár

ról. Vl-dik Az Orízágtól ígért Hadi-segítségről.

VII. A' Magyar-nyelvnek gyakorlásáról. VIII. Az

1791-diki 1 7-dik és 23-dik tzikkely' tellyesítésé*

röl. IX. A' fzületett Magyaroknak a' végfzcli

és egyéb Regementekben a' legfelsőbb Tiiztf

ségekre való felemeltetésekröl. X. A' Rácz Kan-

czeiláriának elrontásáról. XI. Erdély-Orfzágnak,

és Magyar-Orfzágtól elfz^kadott egyéb réfzek-

nek vifzíza kaptsolásáról. XII. Az 1791 -ki .35 tzik-^

kelynek a' jövő Orfzág-Gyilléséig való kiterjefz-

tésérol. XIII. Az 1 7<>l-ki 30-dik tzikkely' teüye-

sítésérél. XIV. Hogy a" Sónak 11 krajtzárraí

fellyebb emelt árra, arra fordíttassék , a' mire

az engedtetett. XV. Az 1 79 i-ki 39-dik tzikkely'

tcllyesítéséröl. XVI. Az igazságnak seréqyebb

fzolgáltatásáról. XVII. Az idegen törvények'

teUyesítéséröl , midőn valaki magát az alá veti r

idegen Orfzágiakkal valamelly egyesülésbe lép-?

vén. XVIII. Az I70i-ki 58, 62, "63, 64. tzikke-i

Jyeknek tellyesítésekrol. XIX. Az Orfzág' határr

ízeiéinek eligazításáról. A' következendő tzik-

kelyekben azok neveztetnek meg, a' kiknek ezen

Orfiiág-Gyulésében Hazafiuság engedtetett. Fel

séges Urunk nem várta ezen tanátskozáspknak

végét, hanem Júniusnak i7-ike'n Bétsbe'vifzíza

tért, onnét pedig Frankofurtba indult, a' hol Jú

liusnak 14-dik napján Római Csáfzárnak koro-?

náztatván , ugyan azon Hónapnak 1 7-dik nap-r

jáq vií'zfza tért Bétsbe, hogy a1 Birodalomnak za*

yaros környűláUásaihoz képpest ^fzükséges rent

dele'seket tehessen.
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§• 24.

A' Franczia Habárának kezdete..

Háborút izcntek a' Francziák Lcopold Kirá

lyunknak §. 19. Ó már akkor nem volt az élők

között , midőn ezen zavaros hír Be'tsbe érkezett.

I. Ferentz le'pett az Attya halála után az Orlzágló

Székbe. Ez is helybe-hagyta Kaunitz Minister-

nek válaizát , mellyet a' Belgiumban öfzve-se-

reglett Katonaság eránt a' Betsi Udvar' nevében

adott a' Franczia Nvpnek. Mihelyt ezen kinyi

latkoztatás Parisba érkezett, azonnal megvolt

határozva a' Háborúnak elkezdése, melly meg

határozás 20-dik "Áprilisban adatolt tudtára Fe-

rencz Királyunknak, és kilenczed napra azután

elkezdődtek az ellenségeskedések Biron Frau-

czia Hadi-Vezér, és Beaulieu (Boliő) Csáfzári

Generális között. Már tehát Aprilisnek 2j-dik

napján kilobbant a' Franczia Háborúnak tüze.

Fő Hadi-V ezernek Austriai Cs. Seregeknél ren

delt etett Albert Királyi Herczeg, a' ki Májusnak

3-dikán megindult, és azon Hónapnak 23-dikán

a' Hadi-Sereg' vezérléséhez~kezdett. Mingyárt

a' Háború' kezdetén tsak nem első, a' ki hadi-

tudományjának kimutatására alkalmatosságot lelt,

volt Gróf Sztáray Generális ,• a' ki La Fajette

Franczia Vezér Seregének nagy réízét semmivé

tette, sót maga is La Fajette midőn utóbb Hol

landia fele ízaladna, fzemélyesen elfogattatott,

c's Clairfait Cs. Generálishoz vitetett. Új Hadi-

Vezért küldöttek a1 Francziák az Armádiához,

Custin nevezetű Generálist. Ennek vezérlése

alatt meg láti'zott fordulni réízünkröl a'fzertntse:

Ezen Hadi- Vezér elfoglalja Spira Városát, a'

hol tsak egyedül az oda való Püspökön és Kár-
CTt/ J

talanon harom-lzáz-ezer forintból álló' sart/ot

vett. Onnét Vormatzia Városa cüen vezette Se-
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ét, és azt Octobernek 4-dik napján el is fog-

' Jalta. Más réfzröl ugyan Dumourier Frantzia

Vezér, a' ki 17 ezerből álló sereget vezetett

vala , nyőltzvan-ezer Burgustói bekeríttetett ; de

ezekkel hat napi fegyver -fzűnést kötvén, az

alatt kitsúfzott a' fzoros keleptzébol, és a' ki

magát erővel meg nem menthette volna, éfafzel,

és talán pénzel, magát 's Hadi-Seregét a' vefze-

delembol kimentette. RéfzürikrŐl való Fő -Ve

zér Albert Királyi Herczeg Lilié Várának ostro

mát félbe-fzakafztotta. A' Burgus Sereg pedig

Verodunum Városát a' Francziáknak áltál-adta.

Mind ezek nagyobb bátorságot adtak Custin

Franczja Vezérnek az elkezdett gyozedelmek-

nek folytatására : elfoglalta Moguntziát , a' hol

nyóltz-ezerböl álló Örizetet hagyván , Frankofurt

felé siet, a' hol a' Várostól 15 millió lírát (mintegy

5 millió forintot ) adó képpen vefz , olly páran-

tsolatot adván , hogy azon adóból a' fzegényeb-

bek kirekefztetvén, egyedül a' gazdagok' vagyon-

jából fzedetne öfzve. Ezen sartzot kezéhez vé-

vén , vifzfza tér Moguntziába.; Flandriában har

sonlóképpen fzolgáU nékik a1 fzerentse , mert

Domourier és Bourdonnaye Vezérek az 6 Sere

geikkel mindenfelől győzedelmeskedtek. Ezen

vérengezo tsaták között annyira ment a' Franczia

Népnek dühössége , hogy Januariusnak zi-dik

napján i793-'dik efztendőben Lajos Királyjokat,

ugyan azon efztendőben Octobernek i6-dikánn

pedig Mária Antónia Királynéjokat a' Párisi

piatzon gyalázatos halállal végeznék ki e' világ

ból. Ezen borzafztó tselekedet után mintha új

erőre kapott, volna a' háborgó Nép, mindenfelöl

az Ármádiát Néppel , pénzel , és fegyverrel erő

sítette. A' Csáfzári Seregekhez Coburg Herczeg

küldetett Vezérnek , a' ki nem rég' a' Török

Háborúban fényes gyozedelmeket tett vaja. Ez
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Februariusnak 4-dik napján L/93-dik efztendo-

ben Frankofurtba ment , melly Várost a' Bargii-

sok a' Francziáktól vifzfza vettek vala. Kezdet

ben fze'p előmeneteleket látfzatott tenni. Neve

zetes volt a' Csáí'zári Seregnek azon gyözedelme

Koburg Herczeg' vezérlése alatt , mellyet Mar-

tziusnak 1 8-dikán Hollandiából vifzfza térő Sere-

, gén Domourier Franczia Vezérnek tett vala. Ezen

ütközetben a' Sereg' derekát Colloredó^ jobb-lzár*

» n.yát Virtembergi Herczeg, bal-fzárnyát pedig

Ciairfait vezette vala : itt , midőn leg-hevessebb

eltökélléssel tusakodik a' két ellenséges Hadi-

Sereg, henyofzvky Generálisunk az ellenséget

hátulról kerülvén meg, véletlenül reá üt, Ötét

nagy rémillésbe hozván, helyéből kimozdítja <

' , és győzedelmeskedvén, a' további vérontásnak

végét fzakafztotta. Dumourief gyanuságba esett

.: a' Franczia Nép előtt, Parisba hívattatott, hogy

í'! ott roaga helyett megfeleljen. O elment ugyan

!'; a' Hadi-Seregtől, de nem Parisba, hanem olly

f,, Tartományba, a' hol Gilotin fábrika liintseii.

H Helyébe Dampierre küldetett Hadi-Vezérnek , a'

i;* ki Valentza mellett az Efzterházy , és Barkó Hu-

\|' fzárok , és a' Sztaray Gyalog Regementjének

ditsoséges ereje és bátorsága által vifzfza vere-

*• tett. Nem külomben Kraj és Ott Csáfzári Ge

nerálisoknak okossága 's vitézi ereje által a' Fran

czia Sereg Mobozse ( Maubengé} Városánál dn

tsbségesen meggyozettetett*

Jf6gf d* Üeigiömi zenebonái Msillápíisá , éí

ef.yftersmiríd a hadi seregét jelenléttévél lel1

kesítse , Belgiumba ülőt Ferentz Királyunki

. Miriekutánria a' Frahcziákkal háborúba ke-

"veredett az Austriíi Ház, Bélgiom volt aa »
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Tartomány , "mellyre nézve elsőben megkiván-

:atott a' Fejedelemnek figyelmetessége. Ezt , mint

Franczia Orízághoz legkőzele'bb lévő Tarto

mányt leheteti leginkább félteni az erofzakos

slfoglalástól , annál is inkább, hogy erre utat

csinálhatott a1 népnek zenebonáskodása. Ennek

letsillapítására i /94-dik efztendoben Belgiumba

ment , Károly , és József F6 Herczegeket yé-

vén maga mellé. Bruxel Városába a' nép .fel

esküdött a1 Fejedelem hívségére, a' Fejedelem

pedig vifzfzányosan fogadta , hogy a' nép,et az

Ö törvényes igazságaiban nem fogja háborgatni ;

midőn elébb Landres Váránál 1 8 óráig tartó

viaskodást nézte , 's jelenlétiével lelkesítette ;

a1 melly ütközet után Landrtstól elnyomatta-

tott a' Franczia sereg , minekutánna abból négy

ezerén elestek volna. Utóbb . Aprilisnek 25-di-

kén^ midőn Landres Várát megvette a' Csáfzá-

ri sereg, jelen volt Feréntz Csáfzár,, *s Kirá

lyunk. Júniusnak 3-dikán viízfza tért Bétsbe.

Nem sokára azután a Francziák réfzére hajolt

a' fzerentse : egéfz Belgiumot elfoglalták. Co-

burg tíerczeg nyugodalomra ment. Helyébe el

sőben ugyan Clairfait , azután Károly FŐ, Kér-

czeg vette fel a' Fő Vezérséget. Nem külöm-1

ben a' Frantziák is Pichegru helyébe Moreaut

tették FŐ-Vezérnek, a' ki Rajna Vizén áííal-té-

vén Hadi-seregét, Ketel Városát elfoglalta. Mefz-

fzebb terjedett azután az Ő erejek, minekutánna

Rajnánál lévő Hadi-seregjeket két réfzre ofz-

tották , mellynek egyikét vezette tsak ugyan

Moreau, másikát Jourdán. Ez Frankóniát, amaz

pedig Sváb, és Bajor Orfzágot foglalta el.
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§• 26.

Olafz Orfodgi ütközetckben való sorsa a Csá-

fzári Armádiának.

Két fô Hadi-sereget állítottak ellenüpk a'

Francziák , mellynek egyike a' Német Tarto-

mányok, másika pedig Olafz Orfzág Felé vette

az útját. Mi is azok -eilen két ármádiát állítot-

tunk, egyiket neveztük Rajna ármádiánafc , melly

Német Orfzágban állott fzembe a* Francziák-

kal, e's a' mellyrol tsak imint volt a' fzóllás ;

a' másikat pedig; Ofofz Orfzági armádiának ne-

vezttik, melly Olafz Orfzágnak külömb es kü-

lömb re'fzeiben küfzködött az ellenseggel. Ezen

armádiának elsô FÖ Vezére volt Devéns 1793-

dik efztendóben ; a' ki elsoben változó fzeren-

tse'vel küfzködött a' Francziák eilen , ixgy , bogy

a' gyozedelem mar a' Francziák , mar pedig

az Austriaiak réfzére hajolna. Megbetegedett

Devens, helyébe Ferdinand Fo Herczeg Me-

diolánumi Igazgató te'tetett Fo Vezérnek az ár-

mádiánál, a' kinek segítse'ge're adattak Stein,

Oliveri Vallis, Argenteau, es Colli Generálisok!

Ezen ido alatt isme't a' fzereritsének álhatatlan-

sága igen fzembe tunó volt, midón az. mar a

Csáfzáfiak , mar a' Francziák réfzëre haiolt.

Vifzfza-vette egésségét Devens. A' Fo-Vezérsé-

get isme't viselte. Mintha щ erôv»el leïkesitte-

tett vólna meg, ezen másodfzori Vezérségében

igen fze'p lépésekét kezdett tenni Revierába a'

hol a' kozép tenger pártján levo Városokat

úgymint Savona, Vado, Finale és többeket

nagy hirtelense'ggel élfoglalt. Megfogyott a' ha-

di ne'pe Devensnek, e's a' fzerentséje is balra

fordúlt, mert, nem tsak a' tenger mellékérôl

és havasok közzul vifz&a nyomatott , hanem

- Olafc
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Maíz Orfzágnak lapos Tartományiba if betört

* Frartczia sereg, a' mellynek ereje a' fzeren-

sés tttkozetek által mind mefzfzebb es melz-

zebb terjedett. >

§• З7;

A' pártütésnek tüze meg fzikràjdban leven elol-

tatott Fermez Királyunk alatt.

A' Francziák példáját à' Haza régi törve'n-

nyeinek, 's kormányozás módjáriak felforgatá-

sában sokan akarták kovétni* többriyire óllya-

tjok, a' kik závarosbári fzoktak haláízni. Ezen

fekélynek mérge az Austria! Birodalomban is

némellyeket megvefztegetètt. Az Isteni Gorid-

viselésnek lehet, hálálrii , hogy a* pártütésnek

fzikrája telóbb, hógy Sem az kilobbanna , éfzre-

^étetett, éá elnyomattatott; Ámbar az is tagad-

jhatatlan dolog , hogy azon vefzedelmes ido-í'¿a-

kafzbän sok ártatlanok is gyanüságba éstek.

Lengjrel Otfoághak nagy darab r¿f¿e át Aiistriai

hatalom älä jön.

MidÔn egy felôi a' fzérerïtsétlën háborO àU

tal idegen kézrë jutnák âz Austriai Birodalom-

nak nétnelly Tartományi * ugyan akkor azon

Birodalom más réfzrôl tovâbb es tovább tér-

jed. 1795-dik efztéridoberi az Austriai v Berlini»

es Pétervári Üdvarok elvégezték magök ko-

zàût Hogy Lengyél Orfzág három réfzre ofz-

tatnék fel j mellynek égyike á' Mufzka Csá-

ízáré, másik réfze a' Btirgus Királyé , harma-

dik réfze pedig Feréntz Csáfzáré 's Magyar Ki

rályé lenne. Ez végbe ment^ ugy , hogy 170o-

Magy. Ered. //. Könyv, В Ь
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dik efztendóben Mártzinsnak ai-dik/n ad^tctt

Cs. Királyi parantsolat fzerént Lergyel Oriiág-

nak azon nfzében , mellyet az Austrisi Gá-

fzári Felség foglalt el, az elörbmi Lengyeb

czímerek letétettek , t's azoknak helyebe Aus

tria! Csáfzári czímer tétetett fel. A' Lengyel

Orízági Rendek hívséges esküvésének bévéte-

1ère Herczeg Auersperg kûldetett Ô Felségent-

vében , a' melly véghez is ment Augustusnak

■7-dik napján , es azonnal az elöbbeni kormá-

flyozásnak módja megfzünvén , a' Tartoniáry

tíj Igazgatás formája ala vétetett. PonyatovJ'zky

Lengyel Királynák egynéhány roilliomból alió

Ïiénz rendeltetett eltartására az Orfzágot clfop

aló Hatalmasságok által; a' ki azutan Ma№

Orfzágba vévén lakását, ugyan azon Oríiág*

ban meghalt.

§- a9»

Posonba Orfzág Gyulésit hirdet Ferentt Kir¿'

lyunk , és ott Magyar Oifzágtól hadi t<¿*

tséget hér*

A' hofzfzas, és vérengezo háború által nein

tsak a' Fejedelmi tárház kiürult , hanem n e1-

lenséggel tusakodó vitézeknek fzáma is nagy°n

niégfogyatkozott; annal is inkább, Ь°%УСУ^'

dik efztendóben Ferentz Királyunk az o frigy«5

társaitól elhagyattatott ; midôn a Burgusok, Ï*

polyiak, Spanyolok, Etrúriaiak , , Hannoveran"'

sok , Hassusok , Száfzok egyenként megyí! \

vén a' Francziákkal , az egefz költse'ges Wj

rúnak terhe tsak-nem egyedül a« Austriai w *

fzárnak nyakára fzállott. Ha a* Káborúnak W

tatódni kellett, fzíikséges volt pénzrpl is i '

berról is gondolkodni. Minthogy pedig a* *

triai Hataiemnak leg-fényesebb refzét Magy
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rfzág tcfzi ^ a' Magyarokhoz , mint tulajdon

ázi'Bepéhez Atyai bizodalommal folyamoda jó

irályunk : Orfzág Gytilését hirdctett , rnelly

-yö-dikban Novembernek 6-dik napján Pozson-

in kezdódne el. Elkezdödött a' fzabott idore ;

' hol minekutánna József Fo Herczeg Palatí-

usnak válafztatott vólna , a' tanátskozásnak fó

irgya volt a* hadi segítségnek elintézése. Ez

gy ment ve'gbé, hogy a' Magyar JSemzet az

bpkezüségének példás bizonysagát adná : mi-

órt Magyar Orfzág 's vele egyesült re'fzek ne-

ében igértetett a' Királyi Felségnek ötven ezer

j katona , ke't miliom es négy-fzáz-ezer mero

ozs , három millions , hét-fzáz hatvan ezer mé-

Ô zab, húfz ezer ökör, tíz ezer ló ; melly

çértt segedelemnek egy re'fzit ki-ki pe'nzel vált-

atta meg. Háromnál több több torvényes czik-

ely eze« Orfzág Gyúle'sében nem hozattatott.

zóllott tudniillik az L-so a' Palatinusnak lett vá-

if tásáról. H-dik a' hadi segítse'grol. Ugyan

zen czikkelyben az is elvégeztetett , hogy , ha

' fzükség úgy fogja kívánni , a' Nemesség fegy-

erbe oltözzön á* Haza ve'delmére. Hl-fzor Ren-

teltetett, hogy az 1792-dik efztendóbéli Gyü-

ésnek 12-flik czikkellye maga erejében. meg-

naradjon a* jovÓ' Orfzág GyüLléeéig. .

. . .$. 3*v ' ■ '- ■

4" írancziákkal vale haboru tovább is foly-

tuttalik*

Új erót kapván a' Magyafok adakozása al

ai az Austriai Birodalom , hathatós intézeteket

:éfzen a' Francziákkal valo viaskodásra. Vál-

toztattuk mi a' Hadi-Vezért ; változtatták & Fran-

cziák is az Olafz Orfzági ármádiánál. Meg-be-

tegedett Devens helyébe Beaulieu Generáiist

Bb *
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vettük Hadi-Vezérnek ; a* Francziák pedig Sche<

rer helyébe Bonapartét tették Hadi-Vezérnek a;

Olafz . Orfzági seregnél Barras Directornak ajár

lására. Mi réfzünkröl nevezetes Generálisöli

adattak Beaulieu mellé , úgy mint : Lilién , Me

las , Laudon , Sebottendorff , Klebek 's a' t*

Bonaparte, a5 efztendos korában mint Fő-Ve

zére egy ármádiának , alig érkeze az Olafz Őr

fzági Hadi sereghez i/pó-dik efztendoben, mi

azonnal ege'fz Páviáig vifzfza húztuk magunka

Bonaparte Április Holnapban érkezvén a' hadi

sereghez, azt a' Pó vizén azonnal által tette;

következendő holnapban pedig Paviából, 6

Mediolánumból a' Csáfzáriakat ki nyomta, «'

kik Mantua Várába Katona-crizetet tévénbe

Tirolis felé húzták magokat. Ferdinánd FÖ-Her-

czeg Mediolánumból Tirolisba Oenipontra fza-

ladott, az egéfz F6-Herczegi Udvarával «gyüt.

Az Iromány-tárt (Archívumot) pedig Triestr*

vitette. Lodinál történtt véres tsata után Bona

parte Massenát Majlandba (Mediolanum) kül

dötte, a' kinek Májusnak iz-dikén a' Városi

Elöljáróság a' Város kultsait eleibe vitte. Két

nap múlva maga Bonaparte is oda ment. Meg-

beíegfzik Csáfzári Vezér Beaulieu, a' kinek Ve-

zéri hívatalját , addig is, még felgyógyúhia »

Melás viselte. Már ennek vezérlése alatt a

Majlandi Cittadellát Júniusnak 26-dikán kezdet*

ték ostromlani, és öt nap múlva elfoglalták,

midőn már annakelötte Bonaparte Bonóniát,

Ferarát, Ravennát a' Római Pápától; Livoraót

pedig kikötő parttal együtt a' Hetruriai FÖ-Her;

czegtől erőfzakosan elfoglalta volna. Olafz Őr-

fzágnak illy vefzedelmes környűlállásaiban a'

Német Orfzági Hadi seregektől új hadi erő köt

detett segítségül , a' hol már előbb tílairfait he

lyébe Károly Fő Herczeg tétetett Hadi-Vezér-
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nek. Olafz Orfzágban pedig Vurmser vette fel

a' Cs. Fő Vezérséget, e's Júniusnak 25-dikén

már Oenipontra érkezett , hogy onnét az Olafz

Drfzági seregnek hanyatló fzerentséjét feltámafz-

Tza. Ennek fő törekedése volt, hogy Mantua

Várát a' Francziák ostroma alól felfzabadíthas-

sa , azonban önnön maga is lovas seregével

együtt Mantuába béfzoríttatott. Vurmser helyé

ben a' Fő Vezérséget Alvintzi vette fel , a' ki

úgy tusakodott a' Francziákkal , hogy Őket sok-

fzor helyekből kinyomná. Azon ütközet után ,

melly ti-dik Novemberben volt Davidovits és

Bonaparte között , mind a' két hadi sereg téli

fzállásokra ment, úgy még is , hogy Mantua

a' Francziáktól bekerítve tartatván , kívül az

ellenségtől, belől pedig az éhségtol ostromol-

tatna : annyira jutott ezen Várban lévő Csáfzári

Katonaság , hogy sem a' betegek' gyógyitta- 4

sokra orvosság, sem az egésségesek táplálására

egyéb eledel nem lévén ló húsra fzorúlnának:

Ezen Várba béfzorított Hufzárságnak lova ak

kor tett itt lég-jobb" fzolgálatot, midőn az, a*

méfzárfzékben levágattatván az éhes katonaság-

Rák kimérettetett vala. Csak ugyan nem lehe

tett tovább túrni az éhséget, a' Vár feladatptt

Februáriusnak e-dikán i79/-dik eíztendobea.

....'.. . i t

\ §• 31.

Mantuának elvejztése nagy rcmúlést okozott a

Csáfídri Tartományokban t a' Francziáknak

lépéseit pedig könnyítetted tovább való gy'ö'

zedelcmre. ',
- ' • L t •

Mantua elvefztésének hallására megrémült

az egélz Cs. Birodalom , leg-inkább pedtig min

den egyéb Hatalmasságok között a' Római Ud

Bb 3
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var; annál is inkább, hogy Mantua elfoglalta

tasa után Bonaparte Roma Városa fêlé induit

egy rél'zével Hadi seregének. Nevelkedett a

Cs. Tartományok réfzéról is a' vefzedelemneil

félelme ; azért Károly Fô Herczeg , a* ki еаа'ц

a' Rajnai ármádiának Feje volt , által ment Olaf;

Orfzágba, hogy Bonaparte vezérlése alatt le'vo

es mínd inkább es inkább kozelitô Kranczia se

regnek ellene áljon, de elobb, hogy sena Rá

roly FÔ Herczeg Bétsbol Görczre e'rkezne , Во

ñaparte Romát elfoglalván, gyözedelmesen vife

fza te'rt a* Csáfzári Tartományok fêlé rohan<

Franczia sereghez. Bassanóból Trevisóba , on

net pedig, a' Piave vize'n által menve'n Cone

gliánóba mentt hadi seregével; onnét ugyai

azon sebes rohanással Tagliamento Vize fei!

menvén , Hohenzollern vezérlése alatt levo Csá

fzári sereget hátra nyomta , és Sacile , Valva

gione Városkákon kerefztûl menvén a* Taglia

mentó Vizén is kerefztül vergodött. Codroypó

nal Károly Fo Herczeg ezen gyozedelmes lepe

su seregnek eleibe állott ugyan, de Codroypó

tól Palmanovára, onnét pedig az Isonsó Vizi

felé ízoríttatott , a' hol Gradiska Várát két Fl

gement Órizettel erósítette meg, a' rïielly mind

azonáltal kevés órákig tarto ostrom után a' Var

ral együtt a* Francziák kezébe keríilt. Sokka

nagyobb volt a' Franczia seregnek ereje,- sen

hqgy annak rohanását feltarthatta vplna Károly

F.Ô Herczeg, azért az egéfz hadi Seregével ¿

Isorjzó Vizén által-menvén , Carniolián által Sta

jer Orí'zág felé hiizza magát hátra; a' Franczi«

ák pedig Ótet mindenütt nyomban kovették , úgy,

hogy Má-tziusnak 40-dikán a' Francziák mar

Görczbe jirtván , az egéfz Garnioliát , és Carin-

• thiát kataimbk ala hódítanák. Ezen gyózedfl-

mekaek közepette sem febjtkesvén meg Bona
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parte az emberi fzerentsének álhatatlanságáról,

békességgel kinálta meg a' Csáfzári Udvart;

meily i'zándékját Clangofurtról , Mártziusnak

31-dikén Károly Fó Herczeghez küldött level

által értelraesen kinyilatkoztatta , meilyben Во«

ñaparte nem tsak az emberi ve'rnek kiontásá-

tól való irtózását , nem tsak a' békesse'g helyre

állíttásához való hajlandóságát jelenti ki , hanem

arra is nagyon ke'ri Károly Fó Herczeget ; hogy

az Ó Felséges testyérinél a' kivántt békcsse'gnek

ezkozlóje lenne. Igy volt a' Level:

FÔ HERCZEGl

Л jó Hadi Vezérek miden hadat viseIrteк »

ugjran akkor békcsséget is fzoktak kivánni. Nem

de mar hat cfztendeje mióleя hadakozunk? Lient

vefzett é mar elegendô ember el? Nem hárám-

lote é tok nyomorüság ai emberi N'mzetre* a'

melly ellrnünk panafckodik? Az egéft Europa,

melly a Franczia Kbz-társaság eilen felkelt ,

mar letette a1 fegyvert. Egyedül Austria vagyon

fegyverben ; és soba annyi vert пет ontott , mint

moit. Ezen hatodik e/ztendônek fzerentsétlen a

kezdete, és akár mino légyen a" vége y a bizo-

nyos t bogy mind a' ke't réfzrbl sok emberek fog-

nak áláozni életekkel: és még is végtére békes-

ségre kell terni, és a fegyvertôl tláüani ; mint-

hogy mindennek egyfzer végének kell lenni , tehát

a* háborának is. A% Franczia Koz-társasógnak

I%azgató fzékje sokfior mar kijelcntctte a' Csá

fzári Felségnek, meily egyenet Jzivvel kivánná

végét vetni azon hdboninak , melly mind a két

Nemzetnek olly nagy terhére vagyon. A' Lon-

doni Udvar gáiolta meg exen kivánságnak tel

lyes¡tését. Tehát semmi reménység nints az epy-

gyesULésre? Vallyon tovább is kegyetlenkedünk-é

egymás eilen? Sjük , vágjuk-é egymdst, hogy

Bb 4
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egy hozzánk nem tartozó Nemzet abbéi hafznoi

vegyen ? fő Hercieg Uram , midőn Fő Herczeg-

téged a' Királyi izekhez fzületésére nézve oÜy

közei vagyön t és mint azon maga hafznít kere

ső indulatoktól, meliyektol sohjzor a" Ministt-

rek és fő törvény Székek megvannak igéivé ,

ment , nem kiván-é az emberi Nemzetnek párt.

fogója, és ]$émet OrfzágnaJt megtartója 't hely

re ál ítója lennit Ne gondolja az,t Fő Herczeg'

segéd\ mintha én azt vélném , hogy Német Őr-

Jzágot fegyverrel meg nem fzabadíthatná ; dt

tfgyük » hogy j ebben fzolgálai fog a fzerentst,

még úgy is végső fzegénységre jutna. Német Or-

fzág. j( mi engemet illet , Fő Herczeg Uram !

ha ezen békesség ajánlás által, mellyet jelenteni

fzerentsém vagyon , tsak egy embernek élete fog

is megtartatódni , nagyobb ditsoségemnek fogom

tartani ezen Polgári Koronát , mint sem az öl-

efáÁlö háborúban fzerz'ett gy&zedelemnek kofztt-

raját. Kérem FÓ Herczegségedet , jó fzivvel ve

gye azon tífztelettel tellyes indulatomat , mellyel

F& Herczegségedhez viteltetem. —
t» v ,;• ... t . j-.-tí . • , -. ., ~-*

Bonaparte.

Ezen Levelére Bonaparténak harmad-napra

feleletet küldött Károly Fő Herczeg , meÚy-

ben jelentette , hogy a' békesse'g kiite'sre való

hatalom a' Felséges Csáfzártól néki nem adat

tott legyen, attól volna tehát fzükségef az er

re való válafet megvárni. Elkűldötte Károly Fő

Herczeg Bonaparte Levélét Csáfzár Ó Felségé

nek, Bonapartéhoz pedig Hlyen fzókkal hang

zó Levelet küldött Áprilisnak 2-dik napján:

GENERÁLIS URAM!

Midén én hadakozom, akkor egyfzersmind

a btttületemre és hivatalomra is fígytlemmfl va-
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Jf békességét át emberi Nemzetnek és Nem

zeteknek fiint úgy kívánom , mint Uraságod. Mi

vel azonban Hivatalom fierént nints hatalmam

arra^ hogy ti hadakozó Hatalmasságoknak per

lekedését vizsgáljam , vagy magyarázzam; sem

«L Csáfzár ó Felségétol hatalom nékem nem ada

tott tt békesség efzközlésére , fzükségképpcn által

látja Generális Uram, hogy én ezen dolog meg

határozásába nem erefzkedhetem j és hogy ezen

terhes dologban , melly át én tehetségemet fellytll

haladja ^ fellyebb való parantsolatot kell vár

nom — Akármiképp' forduljon azonban a" kotzka,

és akár minémü kilátások leéndenek a békesség*

megfxerzésére , kérem Generális Urat , hitesse el

magával t hogy különös tifztelettel vagyok

Károly Fő Hadi- Vezér,

. ;r, :• :

Minthogy nem tudhatta Bonaparte minémú

yálafzt veénd Csáf-zár Ó Felségétől, tovább foly

tatta hadi törekedéseit, e's Stájer-Orfzágnak el

foglalására indult, hogy Aprilisnek 9-dik nap

ján Grétzet, Stájer -Orfzágnak fó Városát el

foglalnák ; sót az Elöljáró Seregjek (4vantgarde^

mellyet Massena veze'rlett , á1 Mura vize mellett

lévő Pruk Városáig nyomult előre. Ez olly réinű-

íésbe hozta az egéfz Austriai Birod'almat, neve

zet fzerént pedig Béts Városát, hogy abból nem

tsak sok tehetősebb Fő Személyek bátorságosabb

helyre fzaladtanak , hanem a' Felséges Udvar

is réfz fzerént Cseh , réfz fzerént pedig Magyar-

Orfzágban keresne menedék helyet. A' Magyar

Kancellária is minden hozzá tartozandókkal Apri-

üsnek i^-dik napján Pozsonba , onnét pedig Bu

dára költözött. Béts Városában a' Hivatal vise

lők, a' Deákok, a' Kalmárság, a' Mester embe

rek külömb-külömbfélc tsapatokban seregelvén,
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a' Város' védelmére felállottak. Nékik adandó

fegyver vagy nem találtatott, vagy alkalmatoí

nem volt ; azért a' gyengébb , és erőtlenebb if

jaknak puska helyett nyárs adatott fegyverkép

pen ; az alatt pedig a' Katona test állásra , ét

lépésre fzűntelen taníttattak , ne hogy az ellen

ségnek eljövetelekor , ezen egybe-sereglett tanu

latlan gyülevéfz akadályára lenne a' tanult Ka

tonaságnak. Kevés napok alatt letsendesedett

a' rémiílés; ezek is más kedvesebb haízon-vé-

telre eltették a' nyársot. Felséges Urunk tudni

illik vévén Bonaparte' Levelét, Bellegárd és

Murreld Generálisokra bízta a' békesség-kötés

nek munkáját, a' kik Április' /-dik napján Stá-

jer-Orfzágnak Judenburg nevű Varosából leve

let kaidvén Bonapartehoz, tíz napi fegyver-

nydgovást kértek, a' végre, hogy a' békesség

nek fundamentomos tzikkelyein annál nyugo-

dalmasabban lehessen tanátskozni, 's azt meg

állítani. Bonaparte erre azt felelte, hogy ámbár

a' Franczia Ár,mádiának mostani állására nézve

vefzedelmes volna a* fegyver-fzflnés , ha mind*

azonáltal Csáfzár ő Felsége egyenes eltökéllett

fzándékkal kívánja a' békességet, éppen nem

akar ellenkezni ezen kéréssel, és reá áll a' tű

napi fegyver-fzünésre,

§• 32*

,4' Békesség-kötésről való tanátskoiátok elkez

dődnek.

Meg lévén állítva a' 10 napi fegyver-fzönés,

a' békességnek elöljáró tzikkelyei eránt tanáts-

kozáshoz kezdenek ; Bonaparte ugyan a' Fran-

cziák', Belleííard.e és Meerveld Generálisok pe

dig Csáfz r Ő Felsége' réfz érői. Megegyeztek,

és ez«a megegyezést Leob.ium Városából Apr)«
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lisnek 18-ikán Csáfzár Ó Felségéhez helybe-ha-

gyás véget elküldötték. Tzikkelyei ezen meg

egyezésnek nyilvánságosan ki nem hírdettettek

ngyan, a' következésekből mindazonáltal élzre

lehetett venni , hogy a' békesség' kötés fó tzikke-

lye az volt, hogy Cs. Ő Felsége lemond eddig

Olafz-Orfzagban bírt Tartományjairól. Ezen Leó-

biumi tanátskozásnak végzését Ő Felsége Apri-

lisnek 45-dik napján megerősítette, a' melly

megerősítés elkerülhetetlen út volt, hogy békes

ségre jutni lehessen, mellynek tovább való ki

dolgozása Cobenczelre, Meerveldre és Degel-

jnannra bízattatott,

§. 33-
t

,A Campo - Formidoi tékesség által egy darabig

megfzi'tnik a* háborgó vérontás,

A* békesség-kötésre megnevezett fzemélyek

megjelentek Olafz-Orfzágban , a' hol tanátskozás

helyének a' Frantziák Passarcnumot, a' Csáfzáriak

pedig Udine Városát kívánták. Ügy egyeztek

meg , hogy Passeranum , és Udine között lévő

Helységetske , melly CampO'Formido nevezetet

visel , válafzfztatna tanátskozás helyének. Itt

tanátskozáshoz kezdettek, Csáfzár Ő Felsége

réfzéről ugyan Cobcnciel, Meerveld^ és Degelmann.

A' Francziák' réfzéről pedig Bonaparte , Clarké^

,és Massena. A' békesség mind a' két Hatalmas

ság' követjej között Otobernek 1 7-dik napján

1797-dik efztendőben megköttetett, mellynek

tzikkelyei fzerént Ó Felsége kénízeríttetett le

mondani maga , és maradékának nevében Bel-

giomról, és Olafz-Orfzágban bírt Tartományai

ról, mellynek valamelíy kipótolására adatott

Velentze Városa , a' hajdani Velentzei Köz-Tár

saságnak fzárazoa l«vő birtokaival ,együti, Ti-
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rolistól , mint Ó Felségének örökös birtokától

egyenes líneát húzván,az Adriai Tengerig. Ezen

feilyill egynehány Tengeri Szigetek , mellyekeí

ennekelotte a' Veleritzeiek bírtak; nem lralom-

ben a' Katarói Tenger öböl is. Hetruria hebyett

pedig, melly Ferdinand Fó-Herczegtol vétetett

el , más jóízág ígértetett a' Német Birodalomnak

fzakadványiból , a' mint ez utóbb meg is tor-

tént, midón eísóben a' Szaltzburgi, ez isme't

elvétetvén, a mint fellyebb említténk, a' Virtz-

burgi Herczegség adat9tt néki. Ugyan ezen bé-

kesség-kotése fzerént ó Felsége megesmérte , e's

helyben-hagyta a' Clsalpinai Koz-társaságot (i?«-

publicát) és annak függhetetlenségét. Bonaparte

volt ezen Koz-tásaságnak felállítója; melly ma-

gában foglalta az Austriai Lombardiát y Bergamota

Brixiát és Crema Városait hozzájok tartozandó

tájékkal együtt; Mantua Városát és Várát azon

nevezétií Herczegséggel. Piscariát\ Aíutinai,

Massai, és Caverai Herczegséget. JBonom'ai,

Ferrariai t és Romandiolai Tartományokat. To-

vább, ezen békesség-kotés fzerént a' rabok mind

a' két réfzról 40 nap alatt hazájokba botsájtattak,

azok pedig, a' kik. a' politika-héli külömbözo

gondolkozás' módjáért tömlötzben vóltak , mind

a' két réfzról fzabadságokra vifzíza tétettek. Mi-

vcl pedig némelly tárgyok ezen békesség-kote's-

nél elól-fordúltak , és a' mellyek hofzfzaísabb

tanátskozást kívántak , elvégeztetett , hogy 30

nap alatt, vagy még eíóbb is mind a' két Hatal-

masságnak Követjei Radstadba tanátskozásra

megjelenjenek, a' hol a' békesség-kotést 'meg-

erosító levelek egyik Féltol a' másiknak által-

adatnának. Campo-Formidói békesség' tzikkelyei

ala í,rta magát a' Csáfzár' réfzérol Cobtncul.

Mccrveld\ jDegelmann. A' Francziák' réfzérol

Bonaparte, Herczeg Lichtenstein vitte Be'tsbe
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a* békesség' tudósítását Octobernek 22-dikén,

Párisba pedig Eerthier, a' ki 2¿-dén érkeze oda

éjtfaraka ; más пар mar ágytík durrogásával hír-

dettetett ki korán reggel a' Párisi Népnek Bona

parte által köttetett békesség , annak tzikkelyei-

vel együtt. Radstadtban pedig Decembernek
elsö napján tseréltettek fel av két Hatalmasság-

nak alá-írásával megerosíttetett táblák.

§• 34.

JEzen békesség nem sokára újolag felbomlih.

Olivan volt ezen békességben való pihenés ,

mint a' harmadnapi hideglelos embernek a' hi-

degtól való fzun-napja> mellyben ámbar nem

rázza ugyan a' hideg ; de még sem mondhatja

magát egésségesnek — Megbékéltünk ugyan mi

á' Francziákkal , de a' békességnek gyümóltsé-

ben nena réfzesúlhetiünk ! Elsó, a' ki erre okot

adott, Bcrnadottc Franczia Generalis volt. Ex

a' Campo-Formidái békesség után 1798-dik efz-

tendóben Kovetségbe kúldetett Bétsbe a' Csáfzári

Udvarhoz. Hivatalos tiízteletére a' Felséges Ud-

varnak Mártzius' 2-dik napján jelent meg ; ma

gát azonban olly felfuvalkodással viselte min-

den társalkodásban , hogy a' Bétsi , sôt az egélz

Monarchia-béli Néprol nagy megvetéssel ízól-

lana, nem sokára nyilvánságos zepebonára is

okot keresett: Aprilisnek 13-dikán a' maga fzál-

lásán három fzínu záfzlót tett ki , melly a' Fran

czia fzabadságnak záfzlója volt ; ennek nézésére

többen es többen gyülekeztek öfzve; itt estve

7 ora tájban nagy lárma támada. Bernadotte

az ofzve-sereglett Népet valamelly illetlen fzó-

J val sértette meg: ezek felzendtilvén, az ablak-

! jait kövekkel beiördöstek; sot találtatott, a ki

К mások' segítségével felmáfzvánj a'Franczia Zafa-
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lót lerántotta, és azt az öizve-tsoportözóft Ne'p

darabról darabra ízaggatta^ A* lárma igen nagy

volt. Az akkor Bé'ísben őrizeten lévő Spíény*

Gyalog Regementje volt, a' itíelly sietséggel ay

belső Városba menve'n a'Csáfzári Udvartól fogva

egéfz a' Franczia Követnek fzállásáig" két rendű

Itneát húzott. Ezeket nem sokára kötette a'

Lovasság is. A' Varasnak kapui bezárattak, ne

hogy holmi zesebonáskodó nyughatatlan emb'e^

rek a' Városba betódúlhassanak. Más nap dél

tájban letseridesedett a' Nép ; harmad' napra pe

dig, mivel a' Franczia Követnék ollyan elég

tétel, a' naillyent o kívánt, nem adatott, Bétset

elhagyván, vifzfza tért Franczia - Orfzágba —

Ezt a' Franczia Nemzet úgy nézte, mint Nemze

tek' törvényének inegsérSe'sét ; minthogy a' Nem

zetek' törvénye fzerént a' Követek ízemélyének

megsérthetetlen bátorságban kell lenni; és innét

a' Franczia Nemzet háborgó panafzokra faka-

dott a' Bétsi Udvar ellen. Nevelte ezen gyülöl-

ségnek tüzet azon véletlen eset, melly Radttad

Városán kívül i/99-dik efzteqdoben Aprilisnek

28-dik napján történt. Elmemlek Radstadból

a' békesség' munkálására küldött három Franczia

Ministerek, Bonier, Roberjot, és Debrie estve

öt kotsival ; midón a' Várostól egy órányi földre

eltávoztak volna, Székely Hufzár öltözetben lévő

emberek őket orozva megtámadják az úton,

Boniert és Roberjotot megölik , Debriet halálo

san megsebesíttik , fzekereiket minden kintstöl

és titkos írásoktól megfofztják. Debrie nagy

nyomorúságosán vifzfza tért a' Városba, és a*

rajtok esett erőízak eránt jajgatva panafzolko-

doit. Károly FŐ Herczeg más nap ezen eset

után levelet küldött a' Franczia Vezérhez, melly-

ben jelenti, hogy az Örizetén lévő Csáfzári Ka

tonaság Tííztjének elfogattatása eránt parantso*
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látót adott, a' ki ha bűnösnek találtatik ezen

eset eránt, érdeme fzerént meg fog bűntetodni.

A' Francziák azt erősítették, hogy ezen erőíza-

kos megtámadását a' Franczia Ministereknek, a'

Székely Hufzárok követték volna el; mi pedig

azt állítottuk , hogy más idegen emberek ,

kik a' Párisi Directoriumtól pénzel meg voltak

vefztegetve , Székely Hufzár ruhába öltözköd

vén tették volna ezen Haramiaságot. Valamint

mi el nem hittak a' mit ok mondottak, úgy ok

sem hitték el a' mit mi állítottunk. Itt tehát

ismét új okot találtak az ellenségeskedésre. Már

könnyen által lehetett látni , hogy nem sokára

újólag ki fog lobbanni a' háborúnak tüze : azért

mind a' két réfz kéfzületeket tett. Réfzünkröl

ugyan , gyanúságo* lévén a' Francziák barátsága,

már 1798-dikban Novembernek zo-dikán a' Ma

gyar Orfzág' Cancelláriusa Ö Felsége' nevében

levél által Hadi-segítéget kért a' Magyaroktól,

és nevezet í'zerént, égy millió és ötílzáz-ezer

mérő zabot a' Lovasság' fzámára. A' Rajnai Ár-

mádia' fzámára ugyan kilentzfzáz-.ezer mérőt,

az Olafz-Orfzági Ármádia' réfzére pedig hatfzáz-

ezeret. A' Francziák pedig nem tsak kéfzúlete-

ket , hanem Hadi mozdulásokat is tettek. Ugyan

tsak Jourdán Franczia Generális az ó Seregeit

1798-dikban Octobernek az-dikén a' Rajna vize

mellé vezette. Nem külömben Joubert is Olafz-

Orfzágba Novembernek 17-dikén a* ott lévő

Seregeknek visgálására Majlandból elindult, és

megparantsolta , hogy a' Cisa'pinai Köz-társaság'

Tartományiban lévő Csáfzári Tifztek nyóltz nap

alatt onnét kitakarodjanak. Szükséges volt ré-

f/ünkröl is hasonló mozdulásokat tenni , azért

Károly Fő Herczeg Bétsbol megindult, hogy a'

Rajna környékén lévő Csáízári Katonaságjnál

a1 környúlállásokhoz mérsékelt rendeléseket te

gyen. "
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$. 35.

Kiüt másodfior is a* Francziákftal való háló

rúnák tüze.

Már nem tsak tsupa kerületekben , és moz

gásokban állott a' Francziák' ellenségeskedése .

hanem azok , a' mit egy ellenségtől lehet várói ,

tselekedettel is 'megmutatták: i/^p-dikben Janua-

riusnak a.3-dik napján Ehrenbreitstein Várát,

ámbár az a' Rajna vizének innetso partján volna,

elfoglalták, és azonnal földig lerontották. Sok*

kai világosabb jeleit adták azután az lelénséges-

kedésnek, midöri Mártiusnak i-ső napján Khel

Városához Hadi -Serégét küldöttek vala által a1

Rajna vizén Jourdán vezérlése alatt , mellyet

látván Károly FŐ Herc'zég* Mártiusnak 4 -ken

á' Lech vizén által-tétte 6 is a' Gsáfzári Népet;

megütközött pedig Jourdátt Franczia Vezérrel

Martz. ai-dikén, és annak serégét hátrább nyom

ta. Olly fzerentsével folytatta azután a' Hadat Fő

Herdzeg Károly, hogy kevés Hónapok alatt a/

Aüstriai Sereg már Helvetziában volna; nevezet

fzerént^ midőn Tigurum Városából kinyomat-

tatna a' B^rancziá Sereg , a' Városnak Polgár-Mes

tere Károly Fő Herczegnek tifztelettel nyúj

totta a' Város' kultsait, a' ki azokat, jó" kézben

lenni mondván , el nem vette ; sőt Hocte Gene

rális által azt a' jelentést tétette a' Helvetáknak ,

hogy a' Csáíiári Népnek nem egyéb tzélja volna

Heivetziába való jövetelében, hanem, hogy on

nét kivetvén a' Francziákat, az ott való Népnek

fzabadsága sérthetetlen maradjon.

S*
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ÖAj/i- Örfzagían nevesetés gy&zedelmeket tcfznek

a Francziákon az Austriai Csaftári Vezérek* •>

;" -''Áz Olafz-OHzági,Ármádiának,FŐ Vezérévé,

jlfelas neveztetett. EÍŐbb, hogy sem ez a' Hadi-

Sereghez érkezne * Kray vezette a' Csáfzári Né

pet.' Nagy volt ezen Hadi-Vezérnek bátorsága,

Hadi-túdományja ; és fzerentséje. Ez előbb Lég-'

na-go'nái elizéllefztvéri az ellenséges Sereget , mi-;

dön éttetté } JjPgy Verona mellett lévő Csáfzári

Sere*' iá a' Francziákkal viasködásbari volna ^

hagy9 sietséggel oda megy; és hém tsak á' gyö-

zgd^lrnet az ellenség' kézéből kiragadja, hanem

azt töBb , és" több ütközetek áltál á' Mincío vi

zén tűí fzdrítja'. Kray Generális kevés idő ahtt

többet 13 ezer Francziánál más világfa küldött^;

a' ki is néni sokára Ö 'FeláégétÖ.l" tíadi-fzerek"

Mesterévé tétetett.' Elérkezett azonban a' Mül'zki

Sereg ié segítségünkre Suvarov* vezérlése alatt,

a'' kinek Ö Felsége is B-sben i?Q9-ikhen Mar-

tzmsria-k 25-dik náipján Austriái Csáfzári Fő -Ve

zérnek nevezetét adta, Áprilisnek 4-diiv napjáü -

BétsbÖl elindult 4 és 25-ikén Veröhábd érkezett.

.A' Csáfzári Vezérek az alatt fényes gyozedel-

hieket tettek: Kray, és Ott Generálisoknak se-
^eg{tségekkel,r;,a' hdl Vvalarhi kevés Mdfzkák is

voltak, élfogl;alta Briiciái _és Crembhát. Nagyon

isüdálta Súvarov Vezér is Kray Generálisunknak

tehetős tulajdonságait, azért is Őtet^vtaritna Vá-

ráhák ostromlására küldi 2o ezer Néppel, a' ki

azoíi Várost Májusriak 5-dikéri ostromm;al be%

kerítette: Éudái Kapitány Májusnak '4-dikéh el- '

íbgíáljá Muiiná Városát ^ a' hói a1 Lakosoktól

olly örönimei fogadtatott, hogy a' Hiií^árjaink-

hak lovaikat is tsókolták. Vukasovits Generálisunk

Nüvarrái foglalta el, Szuvarov pédlg Paviát.

Magy. Ered. H. Könyv. C C
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Előbb , hogy sem ezek történnének , Mclas, Ott,

é« Vukovits Generálisaink három Tsapattal az

jída vize felé indulván, Moreau Franczia Vezér

nek ágyazó sántzait , mellyekben a' mi Seregün

ket az által-meneteltó'1 tartóztatni akarta , fzélyel

hányták, és Aprilisnek 28-dik napján Majland

Városát elfoglalták; az ott lévő Vár (Citadella)

mellyben 1500 Franczia Katonaság volt , Május

nak 24-dik napján adta meg magát. Kaim Gene

rális Pizzcgithone Várát IzörnyÜ tüzelés után

Májusnak 8-ikán megvette. Májusnak la-dik

napján pedig Hohemöllern Generális Bononia.

Városát vette meg. Ugyan ezen Hónapban vér

ontó tsata volt Macdonald Franczia Vezér, és

Ott Generális' Seregei között Placerftiánal: há

rom nap tartott a' viaskodás, 17, 18, és ip-Űik

napjaiban Júniusnak; a' Francziák hátra hyo-

mattattak, minekutánna a' Placentziai mezőben

hat-ezer Franczia halva maradott, 5085 elfogat-

tatott, meg&ebesúlt pedig PÍacéntiában hagyal

tatott 7183^ a' kik között 4GeneráÍisí 8 Óbester,

és joa Fó Tífztek voltak. Mieink közzill el

esett 254; sebbe estek 1903. A' segítségünkre

lévő Mufzkák közzül 630 elestek * megsebesül

tek 2087. Hafzontalan várván Macdoriald, Mo

reau Vezérnek segítségébe való elérkézését , Jú

niusnak 2o-dikán éjtfzakai setétséget hafználni

akarván , maradék seregét hátrább húzta. Ugyan

az napon (Június 20-dikán) Moreau Franczia

Generális Bellegardnak Seregét, a* ki Alessandrm

Várát ostromlotta vala , megtámadta ; miuekü-

Otánna négy napig tartó tusakodással semmire

.nem mehetne, Júniusnak a^-dikén Novin kerefztöl

az- előbbeni Tábor' állására vifzfzá tért ; utóbb

Genu'fl' környékire húzta magát. Hofzfzás os

trom után Júliusnak 22-dik napján Bellegard Ge

neráli* Ak*saadria Várát által-vefzi Gare/anru
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ÍjVanczia Generálittói. *) Nem külömben, ugyan

azon Hónapnak 3o-dik napján Aiantua Vára is

megadta magát, minekutánna azt Kray Generá

lisunk három Hónapig ostromolta volna. JYláf

most tsak nem egéfz Hadi*erejét egy tsomóba

fzédte, és Növi Városa1 környékére helyheztette

Joubert Franczia Generális. Éhnek Serege 4,5

fezerbol állott, mellynék derekát úgy helyhez

tette , hogy azt a' JS'oví hegyek fedeznék ; baL-

fzáfnyát pedig Pastorani hegyek; jobb-fzárnya

egéfz Novitól fogva a' Sefavallc Váráig minde

nütt a4 bértzek' tetején nyúlt valá végig; Itt már

egéfz erővel kellett megütközni; Szörnyű vér*

ontással lehetett ezen erős állásából az Ellensé*

fet ^kimozdítani , melly tsak ugyan hiinden töre-i

érdesünk mellett sem mehetett volna végbe , ha

StüVtrov Mufzka Vezérnek akaratja * 's vezetésé

ízerént támadtuk volna meg az Ellenséget. Me*

lasnak és Kraynak köfzönhetjük a* gyŐ/edelmét»

iízuvaröv az egéfz erőt a' Franczia Armádia de<-

rekának akarta vezetni 4 melly Novinál állott,

'V a1 iioí a' FVahöziáknak homlok rendje ágyúk

kal fzörnyén meg volt erősítve* Melas pedig és

Kray4 a" kik éfzfzel akartak inkább élni rliint

sem erővel, azt javaslották* hogy Seregünknek

főbb ereje a' két fzárnyára huzattassék, hogy a'.

Francziák' Hadi-rendét oldalba lehessen venni t

sót a' lovassággal hátára kerülni. Megiriaradotc

32 öreg Kozák a' maga gondolatja mellett ^ és.

midőn mintegy megvetőleg Melas és Kray Vezé*

réinknek azt mondotta volna ^ hogy a' ki az El-

léhs.éget meg akarja verni ^ ne kerülje azt ki,

hanem ízembe fzálfjon vele ; azonnal a* 5 MuOí* :

kait egyeneseri a' Homlok-rendnek nagy kiáltás

sal neki vezette , olly formán < mint a? Törö

kökkel való ütközetekben fzokott yala tenni s

«U tapafztalta azután nagy vefzedelemtfiel,'hogy

Cc *
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Francziákkal , nem pedig Törökökkel vagyon

neki dol.Ta ; mert a' Francziák mintegy ¿o lépés-

nyire bevárták vala a' feléjek rohanó Mufzka

Tsapatokat, akkor kartátsal toltött ágyúikat egy-

fzerre kisütve'n, olly fzornyú kart tettek a' Mufzka

seregben,hogy halommal feküdne az ágyúk elött

az elesett Mufzka Katonaság ; törekedtek tsak

ngyan a" hólt testek' halmain is által-mennif es

a' Franczia Seregekkel öfzve-tsapni ; de a' Fran

cziák' ágyúi is fzúntelen okádták ellenek a' kár-

tátsot, úgy, hogy erejekbol , reménységekbôl

kifogyván vifzfza háznák magokat. Kèvës pihe-

nés után megújított erovel reájok vezeti à4 Fran-

eziákra Szuvarov Mufzka Katonáit* dé azotí fze-

re'nt, mint elofzöf , másodfzor is a' Franczia kar-

tátsok akármelly nagy tusakodás után is vifzfza

verték óket. Szégyenlette ezt Szuvarov , a

ki az Ellenség èlott való vifzfza húzáshozr nem

volt vala fzokva, minthogy ez elött többnyire

tsak Török, és Tatar katonákkal volt néki doiga,

a' kik nem annyira e'fzfzel, ésHadi-tudománnyal

mint erovel fzoktak hadakozni. Az is toegfzo-

morította Szuvarovot , hogy a' magoka t vifzfza

húzó Mufzkákat majd semmiképp' rea nem bír-

hatta, hogy új erovel harmadfzor is rea rohan-

nának az Éllense'gre. De a' harmadfzori vifzfza

ve'réstol megmentette ôket Mtías * Kray 9 Ott

éS Pálfi Csáfzári Génerálisoknak Hadi-Veze'rhez'

iliéndô okóssága e's bátorsága. Ezek közzül

Mitas Seraballe feie' kerülve'n , a Francziák' jobb-

fzárnyára hátrlról került; 'ugyan ezt tselekedte'k

másfelól ftrdft , Ott es Pálfi Genefálisaink , a

kik Bosco felé kanyarodván , a' Francziáknak

bal-fzárnyát oldalba vették. Ügyan tsak Alelas

az Ellense'gnek jobb-fzárnyát Üeravalletól Novi

feie' nyörnta. Ez nagy zúrzavarba hozta Jouberi

Franczia Vezérnek ege'fz Serege't , mell^ kör*
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nyúlállás arra segítette Szuvarov Vezért , hogy

a' Franczia Seregnek derekát A'ovindí helyéből

kinyomná, úgy, hogy az egéfz Franczia Sereg

sok Tábori fzereket , és pogyái'zokat elhagyván,

Gávi felé , onnét pedig Genua környékere húz

nák magokat. Midőn a Mufzka Katonaság Növi

Városába' benyomódna, egy háznak felső padlá

sáról lövés esett; Szuvarov megtudván, hogy

ezen lövést egy oda való Városi Aízízony tette

volna, azt jrtóztató kegyetlenséggel végeztette

ki a' yjlágból; a' Város mellé pedig ágyakat hu-

•zattatván, azt egy kö-halommá akarja lövetni;

de ezen kegyetlen fzándékárói lebefzéllette Ötét

'Mtlas, a' ki azzal az okoskodással győzte meg

Szuvarovot, hogy azon Város a' l'zélsó Őrizeten

(vorposton} lévő Csafzári Katonaságnak nyúgo--

dalmas téli fzállása jetzen, a' mint következendő

télen tapafztaíta is ezt az 5-dik Hufzár Regeméit,

és a' Spleny gyalog Regementje , a' melly két

Regem'ent t'sak nem egélz télen vorposton lévén,^

ezen Városban talált nyugodalmas, és kelleme-

tes Tzáíiást, meliy réízét a' télnek, ugyan én is,

mint Tábori Pap , a Spleny Regementjével ezen

Városban töltöttem. Ezen ütközet Novinál 1799-

dik efztendöben Augustusnak 'i^-dik napján tör

tént, melly vérontó ütközet utánra' Mulzkak

Helvetzia felé mentek, a' Csáfzári Armádia pe

dig Cuneo Várának ostromlásara indult, mellyel

Decembernek 3-dik napján terhes ostromlás után

megvett. Ezen czélját annál könnyebben elér

hette a' Csáfzári Sereg , hogy a Csálzári Gene

rális Alvinczy már Augustusnak 22-dik napján

Tortona Várából kiűzte vala a Franziákat.

" • *) Mid5n Alessindria Vára ostromoltatna a'

a' Csatári Seregtől, az az egyezés lett vala Ales-

sandria Várának Fő K .pitányja- ( Cpmendanso) Gar-

danne Franczia. Geneíális^ ésJSeliegárde ts. Gene

Cc 3
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ralis között, hogy a' Vár a' Város felöl rt« p

inollassék, se ne yédelrneztessék : következéskép

pen se a' Város felöl a' Császáriaknak' a' Vár fele'

főni fzabad nem volt, sem pedig a' Várbelieknek

a' Csáfzának ellen a' Város felé. Ezen egyezés a'

ve'gre volt, hogy a' fzegény Városi Nép, melly a'

két ellenséges Félnek tzivakpdásiban semmi réfz^

nem vett, az ágyazás által meg ne károsít rasséh.

ley fzabaJ volt a' Csáfzári Képnek a' Vár' ostrom

lása alatj a' Várpsba bátran bemenni egéfz a' Tana-

rus vize hídjáig, a' melly víz rálafztja az Alet-

sandriai Várat a* Várostól. Azon réfzról kellett

feliát a* Várat ostromolni, és védelmezni, a* melly

réfzrol a' Városbelieknek Jiár nem okoztathatott.

§• sr-

jt? Marertgói gy&tedilem után napánként neveié-

dik a? FrancziáK1 fzcrentséjc éi hatalma, míg-

len a vélek v*ló háborgásnak vége nem fza.

kád,

Cunpo Várának megvételeixitán téli nytigo;

daloínra fzállott mind a' két ellenséges Ármádia.

íBoo-dik Efztendöben Apriljsnek elein, midőn

t. i. a' Pedemontziumi és Liguriai hegyeken rit

kulni kezdene a' hó,. Melas Fp Vezér az egéfz

Csái'zári Sereget, nyrtltz külömbözö Tsapatokra

ofztván, piegindítja Genua Városa éjien , a' hová

Massena Franczia Hadi-Vezér vi ezer fegyveres

Néppel rekefzkedett yala. Sok vérontáspk estek,

míglen Genua Városát annyira be lehetett ke

ríteni, hogy annak minden útja el volna vágva.

*) Hofzfzas volt Genuának ostroma — Az alatt

Bonaparte vifzfza tért Egyiptomból ; Parisban

megújította a' Nemzet kormányozisának formá

ját; fnagát első Consulnak tette-; hatvan-ezerből

411ó Ármádiát sietséggel öízVe-rzedett : azokat

Cenis, Sz. Gothárd , Sz. Ber^iárd. és Simplon

hegyein által-vezetvén, azon retzrol á' Hcnnét
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gondolni lég-kevesebbnyíre lehetett, betört a«

Olafz-Orfzági lapos Tartományba: ott óIly fede

zett fzándékkal tudta vehetni Hadi-Seregét, hogy

az ő valóságos czélját éfzbe nem lehetne venni:

arra tette a' mozdulásokat, a hová elérkezni

semmi fzándékja nem volt. Valóságos eltökél-

lését tudni , és éízre-venni mind addig nem le

hetett , míglen Valentzában , Majlondban , Cre-

monában, Piaczentziában sok Éle'sházakat, Paviá-

ban pedig az Eiés-házakon kívül a' Tartalék

ágyúkat is elfoglalván , a' Pó vize'n nem mefzfze

Stradellától áltál-ment, és Stradella 's Castegio

között Táborba fzáliott. Melas Vezérünknek a'

hofzfzas Genuai ostrom alatt meggyengült a'

Hadi ereje, és még is az eleibe adatott végzés •

ízerént G-enuának ostromlásától mcgizűani hatal

mában nem volt. Hlyen veízedelmes környűl-

állásokban azt ts.elekedte, a' mire tehetsége ki-

terjedett : Genuának ostromlását folytatta, mert

ez parantsolatjábai} állott ; az ege'fz Népet tehát

erre nézve Genüa mellől el nem vihette, mejlyet

Bonaparte Seregének eleibe vetett volna; Kül

dött ugyan tsak egynéhány Tsapatokat a' Ge-

niiai ostromló Seregtől Bonaparte' eleibe , de

ezek sokkal gyengébbek voltak, hogy sem Bo

napartét fzándékában meg -gátolhatták volna. •

Ugyan illyen gyengébb Tsapatnak Vezére volt

urna* nevezetes Generálisunk Pálfi, a' ki Chiu-

bella vizénél lévő tsatában kettős lövést vévén ,

ditsoségesen hala meg. Turihban temetteteti cl.

Az volt valamelly Izerentsénk a' izerentse-'tlen-

ségnek közepette, hogy Genua Városa Június? <

nak 4-dik napján egyesülés ( Capitulatio) által

SL Csáfzári Népnek hatalma alá adatolt, midőn

már a' Városi Nép az ott lévő Franczia Katona

sággal együtt t§ak nena éhei-haló volna : mint

hogy Massena Franczia Vezér kevt s héttel au-

Cc 4
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nak előtte azt monda a? Vár feladásáért «sedezq

Genuai Népne^ ,' hogy mind addig fel nem adja

(Genua Városát , rajglen abban tsak egy egér,

vag^y patkány találtatik. Genuát által-vettük ,

de már akkor a' Francziák a' Pó vizét meghalad

ták^ és tsak nem hátunkon voltak. Melas , és Ott

Generálist küldötte a' PÓ vize felé Bonaparte

eleibe 5 Júniusnak prdikén Castegionál megütkö

zik Ott a1 Francziákkal, és pedig elég ízeren-

tsétlenúl: két óráig tartott ütközetben kilentz-

'ezerét yefztettünk, és a' megmaradott Népünk

nek ízakadványa hét óra járásnyira húzta vala

vifziza magát nagy rendetlenséggel; az .az Cas-

tegiotól fogva 'Tortonáig, és Tortonán túl a'

Scriyia vizének túlsó partján telepedett meg.

Két napi pihenés után már a' Frahcziák is a'

Scrivia vize felé jöttek. Ott Generálisnak Ve

zérlése alatt lévő Sereg tehát felkelvén tanyázó

helyéből , e's Alessandria Városa mellé megyén,

a' hová Melas Fő Vezér az egéfz Armádiát min-

deji pqgyálcával együtt helyheztette vala. A!

Franc^ják Marengóig menvén, megállapodtak t

és magokat Tá^orj állásba Ijelyheztették. Jú

niusnak ívdik .napja tsendesen múlt el;- 13-kán

pedig dél után három , és négy óra közben nyo^

módik Alessandria felé a' Franczia Sereg, Hadi:

rendbe helyheztetve lévén, lárma üttetik , el

kezdődik a' viaskodás, a1 inclly irtóztató tűze

téssel setét éjtfzakáig tartott, úgyhogy a' két

viaskodó Sereget a' setét éjtfzaka válalztaná el

egymástól. Mind a' két tusakodó Fél megtarr

tóttá a' maga Tábora helyét. Más nap (Június?

rak i4-kén) hét és nyóltz óra közben reggel

megújul az ütközet; mintegy kilentz óra tájban

a' Francziák Hadi-Seregének dereka, melly Mar

rongTnál volt', Hódik Generálisunk vezérlése

•»|i.í?í , • a" ki ogyaa ott halálos^ sebbe is ícsetf,
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helyéből kimozdíttatott ; a/után a' jobb és bal

feárnya is a' Franczia Seregnek hátrább húzta

magát ; dél tájban már az ege'i'z Franczia Ármá-

dia ki volt nyomva helyébol,sŐt már tovább három

óra járásnyinál űzettetett, midőn Desaix Gene

rális az ö Tártaie'k - Serege'vel kiállott a' síkra;

de ugyan tsak ezen Sereg is elnyomattatott a'

helyéből, midőn előbb maga Desaix Generális

agyon lővettetett. Ez alatt Franczia Generális

Kellermann mintegy hároui-fzázból álló lovas

ságot vágtatva neki küidi a'Csáí/ári-Gránatéros-

ságnak, a' kik már akkor nem többen , mint ke't-

ezer öt-fzázan voltak, és a' Csáfzári Ármádiának

derekát íbi-rnálták ; ezek hirtelen Hadi -rendbe
állanak,-reményIvén, h<jgy ar hatok megett lévő

Dragonyos Kegement segítségekre leénd ; azon

ban a* Franczia. lovasságnak a' Csáfzári Grana-

tarosokra való rohanását látván a' Dragonyosok,

hatot fordítanak az Ellenségnek, és így nem

lévén a1 Granatérosoknak semmi óltalmok az

előbb utánnok álló lovasságban, Ők is futásra

erednek; de azonnal ezen faradott Népet beér

vén ,a' Franczia lovasság, az egéíz Granateros-

ságot foglyokká tel'zi. Nagy hézak esett a' Hadi- .

rendben a' Granatérosságnak elfogattatása által, ;

nevekedett azon, ízerént abban a' rendetlenség-

is. Elspben az Ármádiának jobb-lzárnya , melly

Növi felé terjedett, kezdette magát vifzfza vonni,

azután a' bal-fzárnya is , ne hogy a' jobb-fzár-

nyától egéfzen elvágattassek , kenteién volt ma

gát hátra húzni. Dél után öt óra tájban mar az

egcfz Csáfzári Armádia mozdulóba volt Alessan-

dria felé, és midőn besetétedne, már a'Bormida

vizén által egéfz az Alessandriai kőfalak alá —

volt vala üorítva. Hogy ezen ütközetnek ré-

fzuflkröl í'zerentse'tlen kimenetele lett, nem a'

yszereinknek tudatlansága,avagy tunyasága okoz-
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ta ; megfeleltek Ők Veze'ri kötelességeknek v és

a' vczérle'sek alatt lévő Hadi-sereget mind fzóval,

mind példával lelkesítették ; minekutánná azon

ban a' F6 Vezér Melas mellyékes tsapást ( Con-

tusiot) kapván az ütközet' helyéről Alessandriá-

ba viízfza tért , minekutánná General Quartier

Mester Zách elfogattatott , minekutánná Hadik

Ofztályos Generális vefzedelmesen megsebesít-

tetett , mellyben kevés nap múlva , Alessandriá-

bán meg is hóit , minekutánná, Schellenberg Ge

nerális más 7 G. társaival megsebesítetett, a' Csá-

fzári Vezéreknek fzáma megfogyatkozván , nem

volt, a' ki azon idő pontban, mellyben a' Csáfzári

Sereg vifzfza nyomattatni kezdett, a' vefzedel-

met éfzre-vette, és megorvosolta volna. Min

denik parantsolatot várt , és vezetőt ; nem volt

azonban a' ki parantsolatot adott, avagy a' zűr

zavaros tolongásban lévő Csáfzári Sereget rendbe

fzedte' volna. Alessandriában immár az egéCz

Armádia egybe volt fzorítva, és mindenfelől a'

Francziáktóí , a' kik minden utakat elfoglaltak,

be vala zárva. Az Élésházakban kevés eledel

volt : azt javaslotta tehát Melas Vezérünknek

az okos elore-látás , hogy a' győzedelmes Fran-

czia Sereggel alkura lépjen; 15-ben meglett az

egyezés, melly fzerént minden Olafz-Orfzági

Városokat, Várókat, és Erősségeket, mellyek

a' Pó és Mincio vizén túl vágynak, a1 Csáfzári

Seregnek el kellett hagyni , és a' megnevezett

vizeken innét lévő Tartományban magát vifzCza

vonni. Ez volt mindenek között lég-nevezete-

sebb tzikkelye az Alessandriai egyesülésnek,

melly fzerént fegyver-lzünés is köttetett, úgy,

hogy a' melly rél'z a' fegyver-fzünéstol el akar

állani , arról tíz nappal elftbb a' másik réfznek

jelentést tegyen. Megfzünt egy kevéssé a' vér-

onlá?. minthogy, nem tsak az Olafz-Orfzági, bar
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n«m a' Rajnai Armádiánál is fegyver-fzünés hír*

d«ítetett, és a' hofzfzas tsatákban ellankadt Vitér

z«k is valamennyibe kipihente'k magokat. A'Felr

séges Udvar pedig békességről gpndolkodott ,

úgy , hogy háborúra is rendeléseket tenne. Ma

gyar Orizágban elvégeztetett , hogy a' Nemes

ség felkelne, és fegyvert fogna a' Haza védel

mére. Cobenciel az alatt Parisba küldetett, be%

késség efzközlése véget ; Parisból Lunevillére

Lotharifigiának Vánjsotskájába ment , a' hol Bő?

fiaparte Józseffel tartott a' békesség eránt ta-

nátskozást. Csáfzár Ö Felségének kívánságára

a' Párisi Kormány Szék reá nem állott , és így

a' békesség efaközlése félben fzakadván , a' há^

borií ismét kiújult. Qlafz Orfz^gban a' Taglia*

mentő Vi«éq is által-nyom^tiatott a' Csáfzári se

reg , melly előbb Pé és Mincio Vuek partjá

nál állott vala. Német Orfzághan pedig meg

rzefentsétlenebb volt a' hadakozó Csáfzári nép.

Moreau Franc^ia Vezér egéfz Felső Austriáig,

nyomult , és £int* Városát elfoglalván, St. Hip-

lolitusig nyújtá előre könnyű seregeit, úgy,

hogy Béts Városa isméi nagy rémülésben volna.

Károly Fő IJerczeg vetette magát közbe, és 30

tiapi fegyverrfzünést kötött, melly fegyver-fzü-

nés még 4,5 napra tbrjefztetett ki. Lunevitlebe

Cobenctel és Bonaparte József békességet kö^-

töttek 1801. Februáriusnak 9-dik napján, melly-

nek czikkellyei jobbára azok voltak , a mellyek

Campo Formidóban állíttattak meg. Ezen bé

kességnek czikkellyei nem hirdetrettek mind ki

az egéfz Roz<jnség előtt; a' következésből le

hetett ezeket leginkább éfzbe venni: ilJyen volt,

hogy a' Német Birodalomban sok Papi jól'zágok.

Világi kézre adatodtak; illyen volt az is, hogy

Ö Felsége a1 Folkenstcini Grófságról 's ahoz tiir-

: ózandó juttofirói lemond örökösen . nem kü
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lömben a' Frichthalrtl , és mind azon birtokai

ról , mellyek a' Rajna Vizének túlsó partján

esnek JBasiíea\ és Certiac között , Olalz Őr-

fzágban pedig , a' mi Ets Vizén túl van , 0 Fel

sége Birtokaitól elfzakafztatott : azért , -minthogy

Peronát és Legnpgot ezen Víz ketté hasítja,

a' Vízen innedsó réfz a' Vízen lévő hídnak -fe

lével együtt Ö Felségének maradott, a' talsó

réfz pedig idegen kézre jutott. A' békesség czik-

kellyei alá Cobshtzel és Bonaparte József írták

magokat. Moreau, mihent ezen egyezés meg-

erosítetett, azonsai Franczia Orfzág felé vezet

te hadi seregeit ; a' Csáfzári Katonaság is békés-

séges lábra állíttatott,

-7 *) .Genua Városának ostromát, és annak mirt-

-'' den nevezetesebb környul-állásait ," ininí fzeminel

látott tanú leírtain azon Munkámban, mellyel ezen

nevezet alatt adtam ki ; Maréngói Tscta. Erén

Munk-átskánaban bőven 'fellenet ' találni 'nem tsak

Genuának ostromát , és arra tett'intézeteket , ha

nem, és kiváltképpen a' Maréngói tsatának igaz,

és hiteles leírását ; a' uiellyben nein tsak a" Csá

fzári, hanem a' Franczia áriüádia által tett moz

dulások is levannak irva; mellyel annál hiteleseb-

/'ben el61-adhattam, hogy azokat, rnint ott jelen

lévő Tábori Pap , fzemeimmel láttam. Ennek bő

vebb megértésére tehát azon Munkámnak ólra-

sására igazítom az azt tudni kívánókat.

. . •§- 38. '• . ;•" "

Í'SQ Ferenez Királyunk mind f? háború, alatt,

mind pedig béhfsséfi idejében az Orftágnalt

belső állapotjára is kitérjffzti gondoskodását,

Ámbár Ferentz Királyunknak OrfzágláíJ

kezdetétől fogva fzűntelen vérengzo háborúval

terhelve volna , úgy viselte mindazonáltal ezen

Fejedelmünk a' háborúnak terhét , hogy egy-

fzér'smind Orfzágainak' belső boldogságára if
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kiterjefztené gondoskodását. Hrgy a' kereske

dést Magyar Fa/ánkbar annái rövidebb títon,

's kevesebb költséggel folytatni lehessen, Báts

Várrrfjeyébén rlly tsatorrát ásatott, melly ál
tal aT Duna a' Tifzáv?! egybe kötve volna, <fe

a' mellyen a' kereskedő h tjók fel 's alá járhat-

nának. Szélessége ezen tsatornának ollyan ,

hegy két nígy haió egymás mellett minden aka

dály nélkül által-rrehet; Ezéri tsatprháhak ásá

sa érárit tsak hamar Orfzáglásának éíéíii ren

delést tett vaía Ferentz Királynak. Minekütáü-

na, pedig a' háborútól valamennyire megpihenni

lehetett a' LeMskiltí békesség után ; Orízágunk

belső boldogsága eránt tovább terjefztette gon

doskodását ezen jó Királyunk ; a' ki a' tudo

mányokat; az ifjak nevelését; mellytöí függ az

Orfzágoknak boldogsága; jobb lábra állította:

ezen tzéínak könnyebb elérhete'se're á* JSenedi-

ctinus Prtmohttratertis és Cistcrcitnsis Szer

zeteseket, a* kik Il-dik József Csáfzár idejében

Jgyedül azon okból , hogy a' Religiö Fundus-

fa nagyobb lehessen; Klastromaik , és joTzága-

knak birtokaiból kite teltek. Ezekét Ferenez Ki-

'ályunk Klastromaik; és jóízágaiknak birtokába

^irzfza-tetté , olly kötelesség mellett, hogy egy-

lehány Oskolákban az Ifjúságnak nevekíét és

aníttás/it magokra válalhák. Ezen fzerént, hogy

íz Isteni tií'ztelet Orfzágunkban annál inkább

ündököljön , a' FŐ Lelki Páfztoroknak fzámát

neglzaporította : a' Római Sz. Széknek helyben

lagyásával Egri Püspökséget Érsekségre emelte,

s mivel ezen Püspökségnek határi igen mefz-

se terjedtek , ebben - két új Püspökséget állí-

3tt fel; úgymint Kassán és Szatmárott. Első

gri Érseknek neveztetett Fuchs Frrentz , a' ki

le a' Nitrai Püspöki Székből tétetett által. Kas-

ín Szabó Andrut , Szatmárott pedig B. Fis-



414 .: MAGYAROK' EHUDETI

cher Isltián te'tetett első Püspöknek. Hogy pe

dig á« Orfzág belső boldogságával annak bá

torsága is, és egyfzer'smind az Uráfk^áo Ház

nak Méltósága fenn-tartassék, igői-dfk eCeténdő*

ben Májusnak 6-dik' napjára tanátskozas végett

egybe-hívta az Orlzág Rendéit,- a' hol egyéb

Végzések között ez-ek voltak nevezetessébbek:

ElvégeztetŐdött , hogy »' 1-2 Magyar Linea, Re

gementek , mellyek 64 ezerét tefznek ,. három

.efztendeig az Orfaág által tökélletes fzátnba tar

tassanak. — Hogy a kik nem Nemessek- ,< az

Orfzágban Fzámba vétessenek.- -»- A' só ára i

forint és 6 krajtzárral feljebb' emeltessék.- —

Hogy Bodfog és Báts Vármegye egybe-kaptsol-

tassék. — Nem fcülömben ,• Kis-Jioní Nagy- Honi

tót élfzafcafztatván Gő/nör Vármegyéhez ragaíz-

tassék — Túrótzra , Ptcnonia Hepyére^ Csor

nára , Jáfzára , Lelefzre a' Levél-tár (T Archí

vum ) vifzf/a-tétessék , és az Orízág nagyobb

könnyebbségére ezek is hitele* helyek legye

nek. Az is elvégeztetett az egyébb tett Ren

delések között ezen Orízág Gyűlésében , hogy

a' Káptalan Nagy Szombatból a' régi helyére

Efztergomba. viizfza tétessék , meíly kötelesség

a jövendő Érseknek kinevezteta levelében nyil

ván kifog tétetni. Nyelvünknek virágzását is

*zen jó Királyunknak köízönheti a' következen

dő Maradék ; minthogy ennek terjelztéséröl,

e's gyarapításáról nem tsak törvényes rendelé

seket tenni méltóztatott , hanem azt is rendelte,

hogy az Ő első Izülött Fia , Korona örököse

Hazánknak reménnyé, és jövendő Felséges Őrt

Ferdinánd Cs. Fő Herczeg a' Magyar nyeiw

különösen taníttatnék ; ugyan e' végre ama fis

lid , 's mefzfze kiterjedő okosságú Férjfi.ttea

Görögnek oktatására t 's nevelésére bízatíatott/
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§• 39-
t i • %

Harmadfzor it habárába keveredünk a Fian»

diákkal. '* ,

A' Lunevilli békesség kötés után némely

újításokat kezdettek tenni a1 Francziák: Bona

parte'.j a' ki előbb Első Consul volt Franczia

Csáfeári nevezetet 's Méltóságot vett vala ma

gára. Ezzel Ferencé Királyunk nem ellenkezett,

hanem Ó is a' Romai Csáfeári nevezet mellett

Austriát Csáfzárságra emelvén Auitriai Csáfzári

.nevezetet is tulajdonítta magának. A' Franczi

ák ezen új Csáízársággal nem sokat látí'zottak

törődni, hanem az ö újíttásaikban tovább men

tek: Olafz Orfzágban a' Genuat Köz-társasá

got füghetetlcnségétöl megfofztván Franczia Or-

i'zághoz kaptsolták. Ugyan ezt tselekedték Hel-

vetiával is. A' Cisalpinai Köz-társaságot Király

ságra emelték, 's Bonaparte addig is, míglen

ezen Királyság eránt mást rendelcnd , magát

JMajlandban Olafz Orfzági Királynak koronáz

tatja , midőn már előbb VII- dik Pius Rómák

Pápától Parisban Franczia Csáfzárnak koronáz

tatott volna. Ezen, 's több e' féle újítások a'

Lunevilli békességnek tzikkellyeivel ellenkezők

nek látfzattak a' Bétsi , Berlini, és Pétervári

Udvarok előtt , azért is Bonapartét illyen ha-

talmaskodásról jó móddal leakarták befzélleni.

A' megnevezett három Udvar , és Bonaparte

Csáfzár között sokáig tsak fzóval , és tollal foly

tatódott a' háború. Az Anglus pedig a' tollal

váló háborúból semmi hafznot nem vehetvén ^

Maltha fzigetét , mellyre a' békesség tzikkelyei

fzerént kötelesek voltak, kezekből ki nem bo-

tsájtották. E-zt ellenségeskedés nyilván való je>

lének tartván a' Francziák T ok is elfogiaitaK
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Hannoverát , melly az Anglus Királynak Tar

tománnyá volt. Már az Anglok és Francziák

között kilobbant a' háború tüze. Az Anglok

már bíztatással , már Ígéretekkel az egyéb ha

talmasságokat is reá akarták venni a' Franczi-

ákkal való háborúságra. Akár mikép , mi is

bele keveredtünk ugyan tsak hármadfzor is a'

Francziákkal való háborúba, egy Armődiát kül

döttünk Ulm felé Nemét Örfzágba, a' hol. Hadi

Vezér volt Mák ; a' másik Armádia Olafz Őr-

fzágban gyültt öfzvé, mellynek Feje .volt -fiú?-

rofy'FÓ Herczeg. A' Müf/kák ígérték V•; hogy

segítségünkre íefznek ; útra is indították a' segP

tségünkre leendő Kádij érét. : A' Éujgus Udvar

is hangosan biztatott -•'• 'hogy segítségünkre le'-

fzen ; és,- úgy tetfzik'; tett is vaíamélly fzem-

fény vefztö mozdulásokat; a' Birottalóm fzélei

felé. A' Bajor Váláfztó Herczeg pedig nem

tsak biztatott a' segítséggel, de 30 ezer fegy

veres néppel ki is állott a' síkra; Elkezdődött

á' háború October Holnapban közöttünk,- V a'

Francziák között, A' Mujzka , mivel fávól Volt;

feésőri érkezett. A' Burgus nemi tsak segitsé-

güííkre nem volt, 'de még'. a' Fráriczia Serég

nek utat engedett , niellynél fogva Mák vezér-

.lésé alatt lé'vo Ármádíát körül vehették: Bajor

Vi H.- pedig egéfz hadi erejével a' Fraricziák^

íroz káptsolta magát, és azon éfof; méllyel se

gítségünkre lenni mondott, ellenünk fordította.

Az Anglok is , a' kik ezért fzéréntsétíeh hábo-

riíhak kezdői , és javaslói voltak semmi pró

bát nem tettek a' Franczia partok 'felé, hogy

azoknak erejét két r"éfzre ofzfzák: így",''az egéfz

Franczia erő ellenünk lévén , midőn magunk

maradtunk a' síkon , Mák Ármádiúja egéfzén

elfogattatott ; mellybol Ferdinánd Fő Herczeg-

gél mintegy hat ezer lovasság ezer vefzedélmek

/ • " között
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között nagy vefzteséggel kivágta magát; a' töb

biek hadi foglyokká lettek. Német Orfzági Ar~

média már nem volt ; azért minden akadály

nélkül Béts felé rohant a' Franczia. sereg, a'

hol maga Bonaparte Csáfzár is jelen volt. OlaTz

Orfzágban Massena ellen erősen tartóttá magát

Károly F. H , de mivel tudósítást vett azx£/7-

mai fzerentsétlenségről , és hogy a Francziaság"

Béts felé tódulna, nyakra főre hátra húzta ma

gát; ne hogy az Olaí'z Orfzágból való kijölie-

tésre az út elvágattassék előtte is. Manena

mindenütt nyomban követte Károly Fő Herczeg-

nek Armádiaját , mind addig , míglen Carmo-

l'án és Horváth Orfzágon ,által vMagyar Orfzág-

ba be nem érkezne; azért a' fzüntelen való ve

rekedés, és a' kemény téli' időit aanyira meg-

sanyarították » és meíjfogyafztották a' fegyve

res népet , melly egyébként is. ruhátlan volt ,

hogy annak nagy re'fze elbetegedne : sőt Ma

gyar Orfzágnak azon Vármegyéiben, mellyek-

aen a' Katonaság tartózkodott, az Orfzág né-'

pere is elragadott a' rothadó nyavalyának fe-

kélje , és sokakat más világra küldött. Előbb ,

logy sem ezek történnének, igo^-dikben Oc-

óber Holnapban Orfzág Gyűlését tartott Fel-

iéges Királyunk, mellynek véletlenül végét kel-

ett fzakafztani. A' Francziák rohanva rohan-,

ak Béts felé, minekntánna Mák Vezérlese -alatt

evő Hadi sereg elfogattatott. Félbe kellett te-

iát ízakafztani az Orfzág Gyűlését, mellybert

T Nemességnek fegyverbe kelése (inmrecfio)

íarantsoltatott. Be'tsböl a' Csálíári Udvar ki-

főltözött minden drágább kintseivel együtt ; nem

íülömben a' Magyar Canczellaria is Betsbol bár

orságosabb helyre msnt. A' Kir. Kamara /lnhi~

rumja Budáról Temesvárra vitetett. A' Királyi Ko-

ona pedig , ugyan tsak Budáról >inás , d« bá-

Vagy. Sred. II. Könyv . D d
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torságosább helyre küldetett. Nagy volt a'

nek rémülése, nem tsak Be'ts környe'kiben , ha

nem Magyar Orfzágnak Duna melléki réfzeiben-

is. Elfoglalták ugyan tsak Bétset a'Francziák,

onnét egy tsapat Pozsonba is küldetett le. Csá-

fzár Ő Felsége Magyar Orfzág állapotjának el-

igazíttását a' Palatínusra bízta , a' ki minden

Varmegyékhez, mellyekrol gondolni lehetett,

hogy a' Franczia sereg be'tsaphatna * levélét kül

dött, mellyet tsak azon esetre volt í'zabad fel

nyitni , ha az ellenséget a' Vármegyéhez köze

líteni látnák ; ezen levélben megvolt határozva,

mihez kellessék tartani magokat a' Vármegye

ElŐl-járóihak, azon esetre, ha az ellenséget kö

zelíteni látnák. Az ihturectio nyakra főre ké-

fzúlt , de az idő ezen kéfzülethez igen rövid

volt: A' Francziák serénységgel mindent meg

előztek. Midőn illy felzavaradásban volna mind

Magyar Orfzág , mind pedig , és kiváltképpen

Német Tartományi O Felségének, elérkeztek

a' Mufzkák Morva Orfzágba* A' Francziákkal

Austerlitznél megütköztek , de ízerentsétlenűl.

Hogy Tartománnyait tovább való pufztíttástól,

's talán végső velzedelemtöl megmentse Felsé

ges Urunk , elsőben ugyan Bonaparte Csáfzár-

ral magános befzédet tartott ; azután az arra

ejrendeltt Ministerek által Pozsonyban a' hátai

másság közölt békesség köttetett, melly bék?s-

seg kötésnek , vagy is inkább azt megelőző i'/e-

rentsétlen háborúnak, melly alig tartott egy hol

napig, az volt a' következése, hogy az egéi'z

TitoLisról, és Olafz Orfzágnak azon réfzeiröi-is,

mellyeket a' Lunevilli békesség czikkellyei fze-

rént bírt Ö Felsége, mind-azokról lekellett mon

dani. Ugyan ezen békesség kötésben volt az i*

foglalva, hogy a' Báj*ri nem ktilömben a' Vir-

tembergi Válafztó Herczegség Királyi Méltóság
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a emeltesséki Azon efztendôben, mellyben ezen

tarmadfzori háborát kezdettük vala a' Franczi-

kkal, ugyan azon 180.5-dik efztendôben el is

/égeztük. Felse'ges Urunk pedig , látván , hogy

1 Német Birodalom annyira megvólna fzaka-i

lozva , hogy annak régi forma] a e's Constitua

¿ó/a fei nem álhatna, lemonda a' Római Csá*

'zárságról, megtartván magának az elobb fel-

^ett Austriai Csáfzári nevezetet.

►-. §• 40.

Az-Orfzág Rendeivel 1%07-dik efztendôben ~JBu-

dan tanátskozást tari,

A' hofzfzas háborúban megfzakadozott ere-

)ét a' Birodalomnak , a' mennyire a' mostani

Tartoniánnyainak kiterjedése engedi , helyre

akarván állíttani, -'s épscgre hozniFels. ürunk,

igo7-dik efztendôben Orí'zág Gyülése't hirdet,

melly Aprilisnak ¿-dik napján Budán kezdod-

ne el. Az el rendelt napra, és helyre megje*.

lentek az Orfzág',Rendei. Lejött Felse'ges Urunk

is Bétsbol, és Aprilisnak 6-dik napján Budára

érkezett. Égyugyü , e's minden költsönözött kül-

so fényesség nélkul, egy fél fedeles úti hintói

ban , egyedill a' maga Felse'ges fzemélje'nek

Méltóságától fe'nyesítetvén mint Atya az 6 Há«

z\ tselédjei kozzé, úgy jött be' Budára fztretet.

Királyunk. Negyed napra eljövetele után által-

adta Ó Felsége a' Palatinusnak az Orfzággíd köz-

lendo Királyi Feltételeket , mellyeknek e' volt

a foglalatja : I. A' meghijánosodott Regemen-

teknek kipótolására állandós módot találjon k*

az Orfzág. II. Az adónak megnagyobbításáról.

III. Az aliando Felkele'snek (tnsurtctiónak) bé-

hozásáról, e's elintézésérol. IV. A' Birodalom

adósságain való kounyítésnek módjáról. V. Az

\ - Dd » -, • . .
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¿rvák ûgyenek eligazításáról. A' wr.clly uapan

Királyi Fel-tételeit által-adta Ó Felsége tanáts-

hozas vegett, ugyan az nap hír érkezvén Bets-

bôl , hogy Csálzarné Ó Felsége vefzedelines

nyavalyában vólna, ngy hagyta el Budát, hogy

nehány napok múlva oda ismét vilzfza-térjen.

Eétsbe e'rkezése utàn harrrad-napra kikoltöze

ez árnyc'k Világból a' Csáfzárné, a' kinek ezen

hálalos nyávalyája fzármazbtt egy Herczeg Afz-

fzenykának idónek elotíe való elfzülésébol , a

ki a' Kerefztíégben Amalia nevet vett. Felsé-

ges Feren-cz Királyunknak elsö Felese'ge Örse*

bet Virtembergi Herczeg Afzfzony Volt , a' ki

annak-elótte Augustai Valláson le'vén , elobb,

hogy sem Ferencz Királyunkkal , még mint FÓ

Herczeggel házasságra hpne, 178z -dik efzteo-

dób.en, Decerubernek 26-dik napján a' Catho-

Ыса Hitet felvette. A' Házasságra való egybe-

kelése volt 1788-dik efztendóben, Januáriusnak

6-dik napjáTi; melly ófzve-adásban az Egyházi

fzer-tartást Maximilian Fó , és Válafztó Her

czeg, 's Koloniai Érsek vitte vala véghez Bets«

ben, az Udvari Csáfzári Kápolnában. Ezen elso

Hitvesse Ó Felse'ge'nek raeghalt 1790-dik efz

tendóben 18-dik Februáriusban, midon elôbb

egy Herczeg Afzfzonyt hozott vólna a' Vilá°ra.

Ugyan azon efztendóben második hátzasságra lé-

pett 0 Felsége í eljegyzé tudnüllik magánúk

Septembernek o-dikén Mária Therésiát J fr.dik

Ferdinand Nápoli , ' «9 - Szitziliai Kiralynak leá-

nyát. Ettol nemze' Ó Felsége I. María Ludovi-

cát ' ll-dik Ferdinándot , Korona örökö set. 111.

Jßeppoldinat1, IV. Maria Clementineit ^ y% J¿.

ttrfet , Vl-fzor Karolinat , VU-fzor -Fercnczet

VIII. .Maria Annát, Л/. Amáiiát sC kinek idö

elótt való fzuletése okozta Mária Theresia Csá-

fzárne'nak halálát. Hitvesének a' Csáfzári téme

lo helyre lett. eltakarítása után vLCsüa-tert q
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Felséggé Budára , hogy ott a' Magyar Orfzági

Rendekkel való tanátskozását tovább is , foly

tassa. . . ,

§. 41.

jíz Orftíg Gyűlésének vege , és Felséges Ferenfy

Királyunknak harmadftori Mcnnyegtfije.

A1 Birodalomnak környűl állásai azt kívánj

ták, hogy az Orizág Gyűlése előbb megízünj

jön, mint sem az mind azon tárgyakat tanáts-

kozásba vehette volna , mellyeknek törvéryes

•eligazíttását óhajtva óhajtották , mind a' Királyi

Felség^ mind pedi^ Orfzágunknak együtt levő

gondos Attyai. Megfzúntt az Orl'zág Gyűlése

ö Felsége parantsolatjára Decembernek i^-dik

napján, minekutánna tudniillik a' kilentz hol

napig és tíz nap tartott volna. Ezen Orfzág'

Gyöle'sében következendő Czikkelyekben fog

laltatott Törvények álíttattak mtg; jnellyek-

nek sommája itt foglaltatik :

Új Tör v ény e /f.
... ^ i .-•

I. A' mostani rendkívül való'"környűlál-

lásokban segedelem-képpén a' Státusok e's Ren

dek a' Magyar Seregekhez 14 ezer új katonát

ajánlanak tígy , hogy azok egyízerre , e's rö

vid idő alatt kiállíttassanak , 's azok közzé' a'

Zsidók is felvétessenek. Ezen fzámnak kiállít-

tása után a' régi katona-fogadás (l'erburg} újon

nan elkezdődjék a' Magyar Seregeknek kipó

tolására. II. A' Köz-jónak fzeretetébőt olly on-

k-;nt-való ajánlást teiznek a' SS. és Rendek , hogy

akár Nemesek, akár Polgárok, vagy más-féle

Rendbéli fzabad emberek , valamint a' Közön-

se'gek is tartozzanak fekvő jéfzágaiknak ef?;ien-

dobéli jövedelmeikből (ide nem e'rtven a'

Dd 3
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dasághoz tartozó ingó jófzágokat) a" hatod reTzt

Ó Felségének segéde] em-keppen be'adni. Ezen

jövedelmeknek megbetsúlésekre minden Várme

gyében , vagy törvényes Községben különös íze-

mélyek válaiztatnak , a' kik eskyvés alatt meg

határozzák , miképpen kellessék a' jövedelme

ket tekériteni. Az épületekről, kinek-kinek tű

lajdon fzükséges lakását kivévén , valamint más

ingó jófzágoktól, a' fegyvereket, könyveket és

Öltözeteket ide nem fzámlálván , az 6 belső be-

tseknek fzázadik réí'zét lefizetni tartozzanak. Az

adózó nép, és a' zsellérek minden terhtöl men

tek azon földekre, vagy más birtokokra nézve,

mellyektöl az Urbárium fzerént úgy is adóz

nak. A' Polgárok mind Házaiktól, mind fól-

deiktól lehúzván a' közönséges adózás terhét,

és tulajdon lakásokat kifogván többnyire ké&

jövedelmeiknek hatod réfzét fizessék. A' közön

séges épületek, Terriplomok, és Egyházi drá

gaságok Vallás kölömbözés nélkül minden fize

tés alól ki vannak véve. Fél értendőnként a'

rendelendő Cassákba kiki e' maga re'fzit bead

ni köteles léí'zen. 1809. pedig i-so Júniusig az

egéíz sommát letenni tartozik. Minden Város,

vagy Vármegye a' fzámba-vétel után , de a' DIÓ-

stani Törvény kihirdetésétől fzámlálván bizo

nyosan hat holnap alatt az Orfzág Nádor Ispán

jának tartozik bejelenteni azon sommát, mel-

lyet ezen Segedelemből vár ; de egyenként sen

kit nem fog megnevezni. III. Az itfoo-dik efz-

tendobeli 3£~d\k Czikkely megújjítatik minden

változtatás nélkül. A' Gabona dc'zmálására ne/-

ve pedig hogy minden kár eltávoztassék, aí

1802. 7-dik Czikkely olly hozzá-adással , hogy

a' fzőlős Uradalmakban az egéfz termést a' job

bágy ne tartozzék a' Dézmás házhoz vinni, ha

nem a' Dézmálók a' f/ölóbe menjenek, és i

jobbágy tsak axon réfzfr, melly dézma , va0
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hegy-vám gyanánt esik , hoteles légytn a' déz-

más házhoz hordani. IV. Fiurne Virosa es ten-

geri partja Magyar Orfzághoz kaptsoltatik , az

Igazgató a' Fo Bendeknek Táblájánál, a' Va

ros Róvete a' Státusoknál ülést nyer. V. Ö Feb

sége megengcdi , hogy az ollyan pprte'kák, mel-

lyeknek béhozatások nem tilalmas, a' Ne'met

Tartományokon fzabadon által-johessenek , es

ott tsak az úti vámmal tartozván a' Magyar

Orfzági FÔ Harmintzadokon fizessék a* harmin-

tzadot; ellenbcn a' kiviendó termésekért, mel-

lyeket az Austriai Ne'met Tartományokon tsak

által-vifznek , ne tartozzanak zálogúl pénzt lç-

tenni, hanem elég le'gyen a' kczesség, hogy azoh

termések a' Ne'met kí|lsó Tartományokba vitet-

nek. VI. A' Gabona kivitel eránt bizonyosokká

tefzi O Felse'ge az Orfzág Rendeit , hogy a' ki-

vitelt raeg nem tiltja , ha tsak a' Birodalomnak

¿Ü-apatja azt fzükségképpen meg nem kivánná«

Akkor is egyforma léfzen a' ti'alom Magyar

Qrfzágra nézve , mint a' töbfci Tartományokra-

nézve, A' kivitelkor pedig a' fzokott vámokon

és rév-béreken kívúl semmi különös adókkal

nem; fognak terheltetni. VII, A' Magyar bor-

nak kiv.itele eránt azon keilvezó rendele'sek mind

megtnaradnak , mellyek eddig vóltak , e's ez-

után azon terh. meglz^nik, теЦу által köte-

lcztettek a' bor kereskedók ч hogy a' külsó tar-

mmányokban a' Magyar horral Austriai borokat

is vigyenek. VIH- Az ígazságnak haroarabb

való kifzolgáltatására nézve. A' ki a" Prokátor*

nak fzavát vifzfza-vonnya , a¿ alsó Torvériy'

j'zékeken az. nap ; ar Kiráíyi Táblán harmad

nap alatt tartozik felelni. A1 ki tilalommal él *

a' másodjk Tbrvéhy-tartás idejekor tarto.ял meg-

felelni, máskép' a' tilalma a' Biró által elvette*

tik. A' ki viizi'za-veréssel él, ha nem ádja -èl.4*

Ed 4
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gendö okát, fzinte úgy, mint a' mngát ellen-

IzegezŐ, az idő közbe ízedéit jövedelmekét is

tartozik megte'rítteni. IX. Hogy a' bűnös pe

rek annál hamarább megvizsgáltathassanak, a*

Királyi Tábla ke't tanátsban fogja felvenni azon

Pereket, úgy, hogy mindenikben , kilentz Biró

légyen ; az Íteletek Köz-üle'sben hirdettessenek

ki. A' Királyi Várasoknak Perei a' Tárnok Szék-

tol a' Hét Birós Székre menjenek. A' Zálog

eránt való Perek, ha több Vármegyékben va

gyon a jófzág , a' Kerületi Táblához tartoz

zék. A' megintésnek elműlafztása egy Várme

gyében a' Vice Ispánhoz, többen a1 Kerületi

Székhez tartozzék. X. A' Királyi Táblánál lévő

Per eltöröltetvén ez után azon Rend fog meg

tartatni , a' mellyel a' Pernek a' megitéltetésre

való feladatása napja határoz meg. Ezen rend

nek megtartásától kivétetnek azon Perek , mel-

lyek Királyi Parantsolat mellett bízattak a' Ki

rályi Tábla vizsgálásáia. Minden Törvény-tar

tás végével a' Pereknek jövő rendek elkéfzít-

tetik , és kitétetik, XI. Ezennel éltörűltetík a'

kétí'zeres ellen.-fzegézésre való engedelem , és

a' másodfzor magát ellen-fzegezön erő* hatalom-'

mai kell végbe-vinni az ítéletet. A' végbe-vi-

vő Bírónak'jelenrésere minden Vármegye, de

tsak a' közönsegéis Gyűlésből tartozik erő-hatal

mat adni. Érré 'való költségeket a' Pere-velz-

tett viseli. XII, Hagy ' a' fzínlett mégbukások

által okozott káfo-k'-eltávoztatásának az rendel

tetett, hogy minden karós "megbukással magát

mentő kereskedő akár Nemes, akár nem , tar

tozzék ezen kár-i állásúak pkát adni. Ha pedig

kitudódnék , hogy Ó a' maga értékét elrejtette,

mind v> maga , mind az Or-gazdája úgy bűn-

tctödjek, mint a' tolvajok. E' mellett pedig

minden megbukását bevalló Kereskedőnek örö

kös köíelebsége léiben , hogy akármikor az Ö



ÏÎ. KöiiYV. ÏV. SzAtlASZ. 48^

HUelezbinek eleget tenni "tarto^zck. ХШ. Az

erô-fzakkal kiveretteket jóízágaikba a' Vice-ls»

páry vijzlza-tehesse, sot az erö-fzak tételkor

eseît kart, "vagy hafznot is megvehess*. Az.

egyéb halznot, 's kart törve'nyes liton keres-

fceti a' kárvallott. Ha máshova vitetctt, vagy

cladatott az elfbglaltt jóízág, a' Vice-Ispány be-

tsü fzerént vifziza-adathatja, 's más Vármegye-

ból is Birói Tudósítás által vifzlzakivánhatja.

Лa fjcükséges lénne , a' Vice-Ispány eró hatav

lommal is élhet: de ezt à' közönseges Gyülés-

ben engedheti tsak meg a' Vármegye. Ugyan

ott tartozik vifzíza-te'télérol is tudós¿tást tenni.

XIV. Á' Káptalanok , es egyébb hitéles He.

lyek az o Gondviselésekre bízatott Leveleket

tartozzanak mennél elóbb rendbe-fzedetni , 's

azoknak bátorságos vçltokra ne'zve igaz Laj-

stromokat tartani ; máske'p' ezen jussokat el«

veízténdik. XV. Az Orlzágbéliek jussáiknak

bátorságokra az rendeltetett, hogy a' Paíatínus-

nak es Orí'zág Birájának AVchivuma az Orfzág

Archivumával együtt ; az Ite'lo Mestereikke' pe- .

¿ig a' Curia házában tulajdon kultsaik alatt tar-

taihassanak. XVI. Azon Kozségeknek y! rael-

lyek megbizonyíthatják , hogy vagy OvFelsé-

ge Hadi-nepét ,- vagy a' segítto fegyveres Sere-

geket a' piatzi áránnk megige'rtetése feie'ben tar-

tották, Ö Felsege eleget tetett. XVII. A' fo-

lyó Vizeknék áradások meggátlásáról. XVIII«

A' József Csáfzárnak idejében a' Koz-SegítO ,

es kár-vallás Fundussába (Concurrentialis et De-

perdiíalis) adott sommákra ne'zve O Felseg*

a' ftirályi HeJytarto Tanátsot meghalgatja , és

az eleg-tételt kivánó Vármegyékre nézve Ц1егу*

do tekifttettel jéízen. XIX. Az Orizágnak la-

kosit, a' kik Ö Felse'gének többi örökos Tar-^

tománnyaiban tulajdonj'zükségeikre vitetnekelel-

niet , es egyebet, az i7*3-dik efztendönekw
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dik Czikkellyc értelme fzerént a' Vámtól ét

Harmintzadtól felfzabadítja. XX. Hogy a' ho

mok által okozott károk meggátoltassanak , fza-

bad léfzen egynek a' Köz-rbirtokosokból a' Vi

ce Ispány által kiizabatni , a' mennyi a* belső

birtokához képpest reá eshetik, és azt fákkal

beültetni. Ott a' legeltetés tilalmas léfzen. A'

levágatás , Icfofztás , és az illyen beültetésnek

gátolása Törvény fzere'nt büntettcssék. XXI. Az

erdők elpufztításoknak meggátoltatására az 1791.

57. Czik. értelme fzerént , mind a' magános ,

mind közös birtokban a' Vármegyék rendelje

nek Gondviselőt ; a" kinek híre , és engedelinc

nélkül vágatni tilalmas legyen zoo forint bűn?

tetés , és a* kárnak megtérítetése alatt. Szabad

léfzen a' Köz gondviselés alatt lévő erdőket a'

felofztásra törvényesen megkérni, és ezen ok?

ból az erdőt felméretni. A' Per pedig semmi

Parantsolat által ne gátoltathassék. Az ítélet

után a' Vármegye Töiyény Székihez folyamod-

hátik a' Pere-vefztett : de a' ki onnan tovább

Vinné a1 Pert , már az erdő birtokából kiesve

tartozzék ezen Ügyet fo.lyta.tni. A' fzabados ir-,

tások tilalmaztatnals , és a' Jobbágyok, kivévén

a' nedvts helyeket, a,rra kötelezt«tnek , hogy

jae fából , hanem vagy kőből , va,gy vályogból

építsék házaikat. XII. A' Mértéknek , és Pénz

nek egyarányos voltára nézve az rendeltetik,

hogy a' Pozsonyi akó , melly 64 /ittzébol áll;

nem külömben a* Pozsonyi öl , és réf; vala

mint a' Pozsonyi mérő is melly ugyan 64 it-

tzéből álló , közönségesen bévétessék. A' Hegy-

ajlyai hordók pedig , két akó , és £-ből állja

nak. E' végre semmiféle edényeket ne légyen

fzabad árulni a' kádároknak, ha tsak a' Város,

•vajy Vármegye meg nem billegezte. Ezen köz

m írtékhez való alkalmaztatásnak ideje a' jövő

*4 Július léfzen. A' PJnzre nézve mindenütt



II. KÖNYV. IV. SZAKASZ. 427

a* Rcnes forint legyen az árrúkba meghatároz

va. XXIII. Hogy a' Véghelyeken levő Vámo

kon és Réveken sem Nemes , sem Polgár , 's

más fzabsdós emberek adózásra né kénfzerít-

tessen-ck. Azok pedig, kik gabonát vifznek,

ha az 6 Polgári Tifztségéiktöl vagyon fzabad-

menetel levelek, ne legyenek kötelesek még a'

Vég-béli Katona Tifztségektol is a' féle fzabad

"Levelet váltani. XXIV. Az Orfzág megkölzö-

pi Gróf Szétsényi Ferencznek, hogy a' maga

Könyv-gyűjteményit az Orfzágnak ajándékozta.

XXV. Négy Helységek a' Horvát Orfzági Bán

hatalma alá vifzfza-foglaltatnak. XXVI. A' Dia-

kővári Káptalannak előbbeni Hitelessége vifz-

fza-adatik. XXVII. Bukari Városa Követjeinek

az Orfzág Gyűléseiben hely és voks adatik.

XXVIII. A' közönséges Igazgatásokban való aka

dályoknak eltávoztatásokra azon helyek , mel-

lyek más Vármegyéknek kebelekben vágynak ,

azon Vármegyékhez kaptsoltassanak , és a' köz

adó is, mellyet eddig máshova fizettek, azon

Vármegye Pénz-tarjába tétessék, mcllynek ha

tárai között lefznek. Érről a' Királyi Biztosok,

kik mostan rendelteitek , a' jövő Orfzág Gyű

lésén tudósítást tefznek , melly a' Törvényben

foglaltatik. XXIX. Borsod és Heves _Várme-

gyék között felfprgó régi kétségek úgy igazi-

tatnak el, hogy Eger Városa egéfzen , és Szöl-

Jöske,, Czégléd, Tihamér, Al-magyar pufzták

is Heves Vármegyéhez kaptsoltassanak. De ez

másutt azt Borsod Vármegyének kipótolja. Eger

Városa tehát tellyesen Heves Vármegye hatal

ma aiatt léfzen. XXX. Báts , Veröcze, és Sze

rem Vármegyék között lévő kérdéseknek eliga

zítása nétnelly Biztosoknak adatik által. XXXI.

Az egyébb Határbéli kétségek eligazitáss jövő

Orfzág Gyűlésében fog végre-hajtatni. XXXII.

Minthogy az Orl'zágnali több 'ügyei, és törve



MA«YAROK' EREDETI

nyes kívánságai e' mostani Orfzág Gyűlésébe!

fel nem vétethettek , ígéri Ö Felsége , hogy

a" jövő három cfztendónek elforgása alatt ren

delendő Orfzág Gyűle'sében felvéteti, és 1791.

efztendöbeli 04. Czikkfly fzerént elvégezteti.

Ezen 32 Czikkelyben foglaltatott Törvényeket

Királyi Hatalmával megerősítvén. .0 Felsége ,

Decembernek 1 6-dikán hajnalban elKagyá Buda

Városát , vifzfza-tert Bétsbe. Ne"m külb'mben

Hazánknak ezen Gyűlésben volt gondos At'yai

js viízfza-mentek kiki a' maga Honnyába. Vifz-

fza-térvén Felséges Urunk Bétsbe az 0 pom

pás Menyegzőire fényes , és Fejedelmi kéfzü-

íeteket tett , mellynek Ünnepleje Januariusnak

6-dik napjára volt határozva. Ezen Ünneplésre

sok Fő' Emberek jelenjek meg az egélz Biro

dalomnak minden réfzeiböl. Januáriusnak 3-dik

napján kérette meg Ő Felsége Herczeg Trsut-

mansdorf Ferdinánd által Mária Ludovica Be

atrix Királyi Fő Herczeg Kis Afzfzonyt, bol

dogult Ferdinánd Majlandi Igazgatónak leányát,

az O édes Annyától Mária Beatrix Királyi FÓ

Herczeg Afzfzonytól. Az öfzve-kelés volt Ja-

nuáriusnvik 6-dik napján ugyantsak Bétsben , a'

hol az Egyházi Szer-tartást Károly Ambrus Fer

dinánd Ő Királyi Fó Herczegsége 's Vaui Püs

pökségnek Administrátorja mint az . eljegyzett

Felséges Királyi 's Csáfzári Mennyafzfzonynak

Testvér Báttya vitte vala. végbe. Felséges I-sÖ

Ferencz Királyunk és Csáfzárunk ezen harmad-

fjsori Mennyeg^Ös pompáját azzal tette igen em

lékezetessé, hogy ennek alkalmatosságával Sz.

Leopoldtól neveztetett új Vitézi Rendet állított

fel , meJlyel a' Monarchiának sok Érdemes Tag

jait tifzteite meg Ö Királyi 's Csáfzári Felsége.



MÁSODIK KÖNYVBEN

TALÁLTATÓ

NEVEZETESEBB DOLGOKNAK

FOGLALATJA,

AZOKNAK IDÖ-JE0YZÖ

TÁBLÁJÁVAL

E G Y ÜT T.

»" ' "••• n»nata)UtA»&M~l i • •"i
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A' Magyarok' Orfzáglásáról , és azoknak emlé

kezetesebb tselekedeteiröl , Wenczeslaus Ki

rálytól fogva I. Ferenczig.

ELSŐ SZAKASZ.

Mellyben foglaltatnak III. András Király' ideje után

I. Ferdinándig Orfzágunkban , 's Nemzetünkkel tör

tént esetek,, azoknak vifzontagságaiva.1 együtt.

krist-ftlll. Old.

után.

J. l. itjzabndságokat állandón védelmezik

a' tiiagyarvk. .» « - — 2, 1 1
• t"t

WENCZESLAUS. - igoi'S 13

' Qi

$. a. Tseh - Orfzágból kihozzák Wenczes- ' S*

lan.it , és a' Pápa' akaratja ellen is ?

. ...Királyjá tejük a' Magyarok. - l JÓI 15

f. 3. Villáik Bontfatiitii Pápa kxcommüni-

cátió üld veti mind azokat az fgf'/'í

Alagyai Birodalomban, valakik Ka

rolj t Nlagyar-OrJiáff Kifolyjanak ,

evrr.trik. íiemeIly elit
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után.

esetek után vifzfza tér Wenczeslaus

Tteh- Orfzágba , esnem svAá eletet

végzi. - - - — 17

Albert Herczeget Wenczeslaus Király

ellen felindítja VllI.Bonifátzius Pápa. 1304 li

Wenczeslaus vifzfza tér Tseh - Or

fzágba , a' Magyar Koronát is elvifzi

magával. - - '.- 1.304 19

Halála történt. . 1306 19

O T T 0. v - 1305 2«
* \

$. 4. Ottó háta hozza Tseh-Orfzágból a'

Magyar Koronát, utóbb pedig mind

v Koronától , mind Orfzágtól meg^

fofztatik. - " - — í»

Ottó a' Koronát Magyar - Orfzágba

hozván az úton elvefzti, és ismét

megtalálja. - - -< 13052, 21

Megkoronáztatik - - 130^(5 41

Láf/ló Erdélyi Fejedelem Ottó Királyt s

fogságba rekefzti, 's tőle a" Magy.ar &

Koronát is eivefzi. - •- • 1305^ 21

Ottó a' fogságból kifzabadúlván, vilit- ?

Iza tér Baváriába. - - 1307 22

' KÁROLY RÓBERT. - 1308 íí.

$. ^. Károly Róbert tfa efztendeig tartó ze

nebuna után hói akarattal Királynak

válaj'itatik Pesten, a' Kómái Papa'

Követjének jelen léiében. . - — í'i

Királynak válafztatik. - - 1308 *3

Új Koronát tsinálf.-tnak a' Magyarok,

és azzal Károlyt megkoronázzák. - 1309 2.3

A' Korona Erdélyből viC/fza hozat-

tatik. - - - 1310 24

Ezzel Károly újonnan megkoronáztatik, 1310 24

J. 6. Dalmátiiát nem védelmezheti Károly

a' Velentzeiek ellen > Trencheni

Máténak nyughatalansága miatt. • 131* *j

5. 7. Károly Király nagy vefzvdelemben fa-

rog az egéfz Udvarával Visegráavn. 1330 *&

$. 8. Károly Király* vejvsdelrne Oláh Orfzág*

bán. - - - 1*330 27
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tlVáltoztatja àz elObbeni'Királyi pe-

' tsétnek formáját. - - 1330 30

i 9. Szerentsésebb Károlynak ál.'apotja a'

Ráczok , Oro/zuk , es Taitirok eilen,

A* Ráczokkal viaskodott. .- .

Az Orofzokkal. - - -

Uhraina Tartományban a' Tatárokkal.

Károly Rirálynak tifzteletére jön az

Orofz Fejcdelera Visegrádra. '

§, lo. Gyetmekei erdnt okos rendoiéseket té/ten.

.Károly enjgedelinet nyer XX-dikJános

Római Pápától , hogy Lajout az Efz-

tergomi Érsek' akaratja eilen is a'

Kalotsai Ersek, vagy a' Váradi, es

és Zágrábt Püspök Királynak кого- »

názhamái . - - - 1333 33

Két Király látogatja me^ egyfzerre

Károlyt a' Visegrádi Várbam - 133¿2> 3.>.

Károly Király eilen a' Római Papa £

elôtt panafzt tefznek a' Magyar- я

Ori'zági Püspökök. - - —i oí ¿4.

% il. 1. Károly az й élétének utohó efiten- nf

déjében tobbféle périzt veret Orjzá- ?

gunkban. - - — 34

Károly Robert volt elsô a' Magyar

Királyok közzül, a' ki arany pénít,

■és ezilst inárjást veretett Orfzá-

gunkban. - - - 1342 3$

%\ lí. Károly Robert idejében tortént Egy-

háii dolgok. - - . . — 36

Az Aneyali Üdvözletre való eitvéli

faarangozás béhozattatik a' Magyar

AnyaiVentégyházba. - - 1309 37

Az Azsiában levó Magyarok' Feje-

deime Követek által Püspököt kér

a' Római Pápától. - - 1329 37

I. L A J O S. « 1342 38

J. ij. AJegkorondztatvdn Lajas , az Erdélyi

Száftokat, Ss a' Havas Aifáldi par- »

tosvkat, engedelmességre /lozza. - — 33

Koronáztatása volt - . - 1342 33

A' Szál'zokat megalázza - - 1344 gg

j. 1.4. Joanna Neapolyi Királyné maga fér-

¡ét Adrást Lajosnak teslvérét mes.



Kriíf. ftüi. OH.

Sietteti, meIlyért boftfíút áll rajta

Lajos Király. - •*•''';. __ „»

András jnegölettetet - . .-

^ lajos Király Hederváry Miklóst küldi

nagy Hadi-Sereggel Nápoly-Orfzág

ellen. - ,34j$

Oda érkezett Lajos is

Magyar ürízágba vifzfza térvén, Latz

Istvánra bízta Neápoly • Orfzágnak

gondviselését. - - . ,.,,- ^.

Lajos Király Rómaiak' Urának nevez

tetik - r ... - . 1352 44

Megegyez Joannával - . jV^ ^

Joanria Királyné azon a' helyen, a* hol

Urát megölette , felakaf/tatik - 1332 45

Erzsébeth Magyar Királyné Rómában

nagy tifzt&lettel fogadtatik - 1344 46

f. 15. A' Lithvánusokon , Tatárokon , ét '.

, Oláhokon gyözedelmtukodik - - — ^o

A' Lithvánuaokon ugyan elófzör - \l4.ln /io

Masodfior - - . 135?- 49

•Haruíadfíor - ; '' .,.,-• 13773 49

, A' Tatárokon eíől'zör . • * j«2 §? »

Másodízor -,- . . 1.354 g" ró

Az Oláhokon - ; - - 137'? 5*

Lajos Király Szörény és Brassó Várát

építteti -..:-.. - 1373 52

$. 16. Lajos Királynak^' Velentíeiehkelvclt

háborújági .- : • - ' .

A' Veleíitzeiek Dalmátziát egéfzen el

foglalják * • - .

Frigyet köt vélek Lajos Király - 1343 54

Vifzfza nyeri tolok egéfz Dahriátziát - 1337 ^

Üj ellenkezés támad Lajos Király, ég

a' Velentzei Társaság között - 1378 55

Végö Szakad az ellenkezésnek, e's a' ^

Velentzeiek , adózókká lef/nek - 1381 56

f. 17. /. Lajos Királynak Egyházi dolgokat

illető tselekedeti - ' . — iy

Lajos Király' parantsolatjából a' Kla-

strombeh Szerzetesek Plébániákra
kfildetnek '%." - •-•- — ^j

f. 18. Lajos Királynak mind az Orfztfg bol

dogulására, mind pedig a' maga

Udvarának ditsösége fenn tartó-''* "•

tett intétetti , és élete' vége - • —. 61

Pétsen



Krist. fztil. Old-

után.

Pétsen Universitást állít - . . ... 1364 61

A' Királyi lakást Visegrádról Budára

által-t*fzi - - — 61

Leányai eránt rendeléseket tefz -— 62

Életénekvégétéri .: - ,. - }S8« 63

. I. MÁRIA. - j58a 64

f. 19. Mária Királynétól elidegenedvén az

' Orjiág Nagyjai , Károlyt kínálják

meg a' Magyar Királysággal, ét

' kihozzák ötét Nedpolyból - — 64

Mária Királyné koronáztatása - 138? 64

Neápolyi Károly bejön Magyar - Or-

fzágba, 's Budán Királynak válafz- . .v

tátik - . -.' - ' T 1384 67

II. K Á R 0 L -Y. 1. -.' ^384 60

f. eo. II. Károlyt Forgátj Ealns vsfzedel-

mesen megsebesül , mellyben koro

názása után kevés napok múlva ' . £.. '

meghal Visegrádon - - — S 68

Károlynak koronáztatása - » 1384 3 6^

Megsebesítése, 's' ebből következett &

halála -.f_ , - - 1385 '«" 69

J. 21. Horváth János, Erzsébeth e's Mária P

Királynét útjában elfogja, és töm-

lötzbe rektifzti - ' ,'. , -,1 'Í38Ő fi

Erzsébeth Királyné a.' Novigrádi töna-

lötzben rneghal - - 1387 72

'S I G M O N D. - .1387 73

J, 22. Gora Miklós Mária Királynét a'

Movigrádi tömlötzből kifíahadüjat

azután a pártosok' ereje nagy réjz-

röl megtörettetik - — 73

'Sigmondnak Királya válafztása , 's

koronáztatása - - - 1387 73

Mária Királyné a' Novigrádi töjnlötz-

böl kifzabadíttatik -. - 1387 75

'Sigmond Moldva.Orfzágot engedel

mességre hozza -, - 1390 76

Bosnyák - Orfzágból kifzoríttatnak a'

pártosok - - - i^pi 76

Ee



- ' Krist. ízül. 01Í*

után.

J* t3. 'üigfaond Királynak kis Nikopolynál

•ítólt gyözedelmét Mária Királyné

halálából Jzármazott Jzomorúság ,

és az Orfzágban támadott nagy

zenebona követi '•• * * "'-** 57

*Sigmond ki» Nikopolynál meggyőzi

a' Törököket - . . * - 139* 77

Mária Királyné' Halála * ' •'• - 1392 78

Az Orfzág' Nagyjai közzül harmintz-
kettönek 'Sigmond Király fejét veteti l? 1393 •'*• 7&

Némelly Orfzág' Nagyjai I. Bajazeth ' '

Török 'Gsáfzárt a' Magyar Királlyal '*;

meg akarják sógoirosítaní '."- ' ,-r1,. 8*
^. Í4. A'agy Nikopolynál I- sS Baiazeth ' ' '' ' •

Török Sultán 'Sigmond Királyt\ \ '-

meggyőzi. Ezen vefzedélém utdit

iíak ntm az egéfz Orfzág fti- •-'• -•'"'

zendill , és a' Magyarok 'Sigmond

^Királyt a' Visegrádi tömlőtzbe ré-

kefztik - •:-.- -y i •• * , ;•*-: S»--gí

Nagy Nikopolyí vefzedélém volt - 13965- 82

'Sigmond Király a'Visegrácli tömlötzbe s-

. rekefztetik - •...*.•*•••' - 1399-05 84

$t 2J. A* Törökökkel elsőbb Bosnyák , ás S"

után Rácz-Orfzágban viaskodnak ?

a' Magyarok - . * . -f 86

Péterfi Miklós inesterscgesen gyöze- . ..»...•.

dehneskedik a' Törökökön * 1415. £6

Három JHadi- Vezéreink meggyőzetteN

nek a' Bosnyákoktól - - 1415 88

• 'Sigmond Királyt élete vefzedehnébolvu _, ,;

kifzabadítja Rozgon István - 1423 89

f. 2Í. jKeapo/yi Lcffzló Dalirtátziát elfog

lalja , utóbb pedig azt a' Velen-

tzeieknek eladja '' . " - •* -'' i4t>3 8$

'Sigmond Király Szepes Vármegyének

némelly Helységeit a' Lengyeleknek

elzálogosítja - - • - 1412 90

Megütközik a' Velentzeiekkel ^ -''2412 91

. ' Békességre lép vélek elsőben - 1413 91

Másodfzor - '•- -

f. 27. 'Sigmond Királynak az jlnyafzentegy-*

házért felválalt fáradtsági : és

Magyar-Orfzágban tett rendelései — <Jl

Római Csáfzárnak válafztatik - 14'0 91

Budán Universitást állít - - 1JÖ9 .S*



Krisf.fzUl. 014.

..""*•• .' • után. -

T?eh-OrPzágnak tsendes bittokát nyeri 1436 94

'Királyságát végzi ^ '-' -'.143? 94

Már 'Sigírióiid' idejében fzokásban volt

az úgy nevezett Placéturn Regiíim.

'Magyar - Orfzágban - -. 1404 94

,§. 28- Belgrád V*ára minden jövedelmével

együtt a' tiíagyar Király' 'hatalma

' •'dlá'jön 'Signiond Király' idejében 142^ 97

'" il,!A ,"L, B E R T.. ', J.l438 97

f. 29. 'Signfiond -'Király halála után a1 • ;•„•£

Habáburgi Hátból vdlafztantík Ki~ ' • '

ra'/Kí a*1 • Magyarok - ''-"'"— 97

Albert Magyar Királynak fcoronáítatik 1438" 97
? : Ts^ti Kiráiynak J -•• - 143? 99

A' Budai Mfígyar és Német lakosok ;,---

-í-Ji ' között fiíífzA vonás támad'1 " } ''i 1438 ^> 99

f. 30. ^tóerí1 /fíVfl'/y :m/afő« «' Török Tábor -S

e^ö/ .g^rJ felé jialad , a' htilál' ' »
?.fi. ; röriAe «/£•- * -:- - 14390*101^

\* Erzsébeth Királyné mtgmásotya ás S*
.Uladislaut trónt tett rendeléseket. •'.'•'•'•?

Láfzlói mf^koronáztatja ,' 'és ' a' ' •* -C'i v*

Visegrádi Várból a' Koronát ellopja — 1O2

Uladislausért Követek küldetnek Len-
gyel-Orfzá'gba "-" >l _ - 1439, 10*

V. Láfzló Király fzíiletik -a' Rev-Ro- '.

márorai Várban - - l44o., 103

Ulrik Czilei Gróf kénfzerítésebőrrnég-
koronáztátife - ! .SUis'*" •»*•'••;- 1440 104

f ; }.* , • ...' 5 ^- . Ü

I. U L A D I S L A U 'S. - 1440 105

/3Í. Bevezettetik I. Uládisíaus' "Magyhf

Őrfaágba, és Fejérvárntí,.Sz..lstvári

. féjéről ievett^oronáválk'örónáttatik 1440 105

Budán az OrL'/ág-öyüléaéjjen rendqlte- . \.-.r.j-

tik,hogy míglpn a' valóságos Magyar

Korona hiza kerül, Sz.Istváa kepén

lévő aranykoronával •meri. én végbe

a' Magyar Királyoknak koronázása 1440 " 1O/

$. 33. Erzsébeth Királyné Fridrik Ctáfzár'

• nevedére 'f)(ua Láfilót. '.Ho$jr f/la-

ditlaus elfcn a' had visél£s.< e ereje

-t 'ezen Fridriktiek '



Kríit. fzül. OIJ.

f után-

Koronát elzálogosítja. ffofzfztí f

villongás után megbékélvén [>/a-

dislaussaly kévét nipuk múlva

meghal - - - — lof

Fridriknek Láfzló által-adatott - 1440 110

Erzsébeih a' Koronát Fridriknek zá

logba adja - - - 1440 ilo

Uladislaus ínégegygyez Erxsébeth Ki

rálynéval , inelly egyesülés után

Er/sébeih harmadnapra meghal - 144« iií

J. 34. A' Törökök l„ Uludislnus' ideiében,

sokjair viaskodtak a' Ma$yar<ikkalt

de mindenkor letörsököíte őket Hu-

nyadi János? vitéz társaival. Végre

békességet kötött vélek ULadisláus - — 113

Belgrád Váránál fzégyent vall Amurath
.<(, ' Török Cfáfzár - x - 14402, H4

Me?eies Basa meggyőzi Hunyadi S

Jánost, de ez kevés napok múlva a

,.,.'. vifzfza duplázza a' koltsönt - 1441 & Í15

Sabatini Basát megveri Hunyadi János 1442 ^ HJ

Nem külömben Karamb Basát - 1443 '3 !2"

f. 33. /. Ul'idiilajtis Király frigyet köt a

Törökkel. Azt felbontván , a Vár

nai fitirentietlen ütközetben ejesik, ,

,\a' Törököktől fejt vdtetik - — 111

A' frigy kötés Szeded Váiösátxan ment ,

; .-.; végbe - . • - 1444 121

Üladislaas a.zj.*,felbontván , Várnánál
f , , való ütközetben av Törököktől meg-

ölettetik • -• •» 1444 n<>

..-.. »..•".- -? > -'- -S \ ' , ,'

HÜUyADl JÁNOS * 1446 129

f. 36. Hunyadi Jabti's fitógyar-Orfzág' Kor-

tnányoió/ává válafitatik - 1446 129

Elofzör az Ürfza^nak tsak a' Tifzán

túl való réfze bízattatott Hunyadi

János' igazítására * •'* 1445 1'9

5.37. Fridrik Csáfzái-tól Követek á)taf :a'

Magyarnk vij'zfza kerék a'"''í£i-.

rályt a' 'Koronával együtt , e"s azon • t

Tartományt , meliyet M'igyar-Or-

Jiágtól fösvényen eltsCpttt valil '- — 131

c'i dologbin els6 - Követség- 'kőidé- ..

tett Fridrikhez, de hafzontalanúl - 1446 131



Ktist.fiül.

után.

Hunyadi János az alatt Oláh Orfzá-

got elfoglalja - - - I44<*

. . Onnét Stájer-Orfzágnak és Austriánák

pufztítáaára indul - - U47

Második rendbeli Követség küldetik

Bétsbe Fridrikhez - - 1448. 13*

Harmadik rendbeli Követség R,,kel-

spurgon inegegygyezett Fridrikkel - 1448 I3a

J. 38. A' Törökökkel cf Rigó-metön meg- (

ütközik Hunyadi János - 1 448 135

f. 39. Losontzyáránálflerentsótlenül ülkö-

iik meg Giskiával Hunyadi János 1451

Giskrával megbékél .-.," - »451

V. LÁSZLÓ - 145« 140

$. 40. V. LáfiltS Fri^rik CsáflárnaTí

böl kiftnbadúl , Js vlöjibr Bécsben

tifítéltetik (i 'iVíagyar-ürj'zdg A'agjr-

jaitól , onnét pedig Mugjrtír - ür-

Jzágba vezettetik - ,- — ~? . M°

Lifzlónak Éritirik' kezéből való kí-
'

Magyar - Orfzágba vezettetése - 1458 g: 14*

f. .41. ülrik Qzilei Gráf a M/igyarok és

Hunyadi János etltn rátul <igyar-

hodi.k Fdik l'ifzló Király előtt •

V. L,áfzló Tseh Királynak koronáz-

tatik - r / M53 147

f. 42, H.-nyadi Jánrn , és K'ipifitrán János

a' Tilróköt Belgiiidnál keményen

megveri^ - . - l4ó6 Í47

j, 43. Hunyadi János e'lt-te't' i>é$zf. LáfzM-

ntk , Hunyadi János öregebbik

fijántik a Budai r<i> bán jej<- véte

tik, és át egéfz Hunyudi lláí nngy

Vffzedelembe- keveredik - — 154

Hunyadi Jánosnak kellemítes halála

„volt Zimonban - - - 1456 '55

Ulrik Czilei Gróf megölettetik a' Bel

grádi Várban - - ; 1456 157

Hunyadi Láfzlónak feje, vétetik a*

Budai Várban - - 14.67 l°°

j. 44. V-. Láfiló Királynak halála • 1407 ^i

Ee3
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I. MÁTYÁS i- i458 167

$. 45. ffunyaii Mátyás Magyar Királynak

vdlajztatik - -' - 1458 . 163

$. 46. M"gyur-Orfzdgba hozattatik - 14,58 167

Elôbb hoey spin haza |önne, Kune-

gundét Podiebrád leányát eljegyzé

magának - - — 169

$. 4j. Szilagyi Mihállyal méltatlàntîl bánik

Mátyás Király, mellybûl okot vé-

vén x sokan ai Orjzág' JVúgyjaí

kuzztil , pártütésre hanyatlanak ,■

a kiket Mátyás okossan engedel-

messegre hozvtt - - — 169

. Siilágyi Mihályt. a' Viiágosvári tôm-

lötzbp rekefzteti - M59 2, 170

Fridrik Csáízáfral ütközetet tart - 1459^ 171

Giskrával aliando békességet fzerez - 1462=3 173

Szilagyi Mihályt a' Viiágosvári Tog
o
er

ságból kifzabadítja a' maga Szakátsa — S" 173

Kon§tantzinápolyban feje vétetik Szu ?

lágyi Mihálynak -. - 1462 - 174

$. 48«- Kiváltják a' Magyarok Fiidrik* kezé-

böl a Korondt , azt Orjzágunkba

vi/zfza hozzák , és vele Aúátyás

Király megkoronáztatik - . — 174

A' Koronának vifzfza hozattatása volt 1463 176

Bosnyák Orfzágot, mellyet Mahometh.

elfoglalt vala - - - 1461 177

Mátyás egéfzen vifzfza foglalja - 1463 177

§. 49. Az Erdély-Orfzágban támadott zene-

bonát letsillapítja és MolAva-Q rfz&

\ got a* Magyar Koronához vifz/za

tsat atja - - - jj*

Az Erdely-Orfzági zenebonának letsil-

lapítáía volt - - - 1467 jtq

Moldva-Orfzágot, melly a* Törökök-

höz fzegñdott , a' Magyar Király'

engedelmességere vifzfzá hozza - 1.467 ' ig^

j. ¿o. M-glen Podirbrád György eilen her-

zeiikedik Mátyás Király , Vitéz

Jánus tíazmér Lengyel Kir.álynnk

.-• , hasonUi nevezeru fijdt a' Meigynr , , ,

Király srfgm be /ilarj 1 fsiífz/a^^f ' ^

a' kit azutúr. huid korbátsrdt ' Md-

fás, Vyez Jánusnak is íeüiótte
' turujját . • . . . _ m



«Ф=зюсооакф»
■' •'*"'! » Kita. mi. oía.

utân.

Mátyás erÔvel Tseh Királynak кого-

náztatja magát - - 1469 184

J.51. Erdély - Orfiágban a' Kenyér-mozón

, ditsCségesen megveriA a' TöroA

Tábort a' Magyarok * • , 1*479 186
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375.
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rentz Királyunk -pedig Budáról Frank-

"'. , furtba megy , hvgy Római Csáfzdrnak
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,iott\(f Csájzári ''Tartományokban )' a*"

Frarícziáknak' lépéseit pedig könnyítette

a' tovább való gyözedélemre. - ' - - 389
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JELENTÉS.

A' Magyarok Eredetének Tudós Szerzője Nagy Tifz-

telelü Szekér Űr egy más új Munkát erefztett ki tolla

alól ezen nevezet alatt : Magyar Robinson. ' Ez egy

igen kellemetes Magyar Román , a' mellyben két Ma

gyar Vitéznek, Újvárinak tudniillik, és Miskeinek tsu-

dálatoi yifzoiitagságaik leírattatnak. A' dolog több

küheinényes' környülállásokkal adatik elő; de úgy,

hogy mind azon értelmes, és tifzta Magyarság , mellyel

»' Munka írva vagyon, mind pedig maga a" tárgy nagy

gyönyörködtetést ad az Olvasónak. Sok, és külömb-

féle dolgoknak esméretére vezet ezen Munka, úgyhogy

azt 335 AfzfZonyi Nem is megértheti , 's gyönyörköd

tető mulattságára fordíthatja , e' mellett pedig mint

egy éi'zre-vehctetlenül a" Világ kiilömbféle réfzeinek,

iNem/etek fzokásainak , egy l'zóval ollyan dolgoknak

esméretére vezettetik, a' mellyeket tudni fzép is,

hal'znos is,

^

Egy jeles rézre metfzetf képpel ékesítve, és f/.'nc?

borítékba bekötve az ára l fi.

Találtatik Hartleben Konrád Adolf Rönyv-áios'

boltjában.





 






