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K E G Y E S O L V A S Ó . 

Tapafctaltam  nem kis Ürömmel, hogy az Os-
kolákban már bevétetett Sz. Hiftonauak 

S u m m á j á b ó l , Csép elő menetellel gyakoroltat-
nak a' tanuló Gyermekek. Hogy azért tobbre-
is mehelfenek  , Magyar és Erdély Oifzagnak 
Lm Kis-Ukórh,  melly HáromRéízekben , an-
nak moftani  Földét, Pólgári állapatját es Hifto-
riáiát fummáfan  ki-mutatja , nem tartottam il-
letlennek hozzá ragafctanom. 

Ha ki kételkedik e' Magyar Hiftóriátskának 
valósága felöl:  olvalsa-meg Tífzt.  Timon  Sa-
maelntk,  és T. Práy Györgynek  tudós Munkajit, 
mind azt azokban hiteles bizonyságokkal, de 
fokkal  bővebben fel-találja. 

G y e r m e k e k n e k Írtam, azért-is gyermeki el-
méhez alkalmaztatott módot fzükseg  vala kö-
vetnem. Tudjuk, hogy a' gyermekek a' nt-

! E m n igen gyönyörködnek, és a' Verteket 
' t l l l a i S k e/októl indíttatván, a'Vár-
S k en levö „evezetelébb Helységeket 
VeStskékben foglaltam,  hogy azokat minden 
üualom nélkül meg-tanúlván dlhatatosan elmé-
jekben meg-tartsák: hogy ped,g erthefsek,  ala-
kok tettem rövid vilagositásokat. ^ ^ 
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Magyar Gyermekeknek magyarul irtam, 
nem idegen nyelven, mellyet nem értenek. Söt 
vallyha már valaha fel-állíttatnának  a'miNemze-
tünkben-is a' Magyar Oskolák , a' ineilyekben 
a' fztikséges  dolgokra magyar nyelven taníttat-
nának elsőben gyermekeink! úgy lem ezek ide-
jüket ; fem  a' Szülék költségeket hafzontalanúl 
el-nem veíztenék. 

De ez a' mi Oskoláinknak nagy fogyatko-
záfa,  hogy mindenütt minden külömbség nélkül 
a' Gyermekek , Cel/áriusra , Deák Rudimentára 
lzoríctatnak, a7 mellyeknek parafzt  állapatjok-
ban foha  femmi  haíznát nem vehetik. 

Sokkal haíznofabb  vólna a' faluíi  Gyerme-
keket magyar olvasásra,éneklésre, könyörgés-
re, irásra, Arithmétikára, Hiilóriára és a'Ke-

.reíztyén Hitnek Ágazataira tanítani, mint gyer-
meki elméjeket hat, hét Deák Deciinát,ióknak  vagy 
Régúláknak  tanúlásával gyötreni, jövendő meg-
íirathatatlan károkkal. 

Az Ur Iften  indítsa-fel  a' Kegyes Szüléknek 
íziveiket e' nagy fogyatkozásnak  meg-jobbítá-
sára, fzives  jó indulattal kívánja N. Körösön 
1770. Efztend. 
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E L S Ő S Z A K A S Z . 

Mellyben  bé-foglaltatik  e Világnak  Terem. 
tésétol-fogva  az Özm vizig el-tólt  Idő. 

1656. Efztend. 

JET Kérdés. 
teremtette  e nagy Világot* 

Felelet.  Az Iíten , Kriítus Urunk' ízületéfe 
előtt mint-egy négy ezer Efztendövel. 

K. Miből  teremtette,  és mi által  ? 
R Semmiből, az ö akaratjának hatalma által. 
K. Hány  napokon teremtette  P 
F.  Hat napokon, illy renddel. 

A 3 i.Na-



1. Napon teremtette a'Mennyet, Földet, és 
a' Világofságot. 

2. Napon a' ki-terjeíztett levegő Eget. 
3. Napon el-válaíztotta a'fzáraz  földet  a7 ten-

gertől, es a'földet  füvekkel,  fákkal  fel-ékesí-
tette. 

4. Napon a'Napot, Holdat, és a'Tsillagókat. 
5. Napon a' Madarakat, és a' Halakat/ 
6. Napon az oktalan Állatokat, és az Embert. 
7. Napon, az az, Szombaton, ineg-fziint 

Iften  a' teremtéstől. 
K.  Mitíd  ezeket  mi végre teremtette  az Ilién? 
F.  Az ö ditsöségére , hogy azok által meg-

esinértetné lfteni  tökélletefségeit. 
K.  Kitsoda  e foldott  az l/lennek  nemefebb  terem-

tése P 
F.  Az okos lélekkel fel-ékesíttetett  Ember. 
K. Ki  vólt  az els'o  Ember? 
F.  Ádám, a'kinek tettét formálta  az Iften  a* 

földből,  és okos élő lelket adott beléje. 
K. Ki  vólt  A dámnak  Felesége 
F.  Éva, a ki Ádámnak egyik oldala tsontjá-

ból formáltatott  1 Mós.  2, 21, 22. 
K. Hová  hehjheztelie  az Iften  elsőben  Ádámot,  és 

Évát ? 
F  A' Földi Paraditsomban, avagy az Éden 

kertében. 
K. Minemű  allapatban  teremtette  az Iften  az Em-

bert? 
F.  Igen boldog állnpatban : mert teremtette 

ötet az ö kepére, és úrrá tette minden földi 
állatokon. K. 

K. Miben  állott  foképen  az Iftemiek  képe ? 
F. Az értelemnek böltsefségében,  és az aka-

ratnak fzentségében,  mellyet követetett a' hal-
hatatlan boldog élet. 

K. Miért  ruházta-fel  illvf  fzép  virtusokkal? 
F.  Azért, hogy az Iftent  igazán meg-esmér-

je, mindenek felett  ízereffe,  és tiíztelje* 
K'. Meg-maradoU-é  az Ember e' boldog  állapat-

lati? 
F. Nem: söt abból tsak hamar ki-efett,  meg-

ízegvén az Iftennek  próbáló parantsolatját. 
K. Mi  vólt  ez a'  Parantsolat? 
F.  Hogy ne ennék azon fának  gylimöltsé-

bül, mellyet az Itten meg-tiltott vala tőle. 
K.  Minek  nevezi a Szent  írás  ezt a fát  ? 
F.  Jónak, és gonolzuak tudásának iájának, 

melly vólt a'Paraditsomnak közepette. 
K. Miért  tiltotta  el Iften  az Embert  e fától? 
F.  Hogy ötet meg-próbálná állhatatofsága 

felöl. 
K.  Ki  ado't  alkalmatofságot  e'  bűnre az Embernek? 
F.  Az ördög, irigyelvén annak boldog álla-

patját. 
K. Miképen  vitte az órdóg  ez végben? 
F.  Külső ábrázatban Évához ment, és fzínes 

befzedével  ötet meg-tsalván, arra vette, hogy 
az által Ádámot-is el-ejtené. 

K. Hogy  tsalta-meg  Évát az ordog  ? 
F. Azt mondotta néki: hogy ha ejéudenek 

arról a'fáról,  hafonlók  léfznek  az lítenhez, jó-
nak, és gonofznak  tudói. 1 Mós.  3, 5. 
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K.  Bé'tolt'é  az ördögnek  ezen mondása  ? 
^ F. Nem, söt e' miatt el-vefztették  boldog-

ságokat, halál alávettettek, és a7 Paradicsom-
ból ki-üzettettek. 

K.  Ez eset által  mi fz  állott  az emieri nemzetre? 
F.  A' biin, és a' kárhozat, melly miatt min-

den emberek örökké boldogtalanok lettek vól-
na, ha az Iften  ö rajtok nem könyörült vólna. 

K* Mint  jelentette-ki  az Iften  ezen o kegyelmét  ? 
f.  Mindjárt a' Paraditsomban meg-igérte: 

Hogy az Afzízonynak  magva, ineg-fogüá  törni 
a' Kígyónak fejét. 

K. Ezen ígéretnek  mi vált  értelme  ? 
F. Ez, hogy az emberek a' bűntől, haláltól, 

és az ördögnek hatalmától meg-fognáiiak  fzaba-
dítattni a'J fusKriftus  által, a' ki Szűztől fog-
na fzülettetni. 

K. Mindazáltal  érzették-é  azután-is; az emierek 
az efetnek  keserű  gyumoltsét  ? 

F Ugy vagyon: mert ebből lett, hogy Éva 
fájdalommal  fzülné  magzatit ; Ádám pedig fá-
radsággal keresné eledelét, és az ember a' tefti 
halált meg-kóftolná. 

K. Kik  váltanak  Adámnak  elsőbb  Fiai  ? 
F. Kain, és Ábel: kik közziil Kain fzántó-

vetö Ember vált, Ábel pedig juhoknak páíz-
tora. 

K. Megegyeztenek-é  e két  Atyafiak  egymáfsal  ? 
F. Nem: mert az irigy Kain a' kegyes Ábelt 

egykor a1 mezőre ki-hiván, kegyetlenül meg-
ölte» 

K. Mi 

K. Mi  ok indította  Káint  e gyilkofságra  ? 
F. A'nagy irigység: mert látta, hogy Ábel 

Ifién  előtt kedveísebb vólna mint Ö, és annak 
áldozatját inkább kedvellené, i Más.  4, 4. 5. 

K. Mire  büntette  Iften  Káint  e gyilkofságért  ? 
F. Bujdosóvá, és vándorlóvá tette ötet e' 

földön. 
K. Ki  vólt  Ádámnak  harmadik  Fia  Alel  után ? 
F, Setli, a' kitol fzármaztanak  az özönvíz 

előtt élő Pátriárkák Ádámon kiviil. 
K. Számláld-elo  az Özön vtz elótt  élo Pátriár-

kát  ? 
F. Mám,  Seth,  és Énos, Kénán  , Mahalálel. 

Jár  ed,  Kegyes Énok,  vén Mathusálemmel, 
Lámek,  's végre Noé,  e' tiz fzemélvjekkel. 
Vólt az első Világ ízép, mint tükörökkel. 

K. Kik  váltanak  ez időben  a Királyok,  és Birák? 
F. Ki-ki az Atyák közzül az ö háza-népét 

igazgatta, és annak parantsolt. 
K. Minémúek  váltanak  az idolén  az emberek  ? 
F. Terméfzetekre  nézve hoföfeií  idejűek, és 

nagy termetűek: erköltsökre nézve pedig a' 
Kain maradéki töbnyire iftentelenek;  de a'Seth 
Nemzetségében vóltanak kegyes emberek, kik-
is neveztetnek Iften  Fiainak, 

K. Fölt-  éhát ez időlen-is  jutalma a kegyefségnek*? 
F. Ugy vagyon: mellyért-is az IftenÉnókot 

életben fel-ragadta,  így akarván az ö kegyefsé-
gét meg-jutalinaztatni, -és az embereket arra 
tanítani, hogy vagyon jutalmok ez élet után 
az Iítenféloknek. 
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K.  Mc g-mar adott  é a SetK  nemzetsége mind  végig 
az Ifteni  félelemlen  *? 

F.  Nem, söc az-is végre nagy réízben el-
fajult,  és ölzve elegyedett az iftentelen  Kaini-
tákkal 

K Mi  követte  a Világot  e nagy vefzetségért  ? 
F.  Végső vefzedelem:  mert az Iften  özön-

vizet botsátott e' földre  , és az által minden 
embereket, és földi  állatokat el-vefztet. 

K.  Ki  tartatta!ott-meg  ettől  az ozonviztol  *? 
F. Egyedül Noé Pátriárka háza - népével 

együtt, ki-is az Iften'  parantsolatjából Bárkát 
épített, és abban bé-menvéu ö, és némelly ál-
latok, el-kerükék a' vefzedelmet. 

K.  Hány  efztendeig  tartott-fel  az első  Világ 
F. Ezer hat fzáz  ötven hat Eíztendeig. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

Az Özön víztől-fogva  Ábrahám hivataláig 
el-tolt  Ido,  úgymint : 427. Efztendok. 

j r a r Kérdés. # 
JlJÍ  ámj napokig  tartott  az Ózott-viz  ? 

F.  Száz ötven napokig: azután kezdének 
fogyni  a' vizek, a' Bárka-is az Ararát hegyén 
ineg-állott, és végre a'föld  meg-fzáradván,  Noé 
háza-népével együtt a' Bárkából nagy örömmel 
ki-jött. 

K.  Mit  mivelt  Noé  a Bárkától  ki-jóvén ? 
F.  01-

F.  Oltárt épített, és áldozatot tévcn, hálá-
kat adott Iftennek,  hogy ötet ki-fzabaditotta  a' 
vefzedeleinböl. 

K Kedvellette-é  az UR  az 0 áldozat  ját ? 
F.  Ugy vagyon: a'honnan ízövetséget fzer-

zett azilten Noéval, és aztigérte nékie: hogy 
többé özön vizzel a' földet  nem vefztené-el, 
mellynek-is jeléül rendelte a'Izivárványt. 1. 
Mos.  9, 13 

K. Kik  váltanak  Noénak  Fiai  ? 
F.  Sem, Kám, és Jáfet,  a' kinek inaradéki 

töltötték-bé azután az egéfz  földet. 
K. Hol  telepedtenek-meg  ezeknek  maradékig 
F.  Sem' maradéki leg-inkább Aíiában; Kámé 

Afrikában;  jáfeté  pedig Európában: és ezektől 
vagyon a' földnek  minden nemzetségeinek ere-
deti. 

K. Mikor  kezdettenek  az emberek  el-fzéllcdni  ? 
F. A' Bábel tornyának építéfe  után, melly-

hez fogtanak  az emberek a'végre, hogy magok-
nak hírt nevet ízereznének, és el-ne fzéledné-
nek e' földön. 

K.  Véghez  vihették-i  el-kezdett  munka jókat? 
F.  Nem: mert az Iften  mind efzeket,  mind 

nyelveket öfzve-zavarta;  úgy hogy egymáft 
meg-nem értvén : külömb külömb Tartomá-
nyokra el-ofzlanának. 

K.  Mi  követte  az emiereknek  el fzélledéseket"? 
F.  A' Bálványozás : melly majd az egéfz 

földet  el - foglalta,  el - felejtkezvén  az igaz 
Iftentöl. 

K. Hát 



K.  Hát  elrfogyott-é  az igaz Vallás  a földről  ? 
F. Nem tellyefséggel:  mert tetfzett  azlíten-

nek egy olly népet válafztani,  a' mellyben az 
igaz lfteni  esméret, és tifztelet  meg-maradna. 

K. Kitol  vett eredetet  az a Nép? 
F. Semtöl, a'kinek maradékából fcárinazott 

Ábrahám, kit az líten Káldeának Ur nevű Vá-
rosából ki-hivott Kánaán földére,  azt Ígérvén 
nékie, hogy azt a' földet  az ö maradékának 
fogja  adni, és hogy abból fog  ízülettetni a' 
IMUssiás. 

K. Mikor  lett  ábrahámnak  ezen hivatala ? 
F. Az Özön-viz után 427. EfetendöveL 

HARMADIK SZAKASZ. 

Az Abrdham  hivatalától-fogva,  az Izrael 
Népének  Egyiptomból  - lett  ki-joveteléig  el-

tolt  idó  430. Efztend. 

Kérdés. 
.{klel  jött-ki  Ábrahám Kanaán  földére  ? 

F. Lóttal az ö attyafiával,  és Sárával kedves 
feleségével:  mert még akkor néki femmi  gyer-
meke nem vala. 

K. Kik  laktanak  akkor  Kanaán  földében  ? 
F. A' Kananéufok,  kik között a'Sodomabé-

liek igen gonolz, és fajtalan  emberek vóltanak, 
holott lakik vala Lót-is , Ábrahámtól el-vál-
ván. 

K.Mit 

K. Mit  tselekedett  az IJien  a Sodomaléliekkel  ? 
F. Tüzet botsátott-le az égből Sodomára, és 

Gomorára; melly ezeket a' Várofokat  a' lako-
fokkal,  és ízomCzéd tartománnyal együtt porrá 
égette. 

K. Hát  Lót el-vef-ett-é  etekkel? 
F. Nem: mert az líten ötét, Feleségével és 

két leányival együtt az előtt onnan ki-vitte: 
de Lótnak felesége  az útban Só-bálvánnyá lett * 
mivel Sodoma-felé  viizíbi tekintett az líten pa-
rantsolatja ellen. 

K» Kik  váltanak  Ábrahámnak  fiai'? 
F. Ismael, és Isák : az első ízülettetett Há-

gár fzolgálójától:  Isák pedig Sárától, a'midőn 
volna Ábrahám fzáz  Eíztendös. 

K. Mellyik  fz  állott  Ábrahám örökségében? 
F. Isák, Sárának fia,  kit-is meg-házasított, 

el-vévén nékie feleségül  Rebekát, Bátuelnek 
leányát. 

K. Kik  váltanak  Isáknak  fiai'} 
F. Efau,  és Jákob, a'ki azután Izraelnek-is 

neveztetett. 1 Mát.  32, 28. 
K. Meg-  egyeztenek-é  e két  Atyafiak  egymájsal"2 
F. Nem: söt egyik a' máfik  ellen törekedett: 

a' honnan Jákob el-ment bujdosni Mefopotá-
miában; Lábánhoz, az ö Anyának Báttyá-
hoz. 

K. Mit  tselekedett  ott ? 
F. Egéfz  huíz Efztendeig  örzötte Lábámiak 

juhait. 

K.  Mit 



K. Mit  fizetett  Lábán Jákobnak,  hu fzolgálat-
jáért V 

F. Az ö két leányit, Leát és Rákhelt ada 
néki Feleségül : az Iften  pedig meg-áldotta ötet 
fiakkal,  és nagy gazdagsággal. 

K. Meg-maradott-é  Jakób  Lábánnál mind  végig? 
F. Nem: hanem 20. Eíztendö múlva vifzlka 

ment Háza-népével együtt Kanaháan földébe, 
és ott lakozott. 

K. Hány  fiai  váltanak  Jákobnak  ? 
F. Tizenkét fiai,  és egy Dina nevü leánya, 
K.  Számláld  elo rendel  Jákobnak  fiait  ? 
F. Ruben, és Simeon, Juda 9 Dán, és Lm, 

Zebulon,  IJakár,  Gád,  Jjer,  Naftali. 
Jofef,  és Benjámin, Aífce/  magzatai 
Ezek a1 Jákóbnak tizen-két Fijai. 

K. JŜ e» 12. fiak  kiknek  váltanak  fejei  ? 
F. Az Izrael' Népe' tizenkét Nemzetséginek. 
K.  Mellyik  Nemzetség  vólt  nevezetefebb  ? 
F. A' Lévi, és a'Juda Nemzetsége. 
K.  Miről  nevezetes a'  Lévi Nemzetsége  ? 
F. Arról, hogy abból válaíztattak a'Papok, 

és az Illeni ízolgálatra rendeltetett Léviták. 
K. Miről  nevezetes d  Juda  Nemzetsége  ? 
F. Arról, hogy a' leg-hatalmafabb  vólt, a* 

Királyi Méitóságot-is fokáig  birta, söt a' JMES-
srás-is abból lzülettetett. 

K. Ki  vólt  Jákobnak  leg kedveffebb  fia? 
F. Jósef,  ki az ö báttyainak irgíységekbö! 

el-adattatván Egyiptomba vitetett, ésottízól-
gált egy Potifár  nevü Fejedebni embernél. 

K. Minemű  állapatban  vólt  Potifáj-nál 
F. Elsőben ugyan nagy kedvefségben  tartat-

tatott: de mivel nem engedett Aízfzonya'  go-
nofz  kívánságának, attól hamifan,  bé-vádoltat-
ván, tömlötzben vettetett. 

K.  Ki  fzabadúlt  é id  vei a'  tomlctzhol  ? 
F. Ugy vagyon •. mert Farahó Király onnan 

ötet ki-vétette, és Fö méltóságra emelte , jni-
aek-utáuna a' Királynak álmait meg-magyarázta. 

K. Mint  bánt Jósef  ezehitán az 0 Bányaival ? 
F. Nem fizetett  gonoízlzal a'gonofzert,  söt 

táplálta őket az éhségnek idején : végre pedig 
Jákobot egéíz Házanépével együtt Egyiptom-
ba vitette, és ott azoknak gondjokat vifelte. 

K. Kik  váltanak  Jásefnek  Fiai  ? 
F. Efraim,  és Manafsé,  a' kik-is ízámláltat-

tanak az Izraelnek tizenket Nemzetségei közzé. 
K. Jákób  , és Jósef  halála után minému állapat* 

jók vólt  az Izrael  fiainak  ? 
F. Egy darab idő múlva igen keferü,  mert 

azután uralkodóFarahóKirály, meg-ingyelvén 
a* 'Sidóknak fzaporodását,  azon mefterkedett, 
hogy őket el-fogyafsa? 

K. Miképen? 
F. Terhes fzolgálattal  gyötörvén őket, azt 

parantsolta, hogy minden férfiú  'Sidó gyerme-
kek a' vizben vettefsenek. 

K. Ki-fzabadúltanak'é  végre e nyomorúságból  ? 
F* Ugy vagyon : mert az Iften  el-küldötte 

Móseft  Áronnal együtt, és tlz  tsapáfokkal  E-
gyiptom Orfzágát  meg-vervén, arra kénízerí-

tette 



tette Farahót, hogy zz Izrael' népét ki-hagyni 
menni a' maga Orfzágából, 

K.  Számláld  elo e tiz tsapásokat  ? 
F. Elsőben a'vizek wM változának: 

Undok Ukák  után , tetvek  fzármazának  : 
Az után ártalmas férgek  támadának: 
*S dög miatt a' barmok,  rakásra hullának: 

Majd hólyagos fekélyt,  ko-efso  követett: 
Síwkák fokságával  fii  's fa  einéfztetett 
Sürü fetétséggel  a' föld  bé-fedetett. 
Végre mind meg-hala,  ki elöl  fzuletett. 

Deákul. 
Prima rubens unda: Ranarum plaga íbcunda: 

Inde culex triílis: poft  mufca  nocentior iftis: 
Quinta pecus ftravit:  anthraces fexta  creavit: 
Poft  fequitur  grando: poft  bruchus dente nefando: 
Nona tegit folem:  primam necat ultima prolem. 

K.  Mikor  lett  a Didóknak  Egyiptomból  való ki-
menetelek'?  , n > 

F. Ábrahám' hivatala utan negy fzaz  har-
nüntz Efztendövel. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 
Az Égyiptomból  lett  ki-jöveteltöl  fogva,  a 

Salamon  Templomának  építtetéséig  d-tolt  Ido 9 
480. Efztendók. 

Ajz Izrael'  Fiai,  Égyiptomból  ki-jövén,  mint ve-
JJJL  zérlette  Ifién  okét  útjoklan  ? 

F. Tsudálatos móddal: mert a' veres tenge-
ren ízáraz lábbal által vitte őket: Farahót pe-

dig? 

dig, a' kiutánnok mégyen vala, a' tengerben 
vefztette  egéíz népével, 

K. Ki  viselt  ételekről,  és italokról  gondot? 
F. Onnen maga az Iften,  a' ki őket bujdo-

sáfokban  égből húllott Mannával, és a' köCzik-
lából ki-folytt  vizzel táplálta. 

K. Hát  valamelly  Törvényeket  adott-é  nékiek  ? 
F. Igen-is, ki-jövetelek után 50. nappal adta-

ki Iften  a' Sinai hegyén a'Tiz Parantsolatokat, 
azután a'Polgári, és Czéremónias törvényeket, 
Móses által. 

K. Bé- vitte é okét  I/len  mindjárt  Kanahánban  ? 
F. Nem, sőt kelletett nékiek egéíz 40. Eíz-

tendeig a' pufztában  bujdosni, Mófes  vezérléfe 
alatt. 

K. Miért  tselekedte  Iften  ezt 0 vélek  ? 
F. Mert a' pufztában  fok-képen  fel-bofzízon-

tották az Urnák Lelkét: mellyre nézve kíván-
ta őket hoízfzas  bújdosáffal  fanyargatni,  és meg-
alázni. 

K. Hány  efztendeig  vezérlette  Móses  e' Népet? 
F. Negyven efztendeig  : azután ö-is meg-

holt a' Nébó hegyén, holott-is ötet Iften  el-
temette. 5. Mos.  34. 

K.  Ki  állott  Móses'  hely élen? 
F. Jófué,  a' Nún'fia,  Mófesnek  ízolgája* 
K. Mit  tselekedett  Jósul  az 0 vezérségében ? 
F.  Az Izrael' népét fzáraz  lábbal által vitte 

a' Jordánon, a' Kanaán földét  el-foglalta,  és 
ott az Izrael' népét meg-telepítette. 

B K 



K. Jósuének  halála után kik  igazgatták  a9 népet? 
F.  Elsőben ugyan a' népnek vénei •. azután-a' 

Birák , kiket az Iften  bizonyos időkben támafz-
tott, kik-is fzám-ízerént  tizen-ötön vóltanak. 

K. Számláld-elő  rendel  az Izrael 1 Biráit ? 
F,  Othniel,  és Ehud,  Sámgár  és De bor a, 

Ez után Gedeon,  Abimélek,  Thóla, 
Jair,  Jefte,  Ibfán,  Elon,  Abdónia, 
Sámfon,  Eli,  's végre, á̂mae/ Próféta. 

K. Mondj  valami megjegyezésre  méltó dolgot  az 
elO'fzámláltt  Birokról? 
F.OthnielKáleb veje,KuíanKirályt meg-gyözte. 

Ehud,  Eglont, Moábnak Királyát meg-ölte. 
Samgár,  6oo. Filifteuft  egy öfztönnel  agyon vert. 
2>^oraAízfzony  Bárák által Siferát  meg-gyözte. 
Gecfeow  300. Katonáival a' Midianítáknak fzámta-

]an népét meg-verte. 
Abimélek,  70. Atyafijait  egy kövön meg-ölette. 
^e/te fogadáfa  fzerént  leányát meg-áldozta. 
IbJannak  30.házas fiai,  és 30. leányi vóltanak. 
Abdonnak  40. fijai,  és 30. unokái vóltanak, 
Samfon  rend-kivül való nagy erővel birván, a9 

Filifteufokat  gyakorta meg-verte: de végre 
Délila ízeretojének hizelkedéfe  által meg-
tsalattatván , a' Filifteufoktól  meg-fogatta-
tott, fzemeitül  meg-foíztattatott 5 és utol-
jára egy nagy háznak meg-rázásáva], mint 
magát, mint a' jelen lévő Filifteufokat  el-
vetetette. 

Éli  Pap idejében nyerettetett-el a' Frigyláda a' 
Filifteufoktól.  1. Sam.  4. 

Sámuel  utolsó vólt a' Birák között. K. AY 

K. A Birák  után kik  igazgatták  a99Sidó  népet ? 
F. A'Királyok; k»k között első vala aaul, 

a' Benjámin Nemzetségéböl-való Kisnek fia,  ki-
is elsőben ugyan jól kezdett uralkodni; de 
azután el-fajúlt:  mellyért-is az Iften  ötet meg-
vetette, és végre egy hartzon a' Filiftéufok 
által meg-ölette. 

K. Saul  után ki lett  a Király  ? 
F. Dávid, a' Jiída nemzetségéböl-való Ifai-

nak kiffebbik  fia  : ki meg-gyözvén a' Filiftéus 
Góliátot, Királyságra emeltetett, és az Orízá-
got negyven efztendeig  igazgatta nagy kegyes-
séggel, és igazsággal. 

K. Dávid  Király,  és Próféta  után ki uralkodott? 
F. Salamon, Dávid Királynak Fia, a'ki épí-

tette a' Jérusálembéli Templomot 480. Eízten-
dövel, az Égyiptomból-való ki-jövetel után, 
és mint egy ezer efztendövel  Kriftus  URunk 
fziiletése  előtt. 

Ö T Ö D I K SZAKASZ. 
A' Salamon  Templomának  építtetésétől-fog* 

va a Babilóniai fogságig  el-tólt  idő 
420. Efztend. 

O Kérdés. 
Su)alamon után ki ult  a9 Királyi  fzékben? 

F. Róboátn, Salamonnak fia,  a'kitől az Iz-
raelnek tiz nemzetsége el-pártolt, és tsak a* 
Juda, és Benjámin nemzetsége állott-meg mel-
lette. 
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K. Mi  következett  c' fzakadáslól? 
F. Az, hogy két Orfzág  lett egyből, az 

egyik neveztetett Izrael' Orfzágának  ; a7 málik 
Júda Orízágának. 

K. Az Izrael*  Orfzágának  ki vólt  első  Királya  ? 
F. Jeroboám, a' ki tartván attól, hogy az 

o népe viízíza ne menjen Roboámnak hűségére, 
ha Jérusálembe fogna  járni az Ifteni  tifzteletre: 
a1 maga Orfzágában  hamis Ifteni  tiízteletet ál-
lított-fel. 

K.  Miképen? 
F. Két arany borjút tsináltatott, és azokat 

Iften  gyanánt imádtatta. E' felett  nagy inne-
peket, és Papokat rendelt, és így a' bálvá-
nyozáft  bé-vitte az Orízágban. 

K. Hány  Királyok  uralkodtak  ez Orfzágban  ? 
F. Tizen-kilentz Királyok,- a'kik nagyréfz-

ben Samariában laktanak, és bálványozok, vól-
tanak. 

K. Hát  az Iften  tellyefséggel  el-hagytaé  népet'? 
£ Nem, söt küldött hozzájok Prófétákat, 

a' kik őket bűneikről meg-feddenék,  és az iften-
nek igaz esméretét közöttök fenn-tartának. 

K. Kik  váltanak  e Próféták  között  nevezeteseblek  ? 
F. Illyésa' ki tüzes fzekérben  az égbe fel-

vitetett : és Eliséus , a' ki fok  tsudákat tett Iz-
raelben. 

K. Hány  efztendeig  tartott-fel  ez az orfzág  ? 
F.  Mint egy harmad-fél  fzáz  efztendeig. 
K. Minému  ki-menetele  lett  Izrael  ürfzágának  ? 
F. Hofeásnak,  az Izrael-béli leg-utólsó Ki-

rály-

rálynak idejében ellene jött Sálmanafsár,  az Af-
firiabéli  Király, Samariát meg-vette , a' tiz 
Nemzetséget magával el-vitte, azt orfeágaiban 
el-ofzlatta,  és ekképen az Izrael' Orízágának 
véget vetett. 

K. Hát  ct Júda  Orfzágának  mint folytanak  dol-
gai? 

F. A'Júda Orfzága  130. Efztendövel  tovább 
tartott az Izrael' Orfzágánal;  a' mellyben-is 
Roboámtól-fogva  uralkodtanak húíz Királyok, 
és laktanak Jérusálemben. 

K. A'  Júda  Orfzágának-  is minému ki- mefietele  lett? 
F. Ez ellen Nabukodonozor, a' Babilóniai 

Király fel-jött  : Jérusálemet Sedékiás Király' 
idejében meg-vette, azt a' templommal együtt 
meg-égette, és a' népet Babilonba fogságra  vit-
te, mint egy 580. Efztendövel  Kriftus  Urunk 
fzületéfe  előtt. 

H A T O D I K S Z A K A S Z . 

A1 Babilóniai - fogságtól!  - fogva  Kriflus 
URunk  fzuletéséig  el-tölt  Idö.  580. 

Efztendok. 

í r j Kérdés. 
dili  ány Efztendeig  tartott  a'  Babilóniai fogság  ? 

F.  Hetven Efztendeig  : melly el-telvén, a' 
'Sidók Tzirusnak engedelméböl, Zorobábel' ve-
zérsége alatt vifzfza  mentek hazájokba, hogy 
a' Jérusálemi templomot újobban meg-építsék. 
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K.  Végben  vitték"é  Sz.  Szándékjókat  ? 
F. Elsőben ugyan meg-gátolták ebben őket 

a' jfcomízéd  nemzetségek, de azután Dárius, a' 
Perfiai  Király parantsolatot adott-ki, hogy a' 
Templom, és az Illeni tifztelet  helyre állítáf-
sék. 

K. Hát  Jérusálem  Városának  mint lett  dolga'? 
F. A' Templom el-kéízülése után egynehány 

efztendövel,  Néhémiás 'Sidó Orízágba ment, 
a' Perfiai  Király engedelméböl, Jérusálemnek 
falait  meg-építette, és a' jó rendet, 's az igaz-
gatáft  fel-állította. 

K. Ezek  után kiknek  birodalmok  alatt  vóltanak  a 
9Sidók? 

F.  Egy darab ideig a' Perfiai  Királyok alatt, 
azután a' Siriai Királyok alatt, a' kiktől fok  ül-
dözéseket ízenvedtenek, kiváltképen Antiókus 
kegyetlen Királytól. 

K.  Mint  bánt Antiókus  Király  a9 'Sidókkal? 
K A' Jérusáleini Templomot meg-fofztotta, 

és meg-fertéztette,  a' 'Sidókat difznó-husnak 
ételére kénfzerítette,  a' Mófes  Törvényének ol-
vasásától el-tiltotta, és fok-féle  kínzásokkal 
akarta vélek meg-tagadtattni a'magok vallását. 

K. Illy  nyomorgattat  ásókban mit tselekedtenek  cí 
1Sidók? 

F. Öfzve  adták magokat vallásoknak, és íza-
badságoknak óltalinazására , és az ellenséggel 
mind addig hadakoztanak , mig izabadságokat 
viJzlza nem nyerték. 

K. Kik 

K. Kik  vóltanak  e'  hadakozásban  a Sidók 9 Ve-
zéri? 

F. Első vólt Mattathiás, ez után Júdás Mak-
kabeus, Jónathán, Simon, János, és többek. 

K. ViJ'zfza-nyervén  fzabadságokat  a9 * Sidók  9 kik-
$ek igazgatások  alatt  éltenek? 

F. A5 Papok igazgatáfa  alatt, kik végtére 
Királyi nevet-is vettenek magoknak. 

K. Hát  ezek után kiknek  birodalmokba  eftenek? 
F. A' Rómaiaknak birodalmokba. 
K. Miké  fjen? 
F.  Hirkánus, és Ariítóbulus telivér Atyafiak, 

a' Fejedelemségért egy-máífal  vefzekedvén, 
ügyeket vitték Pompejus Római Vezér eleiben: 
ki-is JérusáJemet meg-vévén Hirkáuuít a' Feje-
delemségben meg- hagyta , Ariitóbuluít pedig 
Rómába el-vitte fiaival  együtt. 

K. Hirkánus  után kit  tettenek  a Rómaiak Feje-
delemmé? 

F. Elsőben gondvifelövé  tették Antipátert: 
azután Királyságra emelték Héródeít, annak 
fiát.  E' vólt az a' kegyetlen Héródes, a' ki 
akkor uralkodott, mikor a' JÉsus KKISTUS ÍZÜ-
lettetett. 
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H E T E D I K SZAKASZ. 

A &ÉSUS  KR1STUS  Születéséről,  Ha-
láláról,  fel-támadásáról,  Mennybe  menete-

léről.  34, Efztend• 
Tty r Kérdés. 

vJíikor  fzul ikor  fzulettetett  a meg-igértt  MESSIÁS? 
F.  E' Világ' teremtése után mint egy 4000. 

Efztendövel,  Auguftus  Római Tsáízárnak ide-
jében. 

K. Hol  fzulettetett  ? 
F. Júdeának Bethlehem nevli Városában. 
K. Kitol,  fzulettetett? 
F.  Sz'úz MáKiáTÓL, a'Szent Lélek ere je által. 
K. Hány  efztendeig  vólt  e földen 
F. Mint egy 34. Efztendeig, 
K. Mit  mivelt  ez ido  alatt  ? 
F. Harmintz eíztendeig lakozott Názáretben, 

Szűz Máriának, és Jóséin ek házánál: 30. Efz-
tendös korában fogott  közben-járni hivataljá-
hoz; minekutánna Kereíztelö Jánoftól  a'Jordán 
vizében meg-kereízteltetett. 

K. Kik  Írták-meg  a JÉJ'us  Krijlus  életének  Hi-
flór  iáját? 

F.  A' négy Évangyéliíták. 
K. Hány  dolgot  lehet abban fo-képen  meg-jegyeznü 
F. Hármat: tudni-illik a' JÉSUS Kriítus tu-

dományát , tsuda-tételeit, és életének ízent-
ségét. 

K.  Mi-

K. Minému  d  JÉfusnak  Tudománya? 
F. Tifóta  Szent Tudomány, melly egyedül 

azlftennekditsöségére,  és az embereknek lelki 
boldogságára tzéloz. 

K. Tsuda-tételei  minémuék? 
F.  OUyak; a'mellyekböl véghetetlen hata-

lom , és jóság tündöklik-ki. 
K. Ezen tsudákkalmit  mutatott-meg? 
F. Azt, hogy ö az Iftennek  Fia, és igaz 

Meffiás,  és hogy Iílentöl vagyon az ö Tudo-
mánya, mellyet hirdet. 

K. Minému  vólt  világi élete  ? 
F.  Tökélletes fzentségü  , a' mellyben min-

den-féle  jóságos tselekedeteknek példái fel-talál-
tának. ^ 

# A. Vóltanak-é  a JÉfusnak  némelly  kővetői  ? 
t F. Igen-is vóltanak: kik között nevezetesek 

áz ö tizenkét Tanítványi,, a' Szent Apoftolok. 
K. Kik  vóltanak  a JÉfusnak  tizenkét  Tanít-

ványi ? 
F. Fétér  vólt az első, kit követett András, 

Jakab,  János,  Filep,  Bertalan,  és Tamás. 
Máté,  Jakab,  Simon, Taddeus,  és Júdás. 
így nevezi őket, rendel a' Szent-írás. 

K. Kik  vóltanak  a• JÉjus  fö  ellenségei  ? 
F. A'Fariséusok, Sadducéusok, és az írás-

tudók. 
K. Mit  tselekedtenek  ezek a' K.  JÉfufsal  ? 
F. Szidalmazták, üldözték, meg-fogván, 

Kere&t-fára  feízítették,  és meg-ölték nagy Pén-
teken, a'Rómaiak hatalma által. 
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K. Hová  tétettetett  halála után Sz.  Tefle  ? 
F.  Némelly kegyes emberek által kö-kopor-

sóban helyheztetett, és ott fekütt  harmad napig. 
K. halálban mar adott-é  a'  Kriftus  ? 
F. Nem, hanem halála után harmad napon, 

Vasárnapnak reggelin, ditsöségefen  fel-támadott. 
Jv.  Fel-támadása  után mit tselekedett  ? 
F. Soknak meg-jelent, Tanítványi előtt fel-

támadását bizonyofsá  tette, azokat oktatta, bá-
.tontotta, és végre 40. napok múlva, Tanítvá-
nyinak láttokra, a' mennybe fel-ment,  és onnan 
Pünköft  napján, a'Szent Lelket az Apoftolokra 

• el-küldötte. 

N Y Ó L T Z A D I K SZAKASZ^ 
Az Apojlolok 9 Prédikdlldsokról,  és aKere/z-

tvjén Vxllásnak  elterjedéséről,  Jérusálem  * 
vefzedelméig  Efztend. 

Kérdés. 
•/jJU  Afoftolok  el-vévén a Sz.  Lelket  Jérusálemben 
mit tselekedtenck  ? 

F. Prédikáltattak az Évangyéliomot, és Pré-
dikállásokat tsuda-tételekkel meg-erösítették. 

K, Hol  kezdettenek  elsőben  prédikáltam? 
F. Jérusálemben , és Júdeában ; az után el-

mentek az egéfz  világra, és minden embereket 
kalömbség n lkül hivtanflk  az Évangveliomnak 
be vételére, és meg-kerefztelik  vala mind azo-
kat, a' kik Kereiztyénekké akarnának lenni. 

K. Mi, 

K.  Miből  állott  az ő tudományoknak  fimmqja  ? 
F. Ezekből: 1. Hogy tsak egy igazlflea 

vagyon, a' ki a' Mennyet, és a' Földet terem-
tette. 2. Hogy az igaz iften  az ö Sz. Fia ál-
tal, a'JÉftis  Kriftus  által kivánja az embereket 
idvezíteni. 3. Hogy ez a' Jtfus,  kit a' 'Sidók 
meg-f  efizítettek,  fel-támadott,  e' Világnak Id-
vezítöje, és ítélő Birája. 4. Hogy mindenek, 
a' kik ö benne hifenek,  és parantsolatja ízerént 
élnek, örökké boldogok léfznek. 

K. Mit  kivántanak  tehát az emberektol  ? 
F. Kivált-képen két dolgot. 
K. Mit  kivántanak  elsőben  ? 
F. Azt, hogy az emberek hidjenek az Iften-

ben, és a'JÉfus  Kriftusban,  a'Pogányok ne 
imádjanak máft,  hanem tsak az igaz Iftent:  a* 
'Sidók esmérjék-meg a' JÉfuít  a' Próféták  által 
meg igértt Meffiásnak  lenni. És hogy mind a' 
'Sidók, mind a' Pogányok hidjék-el: hogy af 

JÉfus  Kriftus  azért jött e' Világra; hogy az 
embereket idvezítse. y 

K. Mellyik  vólt  a9 máfik  dolog,  mellyet  hivánla-
nák? 

F. Ez, hogy az emberek térjenek-meg> jób-
bítsak-meg életeket, hagyják-el bűneiket, es a' 
feent  életben foglalják  magokat, a' Kriftus  pa-
rantsolatinak engedelmeskedvén. 

K* Az engedelmeseknek  mit igértenek  *? 
F. Két drága jókat: tudni-íllik, hogy min-

den ö bűneik meg fognak  botsáttatni, és hogy az 
Iften  őket a'maga kegyelmébe vévén, idvezíti, 
és örök élettel meg- ajándékozza* K. Hk 



K.  Hát,  ax engedetleneknek  mit hirdettenek  * 
t. Azt, hogy ok az idvefségtöl  ki-rekelztett-

nek, es az örök kárhozatnak rabjai léiknek. 
K Minému  eló menetele vált  prédikállásokmk  ? 

•• , í ? -n^ , e r f , n t s é s : m e r c kevés idu alatt az 
o predikailaíbk által a' Kerefztyén  Vallás e' Vi-
lágnak nevezetesebb tartományiban el-terjedett. 

ÍV. Hat  a'  hitetlen  'Sidúkat  mi követte  ? 
F. Végső vefcedelem;  mert Kriftus  Urunk 

halála utan 40. Efztendövel, a ' Rómaiak Jéru-
salemet, a Templommal együtt földig  le-ron-
tottak : a Sidókat lakta földökből  ki-vertek-
kik-is ez egéfz  Világra el-fzéledvén,  vifelik  a' 
lzainkivetesnek terhét mind e' mai napiglau. 

K. Mind  ezekből  mitsoda  a'  mi tijztúnk  ? 
F.  Ez: hogy a' Kerefztyén  Vallásban állha-

tatoion meg-maradjunk, és fzentül  éljünk. ísry 
varhatjuk líten irgalinafságából  idvefségünket. 

MA-

M A G Y A R - O R S Z Á G N A K 

K I S a T Ú K Ó R E 
M E L L Y , 

A' gyenge elmékhez alkalmaztatott kön-
nyű móddal, Magyar-Orfzágnak  Földét, Polgári 
állapatját, és a' Magyar-Nemzetnek eredetét, 

vifelttdolgait,  mind ez ideig, hiteles tudósInífok-
bdl íumtnáían ki-mutatja. 

Patrioz  memória ciulcis. LIV. 



MUTATÓ TABLA, 
I . RÉSZ Magyar Orfzágnak  Földéről. 

L Duna-iftellyéki  Kerületről. 
II. Dunán-túi való Kerületről, 
III. Tií'za-mellyéki Kerületről, 
IV. Tifzán-tiil  való Kerületről. 

II . RÉSZ. M. Orfzág'  Polgári állapatjáról. 
I. SZAKASZ. A' Királyról. 
II. SZAK. Az Orfzágnak  Tagjairól. 
III. SZAK. Az Orfzágnak  Fö-Tifzteiröl. 
IV. SZAK. Az Orfzágnak  Igazgatásáról. 
V. SZAK. A' Helységekről: 
VI. SZAK. A' Religióról v. Vallásról, 

III. RÉSZ. A' Magyar Nemzetről. 
•I. SZAK. A' Hunnusokról. 
II. SZAK. Az AvarefekrÖl. 
III. SZAK. A' Hongarusokról. 
IV. SZAK. A' Magyar Kerefz.  Királyokról. 

XI. dik Seculum-béli Királyokról. 
XII. - Secul. - - Királyokról. 
XIII. - Secul. - - Királyokról. 
XIV. - Secul. - - Királyokról. 
XV. - Secul. - - Királyokról. 
XVI. - Secul. - - Királyokról. 
XVII. - Secul. . - Királyokról, 
XVIII. Secul. - - Királyokról. 

ELSŐ 

ELSŐ RÉSZ. 

Magyar - Orfzágnak  Földéről. 

Tfií\  • K t í r d é s -
MJÍ  ámj réfzei  vágynák  a kerék  Földnek  ? 

v Eurótia-> Jf ia> Afrika  és Amerika: 
K.  Magyar-Orfzág  mclhjik  réfzében  vámon ? 
F.  Európában, melly éfzakra  hajlik. 
K.  Melly  orfzágok  határozzák  M.  Orfzágot  ? 
F.  Efzakrol,  Lengyel-Orlzág ésSiléíia. 

Nap-keletről,  Móldva, Erdély, Oláh-orfzágofc 
Délről,  Servia és Slavónia v. Tót orfzág. 
Nap-nyúgotról,  Morva és Auftria. 

K.  Hány  nagyobb folyó-vizei  vágynák  "? 
F.  Négy 5 Duna, Tifza,  Dráva, Száva,. 
lí.  Hány  nevezetesebb Tavai'} 
f.  Kettő,.a* Fertő 9 és Balaton  Tava. 

K. Mi-
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K. Minemű  földe  vagyon ? 
F.  Igen áldott, és termékeny, melly a' ter-

méfzetnek  majd minden javaival bővelkedik. 
K.  Kőz-lefzédben  mit mondanak  felőle? 
F.  Extra  Hungáriám  non ejl vita: fi  eft  vita, non 

$fi  ita. Nints jobb élet, mint Magyar-Orfzágban. 
K.  Hány  Kerületekre  §fztatiatik  M.  Orfzág  ? 
F.  Négy kerületekre, y. Circulusokra, illy 

rendel: 
1. Duna mellyéki Kerület. - XIII. Várm. 
II. Dunán-túl való Kerület. - XI. Várm. 
III. Tiíza mellyéki Kerület. - X. Várm. 
IV. Tifeán-túl  való Kerület. - XIV. Várm! 

L DUNA MELLYÉKI 
KERÜLET. 

J t Kérdés. 
Duna-mellyéki  Kerületben  : hány Vármegyék 

vágynák? 
F.  Tizen három Vármegyék, illy rendel: 

i« Pofon  6. Túrotz. n . Nógrád. 
2. Nyitra 7. Zólyom 12. Peft,  Pilis, Sóit. 
3. Trentfin  8- Bars 13. Báts-Bodrog* 
4. Árva q. Komárom Vármegye. 
5. Liptó 10. Hont. 

I. P O S O N Vármegyéről. 
K.  Mit  mondafzfz  Pofon  Vármegyéről  ? 
F.  Fö Pofon  Vármegye Pofon  Városával, 

Melly Nemes a7 Király' koronázásával. 
Nt-
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Hires Nagy-Szombat-is  fzép  oskolájával. 
Modor,  Bazitig,  Szent-György  , él ízabadságával. 

Itt vau Galánta-is,  Király  falva,  Dévén. 
Menj-által a' Dunú-Tsalló  kőzi  révén, 
Pufpőkit,  Somorját  Vajkát  fórban  vévén, 
Szerdahelyi  végtére járd-el, időd lévén. 

Pofon  Királyi Város, a' Koronának és Diétának helye. 
Nügy-Szombat.  Tyrnavia. K. Város, Kis Róma a' fok 

templomokért. Hová a' Sidónak, Tzigánynak nem 
fzabad  menni. 

Modor,  Bazing,Sz.  György  Királyi Városok. 
Galánta,  Efzterházi  Grófok  Kaítéiyaival ékes. 
Tsallo'Köz,  Arany-kért, Gyiimöíts Paraditsom» 
PilfpÖkit  fok  gelyv.ás emberek lakják. 
Vaj  kán  laknak az Érfek  Nemefei. 

II. NYITRA Vármegyéről. 

Nyitra Vármegyének van hoízlzas határa: 
Hólmehetíz, ha-tetfzik,  Uj-helyre,  Nyitrára, 
Bajmótzra, Privigyre,  líolits,  Szakoltzára 9 
Erfek-Újvár,  Galgótz,  Leápold  Várára. 

Vág-újhely,  fzép  Város, Prspoftsággal  nemes. 
Nyitra.  Piifpök'  lakó helve, a'Piár: Collégiumával. 
Bajmótz, jó fordövei  <és íafránnyal  kedveskedik. 
Privigye,  népes hely, a' Piárift.  Oskolájával ékes. 
Holits t ésSaJJin  a'Királynak mulató helyei. 
Szakóltza  Királyi Város a' Morva vize mellett. 
Galgótz,  Leápold  Vára  a* Vág mellett erös Várak. 
ErJ'ek-Ujvár,  Nyitra-viznél, el-hányattatott 1724. 

G 



IIL T R E N T S I N Vármegyéről 
Trentfin  Vármegyének menj-el határában, 

Mellyet a'Vág-Dunahasít folyásában: 
Itt Trentfin,  Betzkóval,  Pukov  egy folytában, 
Ls Z J t a , hol ihatfz  jó fért  kortsmájában. 

Trentfin  K.  Város a'Jéfuiták  fzép  Collégiumával. 
Betzkov,  régi Boiondotz várát mutogatja. 
Pukovon , kéfzítik  a' Pukovai pófztót. 
Zü/wa kápofztájával,  és jó íerével Kérkedik. 

II. Á R V A Vármegyéről. 
Lengyel-Orfzág  ízomfzédArva  Vármegyével: 

Hol van Árva, Kuhin,  Velitsna  földével/ 
Itt lakik a' Tótság fz'dros  ház-népével. 
És a' ízegénységnek él zab-kenyerével. 

Árva magas hegyen épültt Vár vólt, hová rekefztettc 
Mátyás K. Péter nevii Cancelláriusát, illy fententziá-
val; Arvafuiftiy  Petre,  Árva eris, & in Árvawo• 
rieris. 

Kuhin,  Velitsna  fovány  fóldii  helységek. 

V. L I P T Ó 
Vármegyéről. 

Hegyes földe  vagyon Liptó Vármegyének. 
Német-Liptse,  Botza, Rofenberg  helyének. 
Sovány terméfe  van erdős mezejének. 
Va j , fa,  t é j , fajt  kintse vártt jövedelmének. 

Nimet-Liptse,  Botza, fzámos  népű Tót-Várofok, 
Rojenberg,  a' tf-árúiásnak  helye. 

VI. 

VI. T U R Ó T Z Vánuegjféröl. 
Magas hegyek ncznekTűrótz Vármegyére, 

Szent-Márton,  Blamitza,  Stuben  ferdöjére. 
Hol vigyáz a' Tótság maga élelmére, 
Tart juhot és dilznót bö jövedelmére. 

Sz.  Márton,  a' Vármegye fzékérol,  és vásárról hires. 
Blatnitza,régi  romlott Vár a' hegy-tetején. 
Stuben  meleg-ferdövel,  favanyú  vizzel kedveskedik. 

VII. Z O L Y O M Vármegyéről. 
Zólyom Vármegyének van áldott határa. 

Hol akadlz Befztertze  és Breznó Bányára, 
Liptse, Libet, Zólyom,  Radvány  , Korponára. 
Melly jó föld  fok  hafiínot  hajt a1 Kamarára. 

Befztertze,  Neofolium,  K. Várós, hol áfsák  a' rezet. 
Breznó, Libet, Zolyom,  Korpona,  Királyi Várofok. 
Töt-Léptse  fzabad  Város. Radvány  a. Kallélyal ékes. 

VIII. B A R S Vármegyéről. 
Bars-Vármegye vagyon Garan-viz mentében. 

Hol Léva, Szent-Kerefzt,  Barsal  egyetemben, 
Nagy-Sarló,  Verebély,  Sasko  hegy tetében, 
Uj-báttya,  és Kormotz,  melly nemes hírében. 

Llva, hajdan hires Vár, moft  mező Város. 
Szent-Kerejzt,  Nagy-Sarló,  Ver  eb ily Érfek  helyei • 
Uj-Bánya,  Regiomontum, és KiirmÖU  K. b. Vátos®k̂  

C a IX. 
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IX. X O M Á R O M Vármegyéről. 
Komárom Vármegye fzolgál  a' Dunára, 

Mellynek Tsalló-közre ki-terjed határa. 
Itt Tata,  Kots 9 Almás, Szőtiy,  Komárom  Vára, 
Ki még ellenségnek nem jutott karjára. 

Tatát  Theodatus, Sz.IftvánK.  Kerefzt  Atya fund, 
Kots,  Almás, Szöny  népes magyar helységek, 
Komárom,  Királyi Várofsá  lett 1745-ben. 

X. Nagy és Kis H O N T Vármegy. 

Nagy-Hont Vármegyének határi halmofok, 
Selmetz,  Baka, Béla Királyi Váró fok 
Tsabrággal  itt vágynak. Kis-Honti lakofok. 
Rimafzombat,  Osgyán, kik jó fazékafok. 

Selmetz-Bányán  lakik a' Bányák' Fö-Prsfe&usa. 
Tsabrágról  nevezi magát a' Kohári Familia. 
Rimafzombat,  jeles Magyar Város jó Vásárral. 

XI. N Ó G R Á D Vármegyéről. ! 
Nógrád Vármegyében kell járni nagy sáron, 

Hol Lofontz,  Nógráddal,  Buják-is  e' tájon. 
Által mehetlz Kék-kő  's Gyarmati  határon, 
Szétsény,  Gáfcí  és Fülek  régi hires Váron, 

Lofontz,  Urakkal, Oskolával, Vásárral bötsös, 
Nógrád,  Buják,  romlott Várait mutogatják. 
Kék-kö  és Gyarmat  uralja Gróf  Baláfsát. 
Szétshy,  Fülek  régi hires Várak. 
Gáts, Gróf  Forgáts Várával tündöklik. 

XII. 

XII. PEST PILIS és SÓLT Vármegy. 
Ha fordiilfzPeft,  Pilis és Sóit Vármegyére, 

Itt akadfz  Buda,  Pejl, Vátz, 
és Szentendrére, 

Szent-András  és Tsépel  hires fzigetére, 
Hol épült Rátzkevi,  Makád  a' fzélére. 

Itt vagyon Tzegléd-is,  Koros,  Ketskeméttel, 
Gazdag három Város Vörös-bor fziirettel. 
Kalotsa,,  Sóit,  Domsöd  a' Kis-Kún  Helyekkel, 
Mellyek bővelkednek töltt búza Vermekkel. 

i W a , Fejj, gazdag Királyi Várofok  a' Djma mellett. 
Fata, Piil'póki Város. Szentendre  Rátz Helvseg. 
Ts^/lzigete, a'régi Magyar Király ok'Vadáfzokertek. 
Kalotsa,  a'Kalotsai Ériek' lakó-helye. 
Patai, Sóit,  Domsnd,  î épes magyar Helységek, 
Kis-Kunságban vágynák, Halas,  Felegyháza,  Mai-

ja, Kim-Szent-Miklós,  Fülüp-fz  állás,  Szabad-
szállás,  Latzháza. 

XIII. BÁTS-BODROG Vármegyéről. 

Báts-Bodrog Vármegye vagyon utoljára, 
Hol mehetfz  Baja, Báts, Zombor  Szabadkára• 
Palánkra,  Futakra  's a' hires Zentára,  & 
Tovább ne menj: itt van e' réíznek határa. 

Baja, Báts, Zombor,  Szabadka  népes Rátz-Várofok. 
Zentánál  30000. Török vefzett-el  1697-ben. 

• 
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IL D U N Á N . T Ú L V A L Ó 
K E R Ü L E T . 

J f  Kérdés, 
%/Jt  Dunántúl való Kerül:  hány Várm  vágynák  ? 

F. Tizen-egy Vármegyék, illy rendel: 
1. Mofon.  5. Vefzprém,  g. Tolna. 
2. Sopron. 6. Györ. 10. Somogy» 
3. Vas. 7. Elztergom, 11. Baranya. 
4* Szaia. Fejér. Vármegye. 

I. M O S O N Vármegyéről. 
Mofon  Vármegyének földe  végső határ. 

Hol Mofon,  Nezider,  Leitha mellett (kár, 
Rajka, Gálos, Koptsén,  Szent-Miklós,  Orofzvár, 
Fii  torony, hol gyakran Királyunk mulat 's jár. 

Mo  fannál  állanak-meg a' gabonás hajók. 
QHr,  Kirájy-afzfzony  Vára, Markalf  hazája. 
Koptstn,  Efzterhiízi  kies kertével ékes. 
Ftl-torony  a' Királynak fzép  muiató helye. 

II, SOPRON Vármegyéről 
Ha fcemed  fordítod  Sopron Vármegyére, 

Itt akadíz Sopronra,  's Fraknó  nagy hegyére. 
Rufztra,  Kis  Mártonra  's a' Fertő  Vizére. 
Szép Szolok ültettek mellynek mellyékére. 

és Rufzt,  gazdag Királyi Várofok.  * 
trctkno,  nagy hgyen Efzterházi  kints-taitó Vára. 
kis-Marton  Királyi V. Efzterházi  Hertzes Paradic-

soma. 0 

III . 

III. V A S Vármegyéről. 
Vas Vármegye vagyon Stájer határában, 

Hol Kofzeg,  Szombathely,  Kórmőnd  egy folytában. 
Rohontz, Sárvár)  Domblk  mind esnek e' tájban, 
És Szent-Grót,  melly hires Török' romlásában. 

Kofzeg,  Ginfiam,Királyi  Virosgyümöltsel bővelkedik. 
Szombathely  Sabaria, Sz. Márton Piifp.  hazája. 
Kör  mond,  Rohontz öottyáni Grófok  fzép  Váraik. 
Bomolkön  nagy bútsúk fzoktanak  esni. 
Szent-Gotthárdnál  igen meg-veretteka'Törökök 1664. 

IV. S Z A L A Vármegyéről 
Mura-köz tartozik Szala-Vármegyére. 

Itt Suidon,  Tsáktornya,  Legrád  nem mefzízére 
Lindva,  Súmex, Tihan,  Kanifa  végtére, 
Hol omlott régenten fok  Töröknek vére. 

Stridon,  mint irja'k, Sz. Hieronvmus hazája, 
Tsák-tornya,  erösVár, édes borral bővelkedik. 
Sümeg,  a; Vefzprérai  PiifpÖk  mulató helye. 
Tihan,  Hegyen éjültt Apíturság, Balatomban. 
KaniJ'a,  nagy eröfsúg  1702-ben el-rontatott. 

V. V E S Z P R I M Vármegyéről* 
Néz Vefzprim  Vármegye Balaton tavára, 

És Bakony erdőnek fok  makká fájára. 
Itt  Palota,  Vefzprim,  Pápa, Csefznek  Vára, 
Nagy Vásonko,  Somlyó,  's vár fejér  borára. 

Pilóta,  Mátyás Király kedves muiató helye. 
Vefzprim 9 Púfpök  lakó helye magas halmon*^ 
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Pipa, jeles Magyar Város régi Várival. 
Xsejznek,  magas Várát mutatja Bakony erdőben 
Vajonko,  Vitéz Kiniű Pálnak hazája. 
oomlyó jó fejér  borral kedveskedik. 

VI. GYÖR Vármegyéről. 
Györ Vármegye vagyon a Duna mentében, 

Hol  Gyor és Szent-Márton  a' hegy tetejében, 
Itt van Hedervár-is,  Duna fzigetében, 
De már fogyatkozott  hajdani hirében. 

Györ, Jaurinum K. V. erös Várával, ló vásárjával hires. 
ozent-Marton,  ro-Apáturság Magyar Orlzágban. 

VII. E S Z T E R G O M Vármegyéről. 
Efztergoin  Vármegyét a' Duna hasítja, 

Melly hegyes határát igen meg-fzorítja. 
EZtEfztergom  Vára, Párkánnal  újítja, 
Bátorkefzi,  Bálna ízámát ízaporítja. 

Efztergom,Stri  gcninm. K. V. hol fziiletettSz.  Irtván K. 
Far  kan,  regiSántz, moll Falu. 

VIII. S Z É K E S F E J É R Vármeg. 
Fejér-Vármegyében van Székes  Fejér-vár. 

Mell régi hirében, fogyatkozott  immár. 
Itt  Mór,  Sárkerefztúr,  Lovas-herény, Tsikvár. 
Adon,  Értse,  Páte*, Bitske,  Tsóka  kivár. 

Ffrvár  K V. régi Királyok' koronázásának helye. 
iWór, Kerefatur,  P a W 's a't. népes helységek. 

IX. 
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IX. T O L N A Vármegyéről. 

Tolna Vármegyét-is, ha van kedved, el-járd, 
Hol van Simontornya,  íoldvar,  Tolna,  SzekJ'zárd• 
De hogy a' nagy veízélyt életedre ne várd, 
A' jó vörös bortól fzád',  mint lehet, el-zárd. 

Simontornyán  fzokott  lenni a' Vármegye gyűlése. 
Földvárnál  nagy Vizákat fognak  a' Dunában. 
Tolnán  tartott II. Lajos Király gyüléít 1518. 
Szekszárdon  erös, de fö  fájú  vörös bor terem. 

X. SOMOGY Vármegyéről. 
Somogy-Vármegyébe Tolnáról eJ-érhetfz, 

Koppánra,  Szigetre,  Balótsára  mehetíz, 
Somót, almát, körtvélyt itt eleget ehetfz, 
De a' tudományban réfet  kevefet  vehetfz. 

Koppan,  Babótsa régi Várak, móítFaluk. 
Szigetvár  alatt hólt-meg Sulimán Török Ts. 1566. 
Kapós  váron vagyon a' Vármegye fzéke. 

XI. B A R A N Y A Vármegyéről. 
Baranya Vármegye vagyon utoljára, 

Melly igen áldott föld  termékeny-valtára. 
Itt Péts, Pétsváradja,  Harsány,  Sík/ár vára, 
'S Moháts,  hol népünknek lön egykor nagy kára. 

Péts, Quinque-Eccleík. Piifpök'  lakó-helye. 
Pets-váradja,  gazdag Prxpoilság. 
Siklós  vólt tonvötze Sigmond Királynak. 
Mohátsnál  II. Lajos K. 22000, emberrel el-vefzett. 

III. TI-



III, T I S Z A - M E L L Y É K I 
K E R Ü L E T . 

/ff ; Kérdés, 
%aJ-L  Tifza-mellyéki  Ker:  hány Várm•  vágynak  ? 

F.  Tiz Vármegyék illy rendel: 
1. Szepes. 5. Abaúj. 9. Heves. 
2. Sáros. 6. Torna/ iql Tsongrád. 
3. Zeinplin. 7. Gomör. Vármegye. 
4. Ung. Borfod. 

I. S Z E P E S Vármegyéről. 
Szepes Vármegyének van fok  hegye, fája, 

Hol épült Szepesvá*,  mellete Váratíya.. 
Késmárk,  Igló,  Ijotse,  Lebitz, Bátisfalva. 
Jjublyót,  Velkát,  Bélát  moft  a' Lengyel birja. 

Késmárk,  Löt se, Királyi Várofok. 
Szepesvár  köf.ikáu  épüittVár, alatta vaa 
Várallya,  és közel a' Szepefi  Káptalan. 
Lublyó, Lebitz, Bila, Velká,  a'Lengyeleké. 

n. S Á R O S Vármegyéről. 
Sáros Vármegyének úta igen terhes, 

Holott vagyon Bártfa,  Kis  fseben,  Eperjes, 
Kapi  ar, Mákovitz,  Tartása,  Sóvár,  Sebes, 
Hol lakik Tót, N-met, Orofz,  Parafzt,  Nemes. 

Eperjes, Bártfa,  Kis-fzeben  Királyi Várofok. 
Xapi  vár, Mákovitz  pufzta  Várak. 

Tartza, 

Tartza,  Sebes fzép  kaftélyokat  mutatnak. 
Sóv-árnál  a' fós-kntakból  fot  föznek. 

III. Z E M P L I N Vármegyéről. 
Ha Zemplin Vármegyét az útas visgálja; 

Itt vagyon a' jó bor 's azt termo hegy állya, 
Lifzka,  Tokalif 9 Ujhely,  Mád,  Kerefztúr,  Tállua 
Lelefz,  Tartzal,  Patak,  Músák' Oskolája. 

Lifzka,  Tokaly,  Mád,  's  a't. drága bort teremnek. 
Lelefz  hires Convent és Praepoflsig 
Sáros-Patakon  fzép  Reform.  Collegium vagyon. 

IV. UNG Vármegyéről. 
Hegyes Ung-Vármegyét,ha tetfzikne  hadd-el, 

Vinnát,  Kapoft,  Ungvárt,  Palótzot  keresd-fel. 
Menj Orofz-végre-\s,  hol lehetfz  jó kedvel, 
Ha ineg-esmérkedel az Orofz  Püfpökkel, 

Ungvár  nevezetét vette az Ung-vizétöl. 
Palótz,  Vinna,  Ií.pos  fzép  kaílélyokat mutatnak, 
Ürofz-vég  nagy helység, az Orofz  Piifpök  helye. 

V. A B A U J Vármegyéről. 
Abauj Vármegye néz 's hallgat Kafsára, 

Orízágunknak egyik hires Városára, 
Itt mehetfz  Góntz, Szikfzó,  Nagyidára, 
'S a' Jáfzmai  Pnepoiiturára. 

tfaj/fl,  Királyi Város Fö-AkadémiávaL 
Göntz, Szikfzó,  Szép fi,  népes mező-Várofok, 
jfáfzó  nagy hely, Prsepoftsággal  hires. 

VI. 



VI. T O R N A Vármegyéről. 
Torna Vármegyének van ízoros határa.-

Itt SzadváMl  mehetfc  hamar Tornallyára,  ' 
Szelitze  barlangját fzemleid-meg  próbára, 
Hol a' viz télen hév; jeges derek nyárra. 

Szadv-ár  kofziklán  épültt pufzta  Vár. 
Tornallya  jó város a' régi Torna Vár alatt. 
Szelitze  barlangja télen meleg, nyárban igen hideg. 

VII. GÖMÖR Vármegyéről. 
Tornáról vifz  az út Gömör Vármegyére, 

Rosnyö-lánya, Pelsotz,  és Tsetnek  völgyére ? 
Jolfva,  Gómir, Ratkó,  Putnok  mezejere, 
'(S a' hires Murányiak  magas tetejére. 

Rosny ó-bánya, aranyat, Tsetnek  vafat  ád a'bányáfznak 
Peljötz  a Vármegye fzékének  helye. 
Ratkó,Jólfva  vargákkal bővelkedik. 
Murány  meredek hegyen épültt hires Vár. 

VIII. BORSOD Vármegyéről. 
Borfod  Vármegyének jó földét  meg-ne vesd, 

Hol Borjod,  Diósgyőr,  Miskókz,  Ónod,  Kövesd. 
Szendrot,  Kerefztúrral,  Szent-Pctert  itt keresd, 
lhatfz  bort, de meg-lásd, magad' meg-ne veresd. 

Borfod,  Diósgyőr  romlott Várait mutatják. 
Miskóltz  Ma;yar Város, jó borral bővelkedik. 
Ónod  és a' többek népes mező Városok. 

IX. 

IX. HEVES és Külső SZÓLNOK. V. 
Heves együtt vagyon Szólnok Vármegyével, 

Hol Eger  és Gyöngyös a' Mátra hegyével. 
Szolnok^  Heves,  Hatvan,  a' Jáfzok  földével 
Túr,  'fórokfzent-miklós  Kúnok mezejével. 

. Eger  , az Egri Piifpöknek  lakó helye. 
Gyöngyös, a' Mátra hegy alatt jó bort ifzik. 
Heves  és Hatvan  hajdan Várak, moll köz Várofok. 
Szólnok  Földvárával, favával,  hidával hires. 
Túr,  Sz.  Miklós,  népes mező Várofok  a' k t ^ r földön. 
A'Jáfzok'  Helységeinek feje  Jáfz-Berény 
A' Nagy-Kunságnak Fö-Vároia Kartzag 

Kis-új-fzáU 
lás, Túrkevi  , Kunhegyes,  Madáráfz  népes Kán 
helységek. 

X. T S O N G R Á D Vármegyéről. 
J ö j al^bb ha tetteik a' Tifza-mentében: 

Tsak hamar érkezel Tsongrád  Vármegyében, 
Hói Tsongrád  és Szentes  annak ellenében, 
Vásárhely  és Szeged  épen a' végében. 

Tsongrád,  Szentes,  Váfárhely  népes Magyar Várofok. 
Szeged  Királyi Város, hói vágynák a' só-liázak. 
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IV. T I S Z Á N - T Ú L V A L Ó 
K E R Ü L E T . 

Kérdés. 
ány Vármegyék  vágynák  a9 Tífzántúl  való kerül  ? 

F.  Tizen négy, a' Bánáttal együtt illy rendel : 
1. Tömösvári Bánát. 8 K. Szolnok. 
2. Tsanád. 9. Kővár Vidékcw 
3* A r a d - 10. Szatmár. 
4. Zaránd. u . Szabólts. 
5- Békés. 12. Ugotsa. 
6. Bihar. 13. Bereg. 
7. Krafzna.  14. Máramaros-Várm. 

L T Ö M Ö S V Á R I Bánátról. 
Tömösvári Bánát fzomfzéd  a' Dunával, 

Hol vagyon Tomosvár  erös Pántsovával, 
Lipjpa, Lugas, Almás, Betse PalankávaL 
Bővelkedik ízarvas és fertés  marhával. 

Tomosvár,  igen meg-erösítetett a* Török ellen. 
Pántsova, Ujpalánka  fö:d  fántzal  erősek. 
Lippa, Lúgos régi Várak, moft  pufzták. 

II. T S A N Á D Vármegyéről. 
Tsanád Vármegye néz a'Maros vizére, 

Keskeny határa van, de haíznos földére, 
Itt mehetiz Tsanádra  a1 Püípök helyére. 
Egres,  Kis-Kanifa,  's Makó  mezejére. 

Tseb 

Tsanádon  temettetett-el Kún LáfzJó  Király. 
Kis-Kantja,  Rátz hely. Egres  Apáturság. 
Alaké kövér íoídu Magyar Város. 

III. ARx\D Vármegyéről. 

Van Arad-Vármegye Tsanád fzomfzédjában, 
Solymós,  Ú,  's  Uj-Arad,  a'Maros folytában, 
Itt lakik a' Rátzság fzemetes  házában, 
Kinek ne bizd fejed 7 vad barátságában. 

Solyfnós,  hegyen épültt régi Vár, moft  rongyos. 
O Arad  romláshoz közelít, Uj-Arad,épül. 

IV. Z A R Á N D Vármegyéről. 
Zaránd Vármegyének efett  feljebb  határ. 

Hol van Boros-Jenő,  Zaránd,  Világos Vár, 
Brád,  Pánkot  a, Halmágvj:  de hogy ne érjen kár, 
Jól vigyázz; mert itten íok lator ember jár. 

Borosjenö, Zaránd,  Világos  vár, romlott Várak. 
Brád,  Halmágy  kukuritzával bővelkedik. 

V. B É K É S Vármegyéről. 
Békes-Vármegyének lapályos határa 

Ad bövön gabonát fzántó  munkájára. 
Itt Öt sód,  Szent-  András,  Békés,  Gyula Vára 9 
Mehetfz  Gyom 

a9 Szarvas,  Birinke,  Tsabára• 
Gyula, hajdan hires Vár a' Török ellen. 
Otsöd,  Blkes,  Gyom a jó íöJdii Magyar helyek. 
Tsaba,  Szarvas  népts Tót Helységek. 
BU'inkit  munkás Svábok lakják. 

VI. 



VI. BIHAR Vármegyéről. 
Bihar-Várraegyében erös Vár, Nagy-Vár  ad, 

Hol a'Koros vize foly  's gyakran meg-árad, 
Pufpoki,  Diófzeg,  Bihar hátrább marad, 
Kinál jó borával, ha torkod meg-ízárad. 

Itt van Székelyhid-is,  Szent-  Jób,  Margitával, 
TeUgd,  Lét a, Bajom, Deretske,  Kubával 
Debretzent-h  láthadd fzép  Oskolájával, 
Hol lakik a' Pallás zöldes táborával. 

Nagy-Várad,  Püfpöki  hely erös Várával. 
Piijpoki,  Diójzeg, Bihar borral, dohányai bővelkedik, 
Telegd,  Lka, Bajom 's a' t. népes Magyar Helységek. 
Szent-Júb  Apáturságával nemes. 
Debretzen,  Királyi Város piattzávai, Collégiumával 

hires. 

VII. KRASZNA Vármegyéről. 
Sok hagyma, bab,teremKrafznaVármegyében, 

Hol Krafzna  és Somlyó  magas hegy tövében 
Itt van Ipp,  Nagy-falú  Berettyó mentében, 
Es tart fok  vadakat bevtzes erdelyében. 

Somlyó,  Bátori litván Király fzületésének  helye. 
Ipp,  Krafzna  fzegény  faluk.  Nagy-jalú  népesebb. 

VIII. KÖZÉP-SZOLNOK Várm. 
Közép Szolnok vagyonMefzes-hegy  tövében, 

Melly hegy igen gazdag bik-fák  bőségében, 
Itt Hadad  és Zilaj  a'hegynek fzélében. 
Termetet babot, borfót,  búzát jó földében. 

Ha-

Hadadról neveztettnek a'Vefelényi  Grófok. 
Zilaj,  fzép  Magyar Város, fok  Urak lakják. 
Sibo,  fzoros  bé-menetel Erdélybe. 

IX. K Ő V Á R V I D É K É R Ő L . 
Kö-Várnak vidékét Erdély felé  tették, 

És azt hegyek, halmok,erdők,környül vették: 
Kapuik,  Bcrkefz,  Kővárt  ide helyheztették, 
De ezt el-hányatták, 's hirét el-temették. 

Kapniknnk  gazdag arany ezüíl bányája vagyon. 
Kővár,  magas hegyen épültt, de ei-pu£ztúltt. 

X. S Z A T M Á R Vármegyéről. 
Szatmár Vármegyében, némelly maradvány* 

Van az arany értznek: mert itt felső-Bánya, 
Szatmár,  Károly,  Erdőd,  Gyarmat,  és Nagy-  Bánva, 
Hol Bányáfz  az értzet, álfa,  töri, hányja. 

Szatmár  Németivel  Királyi Városá lett ^if-ben. 
Károly,  Erdőd;  GrölKárolyinak Kaftélyaival  ékei. 
Nagy  Bánya, Rivilns Dominarmn, K. B. Város 
helsö Bánya, K. B. Város, gazdag arany értzel/ 

XI. S Z A B Ó L T S Vármegyéről. 
Ha Szabólts Vármegyét véfzed  rendes fórra-, 

El-mehetfz  Etsedről,  hamar Nyir-Bátorra f 
Polgár,  Nánás,  Dorog, Kis-Várda,  Kálióra. 
Vámos-Pirts,  Bőfzőrménvi,  Hatház,  Szobofzlóra. 

Etsed,  igén erös Vár vőlt a'Tö között. 1701 el-ront 
Nyir-Bátorból  fzármaztak  a' Bátoriak. 
Kállót,  Kis-Várdát  fok  Neraefek  lakiák. 
NanáSyDorog^ZQbofzlóyPirts^tház^idúVir^^  • 

p XII. 



XII. U G O T S A Vármegyéről. 
Ugotsa Vármegyét a' Tifza  hasítja, 

Gyakran bö vizével földét  el-borítja. 
Itt  Halmi,  NagySzolos,  Kaftelyát  mutatja, 
Nyaláb,  Kanká-vára,  romlását firatja. 

Nagy-Szolös,  a' Prinyiek Kaflélyával  ékes. 
Nyaláb  yKunkőv-ár,  hegyen épültt régi Varak. 

XIII. BE REG Vármegyéről. 
Vég Bereg-Vármegye Szomízéd Ugotsával, 

Igen ditsekedik Munkátsmk  Várával. 
Itt Vári,  Bereg-fzájz,  Helmetz  falujával, 
Tartja fzegény  házát kormos almájával. 

Munkáts,  győzhetetlen Vár magas köfziklán. 
Vari,  Bereg-fzájz,  jó Magyar Vároiok. 

XIV. M Á R A MAR OS Vármeg, 
Máramaros földe  foglal  épen véget, 

Hol a' magas hegyek érik majd az éget. 
Itt van Hufzt,  Tetso,  Visk,  Róna-Jzék,  és Sziget, 
Hol az áldott jó föld  terem fót  eleget. 

Hufzt 9 magas köfziklán  épültt erös Vár. 
Viskít  jó fonó  fzövö  Németek lakják. 
Sziget  ékes a' Vármegye fzékével  és Oskolával 
Rónajzéken  20000. kö sót ásnak Efztendönként. 

V É G E . 

MÁ-

MÁSODIK RÉSZ. 
Magyar Orfzág'  Polgári állapatjáróL 

M A 

I. S Z A K A S Z . 

A Királyról. 
Kérdés. 

J.  VJlAGYAR  ORSZÁG  Polgári  állapatjára  nizvt 
hány Rendből  áll  ? 

F. Kettőből: A' Királyból, és az Orfzáe' 
Tagjaiból. ° 

K. Ki  vólt  a'  Magyaróknak  elsó Kerefztyén  Ki-
rályok  ? 

F Szent litván K. Geiza Fejedelemnek fija, 
Kriítus Urunk íziiletéfe  után Ezeredik Efzten-
doben. 

K. Vóltanak-i  ax idótúl  fogva  a'  Magyaroknak 
rendes  Királyaik 

F. Vóltanak mind ez ideig Iften'kegyelméből. 
IV. Kt  bírja  ez időben  Magyar  Orfzágot  ? 

.. F.e|séges Auftriai  Ház, még pedig 
orokus julfal, ö * f c 

D í K. Mi-



K. Mikor  fi:állott  őrftkós  jufsában  f 
F. Leopoldus, Király alatt 1687-ben: mert 

az előtt a'Királyok válaíztás által lettenek. 
K.  Mi  ok indította  a Magyarokat  arra, hogy az 

Orfzágot  orokofen  által  adnák  Leopol dúsnak  '? 
F.  Annak nagy érdeme, úgy mint a'ki a' Tö-

rököt Magyár Orf  ágból hatalmasan ki-hajtotta. 
K. Mi  móddal  adattatott  által  órokosen  ? 
F.  A' Fiú ágra nézve : de az után 1723. VI. 

Károly Tsáízár alatt, a' Leány ágra-is e' jus ki-
terjedett. 

K.  Ki  vÓH  Magyar  Orfzágnak  első  őrokos  Királya  ? 
F.  Első Jósef  Tsáízár, Leópóldusnak öreg-

bik Fija. 
K. Hát  moll  ki  uralkodik  orokos  jufsal? 
F. Felséges Mária Terélia, ki-is 1740-dik 

Efztendötöl  fogva  az Orfzágot  böltsen igazgatja. 
K. Hói  lakik  ? 
F. Bétsben, Auftriának  Fö Városában. 
K. Mi  módon  erösíttetik-meg  a'  Király  Királyi 

hatalmában ? 
F. Koronázás által, melly Pofonban,  az Or-

fzág  Státufinak  jelen létekben az EfztergomiÉr-
fek  által nagy pompával fzokott  végben menni. 

K. Mi  hatalma vágyott  a'  Királynak  mások felett  ? 
F. Igen nagy, ugyan-is: 
1. A'Király tehet valamelly parafzt  fzemély* 

Nemefsé,  a' Nemes embert Grófá,  Báróvá. 
2. O adhat a' Fö Papoknak Papi jóízágokat, 

a' Nemes embernek örökös fundusokat,  és fö 
tifztséget. 

S . A 

3. A' Király hirdethet Orfzág-gyliléit,  kato-
nákat fogadhat,  és közönséges fel-üléít  paran-
tsolhat azOrízágban, vagy frigyet  köthet az el-
lenséggel. 

4 O reá fzáll  a'mag nélkül meg-hóltt Nemes 
Embernek egéfz  öröksége, és a' vacans Papi jó-
fzágnak  jövedelme. 

5. Nem külömben a' pénz-verés, a1 fóval 
való kereskedés, a' puska-por kéízítés, és a' 
Póftákaak,  Hárinintzad: >kuak fel-áüitáfa  a'Királyi 
magános jusra tartozik. 

6. Egyedül ö adhat grátiát a' halálos rabnak. 
K. Ki-terjed-é  tobbekre-is  a1 Királyi  hatalom"? 
F. Ugy vagyon, de a' inellyeket az Orlzág 

Státufinak  egyezéfekböl  ízokott mivelni, miné-
mliek: 

1. Uj törvényekuek fzabáfa,  vagy meg-vál-
toztatáfa. 

2. A' Portiónak fzaporítáfa,  vagy kifsebbítéfe. 
3. A' Palatínusnak válafztáfa. 
4. Az Idegeneknek, a1 Magyar Nemefek 

közzé való vétele. 
5. Valamelly Városnak Királyi Városa- való 

tétele, 's a' t. 
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II. SZAKASZ. 

Az Orfzágnak  Tagjairól. 
7TS* ^ Kérdés. 

dlí^ik  vágynák  a Királynak  hatalma alatt  ? 
F.  Az Orfkágnak  minden Tagjai, ugy a' Ne-

mefek,  mint a' Nemtelenek. 
K» A Nemefek  hány félék  ? 
F.  Két félék,  Papi és Világi Nemefek. 
K. Kik  a'  Papi Nernfek  ? 
F.  Minden Pápifta  Papok fzent  hivatalokra 

nézve Nemefekuek  tartattuak, és Ven. Clerusné-
ven említtetnek , kik-is vagy Pmlámsok,  vagy 
Közrendű  Papok'? 

K. Kik  d  Prcdátusok  ? 
F Az Kríekek, Püfpökök,  Abbások, és Pra> 

poftok:  a' kik ezek alatt vágynak, Köz-rendii 
Papok. 

ií.  Minému  kulonos  Privilégiuma  vagyon a'  Papi 
rendwk  ? 

F.  i. Magok fzemélyekben  a' külső forum-
tói ízabadofok. 

2. A' Közönséges adótúl, és fzolgálattúl  üre-
sek 

3. A' Királyi Dézma, vagy Decima őket ille-
ti, mellyböl fedecimát  adnak a'Plébánufoknak. 

4. A' halálos raboknak vagyon nálok mene-
dék helyek. 

K. A Világi  Nemefek  hány Rendim  vágynák  ? 
F.  Két rendben: Mágnások, vagy Köz Ne-

mesek. K. Kik 

K. Kik  a Mágnások  ? 
F.  Minden Fejedelmek, Grófok,  Bárok, és 

Püfpökek. 
K. Minému  Privilégiumok  vagyon ay Mágnásók-

nak más Koz  Nemesek  felett  ? 
F. 1. Ök vifelnek  az Orfzágban  fö  tiíztsége-

ket, és első voxok vagyon a' Diétán. 
2. Bírnak jure gladii,  azaz: főben  járó Tör-

vény fzékkel,  a' Királynak engedelméböl. 
3. Magok igyében Prokátort tehetnek. 
4. Különös Királyi Levéllel hivattatnak a' 

Diétára, ott a' fö  Táblánál ülnek, és dijok ioo. 
jV ark v. 400. for. 

K. A Kóz  Nemesek  hány félék? 
F.  Kétfélék;  Poífeffionatus  Nemesek: a'kik-

nek Jobbágyaik vágynák, va^y Armálifták. 
K.  Mellyek  a1 Nemefeknék  közönséges  Privilegiumi  ? 
F. Kiváltképen ezek: 
1. Egyedül a' Király alatt vágynák , más 

földes  Urat nem esmérnek, ezen az okon, hanem 
ha tzitáltattnak,és törvényesen meg-nyerettet-
nek, nem lehet Őket meg-fogni,  büntetni, vagy 
jófzágaikban  meg-károsítani. 

2. A' közönseges adótúl, katona tartástól, 
vámoktól és egyéb izolgálatoktól üresek, déz-
inát nem adnak : de az Orfzág  mellett magok 
foldjokon  tartoznak hadakozni. 

3. Magok jóCsúgokbatr, annak hafinával  fza-
badosan élhetnek j Jobbágyaiktól no iát vehet-
nek 's a' t. 

D 4 4Ök 



4- Ök bírhatnak örökös jófeágot  az Orfzág-
ban, es ök vifelhetnek  Vármegyei tifztségeket. 
Juknek-is homagiumok vagy dijok 50. Márk 
az az: 200. for. 

K. Hát  a'  Nemtelenek  hány félék? 
f.  Három félék:  1. Királyi Városnak lakosai. 

2. Libertmusok vagy fzabadosok,  a'kik íöldes 
Uraiktól ízabadságot nyertenek, és 3. Földes 
Urak alatt való örökös , vagy ízabados el-me-
Jtetelü Jobbágyok. 

K. Mind  ezen Nemtelenekről  mit kell  meg-jegyezni* 
F.  Azt, hogy örökös jófeágot  magok fze-

mélyekben nem bírhatnak , fem  a7 Nemes em-
berrel nem törvénykezhetnek : hanem a' fza-
bados Városbéliek helyett a' Tanáts : a1 Job-
bágyok helyett a' földes  Urak folytathatják 
torvenyefen  azoknak igyeket. 

III- S Z A K A S Z . 

Az Orfzágnak  Fó - Tifzteiról. 
Kérdés. 

vifelnek  az Orfzágban  fő  TiCztségeket* 
F.  E' Méltóságos Úri ízemélyek: tudn.-

I.  Primas Regni. Az Orfzágnak  Prímáik, Fö Se-
cretanufa  és Cancelláriufa,  a' Papi rendből, 
ki az Eiztergomi Érfek.  E' ízokta mee-ko-
ronázni a' Királyt, és Fejedelmi Titulufsal 

2. Pa-

Palatínus.  Nádor Ifpán,  a' Királynak Hely-
tartója az Orfzágban,  és a'Kánoknak, Já-
ízoknak Fö Birája, a' ki Orízágot a'Király 
után igazgatja, és ítéli a'Törvény kekeken. 

3. Judex  Curice  Régin. Orízág' Birája, a' ki a' 
Palatínus képét vifeli  annak jelen nem lété-
ben. 

4. Banus Croatűe  &c. Horvát-Orfzági  Bán, a' 
ki azon Orízágot a' Király nevében igaz-
gatja. 

5. Tavernicorum  Regaíium  Magifier,  Tárnok Mes-
ter , a' ki fö  Birája az ö reá néző Királyi 
Várofoknak. 

6. Pincemarum Magifier.  A* Királynak fö  Po-
hárnokja. 

7. Dapiferorum Magijler.  A Királynak fö  Aíztal-
nokja. 

8. Agazonum Magifier.  A* Királynak fö  Lováfz-
Meítere. 

().  Curia  Regire Magifier.  A'Királyi Udvarnak fö 
Meftere. 

10. Janitorum  Regaíium  Magifter.  A' Királyi Ud-
varnak fö  Ajtón-állója. 

11. Cubiculariorum  Magifier.  A* Királynak fö  Ka-
marás Meftere. 

12. Capitaneus  Nobilis  Turma  Prretorice  Hungaricce. 
Magyár Nemes Gardának Kapitánya. Vide 
Artic. 6. Ao. 1765. és a1 Pofonyi  Fo-Ispán, 
a1 kik-is Orízág Báróinak neveztettnek. 

13. Duo Sacra  Coronrg  Confervatores•  A Szent Ko-
ronának kot örízöi. 
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14. Aula Ciinctllarius  Regius. A' Királyna^Can-
celláriuía. 

1 S.PmfesCameraRegia.  A* Királyi Kamarának 
PriEfefe. 

16. Supremi  Comites  Comitatuum.  Fö-Ifpátiok. 
17. Perfonalis  Pmfentice  Régin. A' Királyi Táblának 

Prcfefe. 
18. A' Négy Dikafteriomoknak  Praíefei. 
l^.Protonotarii  4. Négy Itélö Mefterek. 
20. Fö Commiffarius  az Orfzágban.  Ki alatt vannak 

7. Provinciális Commifsáriufok. 
21. Prcelati  & Barones Tabuin.  A'  Királyi Táblá-

nak Pnelatuíi, és Bárói. 
22. Direüor Caufarum  Regalium.  Királyi Fifeus. 

IV. S Z A K A S Z . 
Az Orfzágnak  Igazgatásáról. 

Jff*  Kérdés. 
igazgatja  az Orfzás-ot  ? 

F.  A' Király. 
K.  Hányféle  igazgatásnak  nádja  vagyon az orfz9 
t. Háromféle:  Ekléfiai,  Hadi,  és Polgári. 
K. Az Ekléjiai  dolgok  hogy igazgattatnak  ? 
F. Az Erfekek  és Püfpökök  által, kik a1 ma-

gok Diétzéiifeikben,  Káptalanjaikkal együtt 
folytatják  az Ekkléfiát,  házafságot,  teftamento-
11101 illető dolgokat, és a'Papoknak életére vi-
gyáznák. 

K.  A'  Hadi  dolgok  miképpen igazgattatnak  ? 
r. A' BellicumConfiliuin  által, melly Bétsben 

v a sy 0 1 1 - k. Hóé 

K. Hát  a Polgári  kuiso do'gok 
F.  Sok Táblák és Törvény ízékek által, mi-

némüek: 
1. Az Orfzág-Gyüléfe  vagy Diéta. 
2. A' Királyi Cancellária. 
3. A' Fels. Helytartó Tanáts. Locumtenentiale 

Confilium. 
4. A'Királyi Kamarák, és 
5. Az Orfzágnak  Törvény fzékei. 

K.  Az Orfzág-gyvléj'e  hói tartatik  ? 
F. Régenten a' Rákos mezején Peíthez közel, 

moíl pedig Pofonban,  a' hová Királyi Levelek 
álcal hivattatnak az Orfzágnak  Statuiu 

K. Hány  S atufokból  aÜ  Orfzág  ? 
F. Negvböl, illy rendel: 

1. Status  Venerabilis  Cleri.  A' T.Papi rendnek. 
2. Status  Magnatum.  A' Méltós. Uraknak Statufa. 
3. Status  Nolilium.  A'Nemefeknek  Statufa. 
4. Status  Regiarum et Montanarum  Civitatum.  A' 

Királyi és Bányai Városoknak Statufa. 
K. Ezen Statusok  mi rendet  tartanak  a Diétán *? 
F Különös Palotákban két Táblákhoz ülnek, 

az első neveztetik felsőbb,  vagy fö  Rendek 
Táblájának; a' máfodik  alsóbb, vagy Nemefek 
Táblájának. 

K. Ezen Tábláknak  kik  a Prcefefei  ? 
F. 1. A' főbb  Táblának Prafese  a' Palátinus, ki-

nek jobb kezére ülnek az Érfekek,  Püfpökök, 
Szent-Mártoni fö  Apátúr, és a' Paulinusok Ge-
neráljok: Balkezére az Orfzág  Bárói, Koroná-
nak két örízöi, ésa'Fö-Ispányok. Ugyan ezen 
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Palotában a'Táblán kévül ülnek a' többi Mágná-
sok. 

2. Az alsóbb Táblának Prsefese  a' Perfonalis, 
hol ül a'Királyi Tábla, a'Papi Rend, a' Vár-
megyéknek, és Királyi Városoknak Áblegátuli, 
különös Táblákon. 

K. Mi  dolgok  folytattatnak  a'  Diétán ? 
F.  i. A' Királynak Proposítióji. 2. Az adów 

nak fzaporítáfa,  vagy kifsebbítéfe.  3. llj-Tör-
vcnyeknek fzerzéfe,  és más egyéb közönséges 
dolgai az Orízágnak. 
K.  A*Diétán végeztetett  dolgok  ki által  erosíttettiek-meg. 
F. A'Királynak helyten hagyáfa  által. 
K. A1 kik  a'  Diétán meg-nem jelennek t mi a'  lutu-

tetéfek  ? 
F. A' Fö Rendeknek 800. for.  a' köz Neme-

febiek  400. for.  a' ki pedig engedelem nélkül 
a'Diétáról el-mégyen, kétannyira büntettetik. 

K. A'  Királyi  Cancellaria  hol vagyon 
F. Ott a'hol a'Király lakik, moílBétsben. 
K. Mi  némi dolgokat  folytat  ? 
F. Az Orízágnak mind közönséges, mind ma-

gános dolgait, a' hadi dolgokon kivül, és a' 
Király nevében ád ki minden parantsolatokat. • 

K. Hol  vagyon a'  Fels  Locumteuentiale  Confilium  ? 
F. Pofonban,  mellynek Pnefese  a' Palatínus, 

lévén mellette 22. Tanátsos Uri ízemélyek. 
K. Mi  hivatala vagyon e Confüiumnak  ? 
F. 1. A' Diétának végezéfeit  végbe vinni. 
2. Az Orfzáguak  Majorkodáűiit, és Polgári 

dolgait, a' törvényes dolgokon kivül, igaz-
gatni. K. A! 

K. A* Királyi  jövedelmekre  kik  vigyáznak? 
F. A'Kamarák, mellyek 4.rendben vágynák: 
1. A Fofoni  Kamara,  melly vigyáz az alsó 

Magyar Orízágnak Királyi jövedelmire. 
2. A' Szepifi  Kamara,  melly Kafsán  vagyon, 

és vigyáz a' felső  Magyar Orízág' jövedelmire. 
3. A' Kőrmbtzi  Kamara,  melly a' Bányákra, 

és pénz-verésre vifei  gondot. 
4. A' Tőmósvári  Kamara,  melly vigyáz a'Bá-

nátban lévő jövedelmekre. 
K. Honnan  vágynák  a'  Királynak  Jövedelmei  ? 
F. 1. A' Koronának javaiból, mellyek a' Ki-

rályi és Bánya Városok, a' Kunok es Jáfzok, 
a' I)ios-györi, ó Budai, Viffegradi,  és egyéb 
Dominiumok. 

2. A'fifcalis,  és vacans Piífpöki  jófzágokból. 
3. A' Bányákból, sóbúl, Harmintzadokból, 

Vámokból, és az Orfzágnak  Adajából. 
K. Az Orfzágnak  polgári  Tonény  fzékei  hány 

félék  ? 
F. Kétfélék:  Nemefeké  vagy Nemteleneké. 
K. Hány  Torvény  fzékeik  vágynák  a1 Nemeséknek  ? 
F. Négy. 1. A' Septemvirális Tábla» 2. A' 

Királyi Tábla. 3. A' Dicafterialis  Táblák, és 
4. A' Vármegyéknek Táblái. 

K. Hol  fzokott  lenni a'  Septemviralis  Tállá  ? 
F. Peften,  kétfzer  egy efztendöben,  a' melly-

ben a'Palatínus, mint Prsefes  , 18. Aííéfsorok-
kal együtt, a'Királyi Tábláról appellált cauía-
kat végképen meg-határoz«.-a, a'honnan feljebb 
appellálni nem lehet. 
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K. Királyi  Tábla  hol vagyon P 
F. Peften,  mellynek Praíése a' Perfonális, 

ki-is tobb Affeiibfokkal  együtt visgálja a' Ne-
mefeknek  fontosabb  igyeket, és mind azokat, 
mellyek az alsóbb fzékekröl  ide hozattattiak. 

K.  Hány  Dicafieriális  Táblák  vágynák  ? 
F.  Négy az Orízágnak 4. Circulufai  ízerént, 

az 1« Vagyon Nagy-Szombatban  , a7 2. Kőfzegen, 
a' 3. Eperjefen  , a7 4. Debretzenlen.  Mindenik 
Tábla áll egy Prafesböl,  négy Affefforokból, 
és egy Nótáriusból. 

K-  Melly  Causák  tartoznak  e Táblákra? 
F. Kivaltképen ezek: 

1. Az adófságnak  visgáláfa  ha 1000. for:  több. 
2. A' Jófzágokban  való Succefliók  és Diviűok. 
3. A' Tutorok tutorságának meg-visgálása. 

K. Hol  vágynák  a Varmegyéknek  Tábláik? 
F. Minden Vármegyékben. 
K. Kik  a'  Vármegyék  Tábláinak  Tagjai? 
F. Ezek rendel : 

1. a' Fó  Ifpán,  a7 Mágnáfok  közül. 
2. Ordinárius, és néhol fubftitutus  Vice-Iipán. 
3. Két Vármegye Notáriufa. 
4. Szolga Birák a7 Proceffufok  fzáma  fzerént. 
5. Vármegye Perceptora. 
6. Vármegye Fifcufa,  vagy Prokátora. 
7. Commiífarius,  a7 ki a7 Katonákra vifel  gondot, 
g. Táblának Affeffori,  Eskütjei, és egyebek. 

K. A1 Kőz  lakosoknak  Tőrvény  fzékeik  mellyek? 
F. 1. A' Királyi Városbélieknek , az ott lé-

vő Tanáts: a7 honnan a7 Causák vitettnek vagy 
a7 

a7 Tárnok feékre,  melly Budán vagyon; vagy 
a7 Perfonalis  eleiben. 

2. A7 Mező Városoknak, vagy faluknak  első 
Törvény fzékek  az ott lévő Tanáts, a7 honnan 
appellálni lehet vagy a7 Földes Úrra, vagy a' 
Vármegyére. 

K. Minéraú  Torvényekkel  élnek  a Magyarok"? 
F. 1. A7 Tripártitummal, mellyet egyben 

fzedett  Verbötzi Irtván, és appróbáltatott 1514-
ben, Uladislaus Király által. 

2. Az Orfzág-gyűlésén  végezett Decreto-
mokkal. 

V. SZAKASZ. 

A Communitáfokról  vagy Hely-
ségekről 

JtJf / Kérdés. 
dili  árny rendbéli  Helységek  vágynák  az Orfzáglan  ? 

F. Három: 1. Királyi Várofok.  2. Szabad 
Városok, és faluk.  3. Jobbágy Helységek. 

K. Hány  rendben  vágynák  a1 Királyi  Városok? 
F. Három rendben, ugyan-is vágynák: 
r. Királyi Bánya - Városok , mint Kő  rmot z9 

Selmetz,  és egyebek, melly éknek különös Pri-
vilégiumok ez, hogy Katonákat nem tartanak. 

2* Tárnok Mefter  alatt lévő Királyi Városok. 
3. A7 Perfónalis  igazgatására bízatott Királyi 

Varosok» 
K. Melly-



K. Privilegimi  vágynák  a Királyi  Varo-
soknak  ? 

f.  i. Egyedül ^Király alatt vágynak, Föl-
des Urat nem esmérnek. 

2. Magok földökön  tartattnak Nemefeknek 
és a' Diétára-is különös Királyi Levéllel hivat-
tatnak. 

3. Törvénykezhetnek akarmelly Nemefekkel 
és Köz-név alatt örökös jófzágot-is  bírhatnak' 
de mar ez igen meg boríttatott. 1542. art. 77. 
34- , 

4. Élhetnek föben-járó  Törvény fcékkel  fju-
regladii) és a'közönséges Vámok alól-is fel-
fzabadittattak. 

K. A1 fzab  ad  Városok  ifmét  hány félék? 
F.  Sokfélék,  ugyan-is vágynak: 
1. Jáfz  és Kun  helységek:  mellyek földes  Urak 

és Varmegyék alatt nintsenek : Fö-Birájok a* 
Palatínus, kinek képében egyPalatinális Fö-Ka-
pitány, és három Diftridualis  alsóbb Kapitá-
nyok által igazgattatnak. 

2. Hajdú  Városok  Szabólts Vármegyében, a' 
kik különös izéket tartanak egy Kapitány alatt. 

3. Erfeki  Nemes Helységek, vagy: Praediali-
fiák,  mint Vajka,  és Verebély,  a' kiknek különös 
Palatínusok és Vitze-lfpánok  vagyon. 

4. Vágynak-más fzaba^os  Helységek-is, a' 
kik magok Privilégiumokkal élnek , és nem a' 
földes  Úrtól, hanem a' Vármegyétől függenek. 

K. MeU 

K. Melly  Városok  és faluk  hivattatnak  Jobbágy 
Helységeknek  ? 

F.  A' melly ek földes  Urak alatt vágynák, 
Nonát, Decimát javaikból adnak , és mint a' 
Vármegyéknek, minta'földes  Uraknak rendes 
fzolgáiatokat  tenni tartoznak. 

VI. S Z A K A S Z . 

A Rcligióról  vagy Vallásról. 
T t T , ^ Kérdés. 

*lídí  ány kulomlozo  Religiók  vágynák  az Orfzágban  ? 
F.  Négy: Romano-Catholika, Evangelika, 

Réformáta  és Görög Vallás. 
K. Mellyik  a fo  és domináns  Religio ? 
F.  A'  Románo-Catholika vagy Pápifta-Vallás. 
K. Ki  tanítja  és igazgatja,  t Religiót 
F.  A'  Venerabilis Clerus v.T. Papi Rend. 
K. Kik  tartoznak  a T.  Papi Rendre'? 
£. E' következendők: 

1. A'2. Érfekek,  úgy mint az Efztergomi.és  Ka-
lotsf : Érfek. 

2. A' Pufpokok,  kik-is Tizenketten vágynák az 
Orízágban; úgymint: 1. Egri. 2. Nyitraú 
3. Győri. 4. Vátzi. 5. Pétíi. 6. Váradi. 
7. Veízprémi. 8. Tsanádi. 9. Szegnei. to. 
Szeremi, n . Bosnyai és 12. Zágrábi P'úfpök 
Horvát Orfzágban.  Ezeken kivül vágynák 
más Titularis Püípökok-is. 
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3. Albat.es.  Apáturok, kik között Fö a' Szent 
Mártoni Apátur. 

4. Prapofitu  Prsepoftok. 
5. Capitula.  Káptalanok. 
6. Conventuaíes.  Konventek. 
7. Religiofu  Szerzetefek. 
8. Plebani. Plebanufok. 
9. Virgines  Claujlrales.  Apátza Szüzek. 

K. Hány  Akadémiák  vágynák  az Orfzágban  ? 
F. Három.-

a> Nagy-Szombati,  Kafsai 9 és Budai, 
a' T. Jéfuiták  igazgatáfa  alatt. 

K. Mellyik  a9 máfodik  Religio ? 
F.  Az Evangelika vagy Lutherána, melly az 

Auguftána  Confeffiót  vallja, és 4. Superinten-
dens által igazgattatik. 

K. Hány  nemesebb Oskoláik  vágynák  ? 
F.  Négy.- a' Pofonig  Soproni,  Eperiefi  és Kés-

márki. 
K. Mellyik  az Harmadik  Religio? 
F.  A' Reformata  vagy Kalvinilta, melly a' 

Helvétika Confefíiót  vallja, és ugyan 4. Super-
intendenfeknek  igazgatáfa  alá bizattatott. 

K. Hány  fib f  Oskolái  vágynák  ay Reformatufoh 
nak? 

F.  Kettő, a' Debretzeni és Pataki Colle-
giumok. 

K. Melíyik  a9 Negyedik  Religio'? 
F. A' Görög, mellyet többnyire Rátzok, 

Orgfzok  és Oláhok követnek, kik-is Unitufóknak, 
vagy DiJJentienfeknek  neveztettnek. 

K. Kik 

K. Kik  az Unitufók  ? 
F.  A'kik a' Római Ekkléfiához  állottanak, 

kiknek tejek a'Szuidnitzai ésMunkátli Pufpökuk. 
K. Kik  a JDiffentienfek  ? 
F.  A'kik a'Római Ekkléfiához  nem állanak, 

és a' Karlovítziai Érfektöl  f  üggenek. 
K. Mit  mondafz  af  Sidó  Vallásról? 
F. Ennek a' Királytól és Orkágtól különüfea 

nyertt fzabadsága  niutsen, hanem tsak a'földes 
Urak' engedelmekböl gyakoroltatik, de a' Bánya 
Várofokban  a' Sidók nem lakhatnak. 

K. Minému  Tzimere  vagyon Magyar  Orfzágnak  ? 
F.  Egy két felé  oktatott pais, mellynek 

jobb réizén 4. fejér  lineák ,* bal réízén pedig 
hármas halmon, Érfeki  kettős Kere&t látlzik. 

V É G E . 
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HARMADIK RÉSZ. 
A' Magyar Nemzetről. 

I. S Z A K A S Z . 

A' Hunmtsokról. 

M Kérdés. 
</.  vllitsoda  Nemzet  vagy? 

F.  Magyar Nemzet vagyok. 
K. Kiktől  fzármaztak  a Magyarod  ? 
F.  A'Scitháktól, ezek Mágogtól Jáfét*  fijátáL 
K. Hol  laktattak  régenten? 
F.  Nap-kelet felé  Aíiában. 
K. Hány  izben jőttenek-ki  Magyar  Orfzágba  ? 
F.  Három izben : Elsőben, Hunnusoknak.  Má-

fodfzor,  Avárefeknek,  és Harmadfzor  Hungarv-
fóknak  vagy Magyaroknak nevek alatt. 

K. Kik  jőttenek-ki  elsőben  Magyar  Orfzágba'? 
F.  A' Hunnusok 374-dik  Efzt.  tájban. 
K. Hogy  hivták  az előtt  Magyar  Orfzágot  ? 
F.  A Dunántúl való Réfzt  Pannóniánaka* 

Duna, Tifza  közit, Jázigiának,  a' Tiízán-túl 
való réízt pedig Dátziának. 

K. Hon-
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K. Honnan  jottenek  Magyar  Orfzágba  ? 
F.  A Káfpiuin  Tendere mellől. 
K. Mi  ok indította  okét  a9 ki-jövetelre'} 
F.  A fzomfzéd  Tatároknak fok  alkalmatlan-

kodáfaik,  és a'földnek  fzlik  fovány  volta. 
K. Ki  alatt  indúltanak-ki  elobbeni helyekből  ? 
F.  Balámber  Király alatt, feleségeitől,  gyer-

mekeitől Izámízerént űz  fzáz  nyóltzvan ezeren. 
K. Mit  miveltenek  elsőben  a Hunnusok  ? 
F. A* Tanais vizén altal költözvén, az Ala-

nufokat,  és más fzomfzéd  nemzeteket meg-hó-
doltattanak, és társaságokba vettenek. 

K. Lnnen hová mentenek  ? 
F.  Dátziába, a' hol akkor Gepidák  és Gothu-

fók  laktanak, kiket-is meg-gyözvén, réfz  fzerént 
magokhoz fogadtanak;  réfz  fzerént  Dunántúl 
ixztenek, és magok azon jó földön  meg-tele-
pedtenek 376. Efktendöben. 

K. Meg-etigedtenek-é  Dátziával  ? 
F Nem; mert a' Dunántúl lakó Gothusok, 

Valens  Tsáfzár  ellen támadván , a Himnufokat 
feg  tségül hivták, azokkal együtt Valens  fere-
gét meg-verték, magát-is a' Tsáízárt egy.kún-
nyóban fzaladván,  meg-égették, és igy Panno-
niáiiak nagy rétét el-foglalták  378. 

K. Ki  lett  Valens  után Nap-keleti  Tsáfzár? 
F.  Első Theodólius, 379-ben,, ki alatt á' 

Hunnusok békefségben  vóltanak, söt hadakoz-
tanak-is a' Rómaiak mellett, mint hogy Gratia-
rns és Tlieodofius  két Tsáfzárok  fzövetseget  vet-
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vén velek, őket nagy ajándékokkal efcten-
dónként tifctelték. 

K. Bülamber vagy Balamir után kik  vóltanak  a 
Hunnufoknak  Fejedelmei  ? 

F. Hatot említenek a'régi írók, kik-is ezek: 
KARAXOJN, k-nek idejében hók-meg I. Theod, 

5-ben Arkádius  és Honórius  ket fiaira  biz-
ván a' Római birodalmat. 

ULDJNU6, 400-ben. iíit Stilikó Olafz  Or-
ízágba hivott Radagaifus  ellen íegitségül. 

MUNDZUivUa , kit a'Magyarok Bendegúznak 
neveznek, Atillának Atya, 41 i-ben, Ki Fö-
Hadnagyát Rugtlát  Konitántzinápoly alá kül-
dötte, de kerentsétlenül; mert ott Rugilát 
a' menny-kő meg-ütötte, ferege-is  nagy réfz-
ben el-vefcett;  a'honnan lett, hogy a'Ró-
maiak Pannóniát ismét el-toglalnák, és a'Hun-
nusokat Dátzi4ba vifidza  ízorítanák. 

OKTAR, ésRUA, Mundzukusnak Attyafijai 
430, k;k nem fokáig  élvén, uralkodni kezdett 
utánnok. 

ATILLA, 434-ben, a1 Hunnusoknak igen hires 
Királyok, ki-is Blédát teíivér Attyafi  ját ma-
ga mellé vévén, nagy dolgokat tselekedett 
mind a' Nap-keleti, mind a' Nap-nyúgoti bi-
rodalomban. 
K Mit  Uelekedett  elsoben-is 
F.  A1 Nap-keleti Rómaiakkal való frigyet 

meg-erösítette. de illy kötés alatt, hogv efz-
tendönként nékie 700. font  aranyat fizefsenek, 
és az el-CsököttScithákat hozzája vifzlza  küldjek. 

K. Al-

K. Állandó  vólU  fokáig  e kotótt  frigy  ? 
F. Nem, sőt két eíztendö múlva el-bomlott: 

.mivel a' Rómaiak igéreteknok nem tettenek 
eleget. 

K.  Mit  mivelt  azért  Atilla  ? 
F. Nagy haddal a' Dunán által menvén, a' 

Tsá&ár Tartományait tűzzel, vaííal égette, 
púíztította, és tsak nem Konftántzinápolig  vitte 
rabló feregét.  , . 

K. Hogy  nézhette  ezeket  II.  Theodofius  Isafzar  ? 
F. Könyves fzemekkel,  de mint hogy erővel 

ellene nem állhatott, kért Atillától bekefséget. 
K, Mcg-nyerhette-é  tőle  a kivántt  békefséget 
F. Nagy nehezen, de illy terhes kötés alatt: 
1. Hogy 6. ezer font  aranyat adjon a' Tsá-

feárAtillának  az el-mulatott elöbbeni adóért. 
2. Hogy ez után efztendönként  2100. font 

aranyat fizefsen,  és minden rabért 12. aranyat. 
K. Bé-tellyesítette-é  a Tsáfzár  e pontomókat? 
F. Ugy vagyon, de népének nagy erőlteté-

sével; mert mindenekre olly terhes adót ve-
tett, hogy fokán  a' miatt magokat íel-akafcta-
núk. , 

K.  Hát  a nap-nyúgoti Tsáfzarhoz  mint vifede 
magát 

F. Még ez időben tsendesen: mivel v alen-
tinianus, ötet Római Vezérnek titulusával és 
azt illető fóldal  kivánta efztendönként  tifztelm. 

K. Ezek  után kik  elten ment Atilla  ? 
F. A' Pontus tengere mellett lakozók ellen, 

444-60«, kikec tsak hamar meg-hó.dított; holott-
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is egy bárom páfetor  a' Marsnak kardját meg-
taJalván, Atillának vitte, mellyet ö nagy öröm-
mel el-vett, mint az egéfz  világnak ö általa 
lejendö meg-gyözettetesének jelet. 

K. Mind  ennyi gyozedelmeit,  mivel motskolta-bé 
Atilla  ? 

F.  Azzal, hogy jámbor teftvér  ötsét Blédát, 
álnokul meg-ölette 445-^ , hogy ez után tsak 
maga uralkodhaűon. 

K.  Ezek  után fegyverét  ki  ellen fordította  ? 
i7 Ismét II. Theodóíius ellen, azt adván 

okául, h«)gv mind a' fzökött  Scithákat vifzfza 
nem küldötte. 

K. Kik  lehetienek  ezek a'  fzokőtt  Scithák'l 
F.  Kétség kívül azok, a' kik a' pogányság-

ból KereLtenyekké lettenek, és köztök lakoz-
tanak. 

K. Miért  nem adta  kézhez  ezeket  a Tsáfzár  ? 
F.  Mint jó Kereíztycn, nem kívánta azokat 

Atilla kegyetlenségére ki-adni , a' kik hozzá 
folyamocitanak. 

K. Mit  selekedett  ezért  Atilla  ? 
F.  Nagy haraggal ismét a' Tsáfzár  földére 

ütött, és ott70. Városokatfel-dúlt  kegyetlenül. 
K. Hogy  engefzielte-meg  Atilla*  haragját  d 

Tsáfzár  ? 
m F.  Ajándékkal és könyörgéfsel,  küldvén A-

tillához Maximinus  követjét Prifius  Rhétorral 
együtt. 

K. Mint  fogadta  Atilla  e Követeket  ? 
F.  Nagy emberséggel, Királyi afctaláboz-is  * 

őket 

Őket méltoztsrtván, bátor tudná, hogy a* Tsá-
fzári  Udvar életének el-vefetésére  igyekeznék. 

K. Mi  módon  ? 
F.  Arra kérte Edekont Atillának Követét 

egy udvari fö  ember Rrisafius,  hogy Atillát öl-
ne-meg , fok  klntset adván , és nagy uraságot 
Ígérvén nekie. 

K.  Végben  vitle-é  Edekon  e'  gyilkofságot  ? 
F.  Ajaniotta magát ugyan arra, de haza men-

vén , e' gonoíz ízándékot tudtára adta titkon 
Atillának 

K. Mit  mivek erre Atilla  ? 
F. Felettéb azon meg-nem indult , hanem 

tsak Oreíteb nevü Követének nyakúba függefzt-
vén a' tele pénz erkényt, az által kívánta a' 
Tsáfzárnak  fzemere  vetni álnokságát: hogy ho-
lott a' fzerentse  Theodóíiuft,  Atillának adó fi-
zető jobbágyává tette; meg-is ö, mint gonofc 
és háladatlan fzolga  Ura' élete után lefelkednék. 

K. Mi  leit  a dolognak  ki-mcnetele  ? 
F.  A nagy ajándékok és fok  kérések által 

Atilla meg-engefzteltettvén,  békefségre  ment 
Theodófiufial,  de azzal nem fokáig  élhetett a' 
Tsáfzár,  mert tsak hamar meg-hólt IS&bm, és 
a' birodalom Martziánusra  ízállott. 

K. Mint  vifelte  magát Atilla  az Uj  Tsáfzár  hoz 
F.  Követeket küldött mind Mártziánnshoz, 

mind Valentiniánushoz a' Nap-nyiigoti Tsá-
fzárhoz. 

K. Mit  kivont  tolok  7 
F.  Mái'tziánustól adót; Valentiniánnstól pe-
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dig Homria  névü Húgát , birodalmának fele  ré-
lzevel. 

K.  Hogy  indult  Atilla  e kívánságra  ? 
F.  Már ez eiott homria Követe "által mását 

feleségül  ajánlotta Atillának, küldvén nekie 
egy draga gydröt-is, mint feeretetének  zálogát 

K.  Be-teüyesíteOék-ékívánságát  a'  Tsáfzárók'4 
t . Egyik lém: Martziánus azt felelte,  hoev 

o adót nem fizet,  mert nem Jobbágya s a j á £ 
dekkal tífzteh  ha otthon ül; ha pedig fegyver-
hez fog;  ö-is ellene fegyvert  köL VakntiniZ 
nus azt izente, hogy Hcmoriát  már férjhez  adta: 
a birodalom pedig férjfiat  nem aizfzonyt  illet. 

Meg-nyúgodott-é  Atilla  e' ? 

MVT uÖ t r á T a V e t e t t e e l r a é Í é t > mel. lyik Tsafear  ellen fordítsa  elsöben-is fegyverét-
vegre magában el-végezte, hogy Valenriniánus 
ellen menjen , es a' nap-nyúgoti birodalomnak 
veget veffen. 

K. Véglen  vitte-i felrtett  fxándékát? 
F.  Törekedett abban, mert 4 5 i - l e n nagy 

Tereget fok  fele  nemzetekből egybe svüitvén 
Német-Orízág felé  indult és Galliában1érkezm ! 
holott-is fok  városokat fel-dúlván f  végre Aurl 
hat: meg-feallotta,  hogy azt meg-venné. 

K.  Meg-vehette-é  e" gazdag  Várofl  2 
f.Nem:  mert meg-hallván, hogy AEtiusRuimi 

fo-Vezér  a Gothusokkal és Frantzokkal ellene 
jone: oda hagyta Auréliát,és  aKatalauni  mezőség-
re izéliot;  holott-is táborát kaízás fzekerekkel 
korul vévén, meg-erösítette. 

K. Ezek 

K. EzekkóztAEtius  mit tselekedett'? 
F.  Atilla után ment, azt el-érte., táborát tá-

bora ellenében ízegefzte,  várván jó időt az üt-
közetre. 

K. E'  két  Tábor  meg-utkózott-é  egymáfsal'? 
F.  Ugy vagyon, még pedig tüzes indúlattal; 

mert a'Hunnusok a' Rómaiaknak hofzfzas  ural-
kodásokat irigy fzemmel  nézték; av Rómaiak 
a' Hunnusokat fejeken  uralkodni nem könnyen 
engedték. 

K. Meddig  tartott  a" hartz '? 
F.  Reggeltől fogva  késő eftvéig  iízonyú 

vér-ontáfsal:  úgy hogy a' fok  tefttöl  a' inezö 
nem látfzana,  és az ott folyó  patak, a' meg-
öleiteknek vérével meg-áradna. 

K.  Mi  lett  ki-menetele  e véres kartznak  ? 
F.  Eftve  későn Atilla feregét  ízekeres sán-

tzában vitte; a'Rómaiak az ütközetnek helyén 
maradtanak. 

K.  Hányan  ejtenek-el  a hartzon'? 
F.  A'két réfzröl  közel két-fzáz  ezeren, kik 

között vólt Thodorikus-is,  a' Gothusok' Kirá-
lya. 

K. Mellyik  réfzre  hajlott  a győzedelem  ? 
F.  Bizonytalan, a' bizonyos , hogy Atilla 

hagyta-el elsőben az ütközetnek helyét; AE-
tius pedig meg-nem várván a' hadakozásnak vé-
gét , onnan tsak hamar el-ment egéfz  feregével. 

X.  Mit  imák a Hi/lorikusok  Atilláról'? 
F.  Azt, hogy a'Hunnusok sántzában, nyer-

gekből lakatott egy magas halmot3 olly véggel, 
hogy 



hogy ha a'Rómaiak a' sántzra ütvén , azt meg-
vennék; azon a'halmon téfte  égettetuék-meg, 
hogy az ellenségnek vagy életében, vagy halá-
lában tsúfja  ne lenne. 

K.  Reá utóttek-é  a Rómaiak Atilla  sántzára ? 
F. A7 vólt ugyan fzándéka  Tkórismundusnak, 

Theodorikus fijának  : de e' ízándékcöl AEtius, 
ötet el-fordította,  javalván nékie, hogyhamar 
menne viízíza Tholosába,  és ülne Aitya fzéké-
be; mellyet meg-is tselekedett, és Atillát ott 
hagyta. 

K.  Hát  Atilla  mit tselekedett  ? 
F. Viízíza indult Orfcága  felé,  de útjában, 

fok  Városokat fel-prédáit,  haza érkezvén, fére-
gét új Katonákkal igyekezett helyre állítani. 

K. Mi  végre  2 
F. Hogy uiabb haddal menjen a' Rómaiak el-

len, a'mint hogy mindjárt második efztendö-
benOlalz-Orízág felé  indította féregét,  és útjá-
ban Aquileja Vároft  ineg-ízállotta. 

K. Meg-vehette-é  könnyen ez eros Várofi  ? 
F. Sok ideig oftroralotta  hafzou  nélkül: mert 

a' Városbéliek vitézül oltalmazták magokat 
mind fegyverrel,  mind hadi-fortélyai,  kik-is éj-
jel fok  fa-képeket  állítottanak a' kö-falakra  Ka-
tonák helyett, de hamar éízre vettek a' Hun-
nusok e' tsalárdságot, látván, hogy a' madarak 
bátran azokra ízállanának. 

K. Mi  lett  ki-menetele  Aquiléja Városának? 
F. Igen firalmas:  mert Atilla látván , hogy 

egy gólya, fijait  a' Városból ki-vinné : ezt jó 
jel-

jelnek magyarázta Katonái előtt, és azokat 
ujabb oftromra  fel-indította  , kik-is a' Városra 
r o h a n v á n , azt meg-vették, abban fzörnyü  du-
Iáíl, öldökléft  tettenek, és földig  le-r ontották. 

K. Hová  ment innen Atilla  "? 
F, Beljebb Olaíz Orfzágba,  holott-is fok  Vá-

rosokat meg-vett, és néhol kegyelmességének, 
néhol pedig keménységének mutatta jeleit, 
mint ezt Ravenna^ Fádva,  Mediólánum  és Mutina 
Városok bizonyítják. 

K. Alit  tselekedett  Ravenriával ? 
F. Az ott lévő Püspökuek kérésére ineg-ke-

gyeTinezett ugyan a'Városnak; de azt kivánta, 
hogy a'Városnak kapuit hánnyják-le a' földre, 
meilyeken egífz  feregével  által menjen, és 
azokat meg-tapodja hatalmának jeléül. 

K. Mit  tselekedett  Fadválan? 
F.  A midőn ott mulatna, egykor el-ment aa 

Akadémiába : holott- is egy Marullus nevü 
Poéta kezdett előtte hízelkedő verfeket  mon-
dani , és Atillát líteni magból valónak hirdet-
ni: mellyen fel-indúlván  Atilla, parantsolta, 
hogy azt a* fzemteleu  Poétát verfeivel  együtt 
mindjárt meg-égetnék , ugy mint a' ki nem ízé-
gvenlené az halandó embereket az halhatatlan 
lftenekhez  hasonlítani. 

K. Hát  ugyan meg-égettetett-é  fzegény  Poéta ? 
F.  Midőn már nyavalyás a* rakás fára  fel-

vonattatnék, és a' hohérok tűzzel forognának 
körülötte; akkor Atilla : Ne bántsátok (úgy-
mond ) a rokfz  embert, hogy a' jó Poetákat-

is 
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is el-iie ijeízfeiík  a' mi méltó ditséretiinknek le-
írásától. 

K. Hát  Médiólánumban  mit mivelt  P 
F. Meg-látván ott egy képet, mellyre a' 

Római Imperátoroknak lábaikhoz a1 Scithák 
le-borúlva feftettenek:  Atilla más képet felte-
tett, a' melly ben magát Királyi izékben ülve 
le-rajzóltatta; a' Római Tsáfzárok'  hátaikra pe-
dig teli sákokat Íratott, a' mellyekböl lábai 
eleibe töltenék a' fok  pénzt. 

K.  Minemű  kegyelmet  mutatott  Modenához? 
F.  Meg-látván az ott lévő Püspököt Geminiá-

nust a' kő-falon  járni, kérdezte töle, Ki légyen ? 
az, felelte  , hogy Iften  ízolgája: mellyre Atil-
la: ha te (úgy mond) Iften  fzolgája  vagy, éli 
Atilla Iften  oítora vagyok , az háládatlan fzol-
gák pedig méltán oftoroztattnak  az Iftentöl. 

K. Mit  felelt  erre a'  Kegyes  Púfpok? 
F. Minden hatalom, (úgy  mond) az Iften-

töl vagyon: ha te Iften  oítora vagy, nem állok 
ellent annak oftorának,  jöjj-bé azért a'Város-
ba, es tselekedd azt vélünk, a* mit az Ur né-
ked meg-engedett. Melly kegyes fzavain  meg-
illetődvén Atilla, Modenának  meg-kegyelmezett 
és onnan minden kár-tétel nélkül el-ment. 

K. Hová  igyekezett  innen menni ? 
F. Róma felé  , de Leo Pápa egéfc  Papi fere-

gével eleibe menvén, fok  ajándékokkal és bölts 
orátziójávai arra vette, hogy onnan Pannónia 
felé  vifzfza  fordulna. 

K. Mit 
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K. Mit  fzólhtt  Lto Pápa Atillának  ? 
F. Rövid, de igen fontos  Orútiót mondott 

elötce, így fzóllván:  A' Római Tanáts és Kös-
ség, a' ki régenten, az egéfz  Világnak győze-
delmes Ura vólt, moít meg-gyözettetven, fö-
hajtáfial  kér tőled kegyelmet, Atilla, Királyok-
nak Királya: és tsak azt kívánja tőled, hogy 
gyözd-meg magadat, a' ki mindeneket meg-
győzhetik. Érzették a' kevélyek a' te odoro-
dat ; érezzék moít a1 te előtted eiedezök ke-
gyelmefségedet:  vagy azért, hogy magokat 
meg-gyözetteknek lenni vallják; vagy hogy 
önként parantsolatidat tseiekedni kéfzek: 

K. Vifzfza  menetele után mint folytattak  Atillá-
nak dolgai? 

F. Minden méltósággal, hanem hogy nékie-
is végre fejet  hajtani kellett a' halálnak, melly 
életét közel 50. eíztendös korában el-vette 
454-ben, még pedig lakodalmának idején, a'mi-
dőn Hildégundával  a' Frantzia Király leányával 
menyegzői pompát tartana, kinek-is tefte  arany, 
ezüft  , és vas hármas koporsóban tétettvén, 
nagy pompával Domb-egyház mellett, Tsanád 
Vármegyében (mint írják) el-temettetett. 

K. Mi  módon  hólt-meg  ? 
F. Sokan úgy írják, hogy éjjel orra-vére el-

eredett, és attól fuladptt-meg,  mátkája mellett. 
K. Hány  fijai  mar adtattak  ? 
F. Három, Ellák,  Dengifits,  és Imák.  Csaba 

pedig és Aladárius  tsak költemények. 

K. Mi-



K.  Minému  Ember vök ? 
F. Alacson termetű, izélés melyü, aprófzemü, 

ritka ízakállú barnás es nagy bátorságú vitéz 
tejedelem, a'kihez hasonló abban az időben a' 
Barbarusok között nem találtatott. 

K. Mennyire  terjedett  birodalma 
F. Taaaistól fogva  majd ízinte a' Rénus Vi-

zéig, a' kinek mind a'két Tsáízár adót űzetett. 
K. Atilla  halála után mint fólytanak  a* Jtiunnn-

foknak  dolgaik"? 
F.  Mindjárt kezdett hatalmok hanyatlani, é« 

kevés idö múlva íemmivé lett. 
K. Mi  okozta  illy  hamari romlásokat  ? 
F.  Atilla ttjainak egymás ellen való töreke-

dések ; mert a' midőn kiki uralkodni kivánt, 
mindnyájan az Orízágot el-vefztették. 

K. Miképen  ? 
F. A' meg-hódóltt Fejedelmek látván egye-

netlenségeket, tolok el-pártoltanak, és ellenek 
támadtanak, hogy a' Scrthiai jármot nyakokDól 
ki-vethessck. 

K. Ki  támadott-fel  elsőben  ellenek  ? 
F.  Ardárikus  Gepidáknak Királya, ki-is Atilla 

fijaival  meg-ütközvén, a' Hunnusokat meg-ver-
te, el-ejtvén bennek 30. ezeret; melly hartzon 
Atillának öregebb fija-is  Ellák  el-esett; két íijai 
pedig a'Pontus tengere mellé ízorítattanak. 

K. Mi  lett  e mozedekmnek  gyumóltse  ? 
F. Egéfz  Dátziát és Jázigiát a' Gepidák el-

foglalták,  a' Gothusok Pannoniát, más Nem-
zetek más Tartományokat. 

K.  Hogy 

K. Hogy  fzenvedkették  ezt Atillának  fijai? 
F. Igen nehezen, mellyért-is a' Gothusokra 

mentenek, de azoktól is Sirmiuranál meg-veret-
tetteiiek 455-ben. 

K.  E Hartz  ulán mit miveltenek  a Hunnusok  ? 
F. Lappangottanak egy darab ideig a' Pontus 

tengere mellett, és Leó lsáízáihoz követeket 
küldöttenek a' frigy  kötésre: de már Czavokra 
keveset hajtottanak a' Rómaiak. 

K. Próbáltanak  é ez után-is fzerentsét? 
F. Mozogtanak , mint lehetett, de kevés elő-

menetellel : mert mind a' Gothusoktól, mind a' 
Rómaiaktól meg-verettettenek. Déngifits-is  meg-
ölettetett 469-ben , és feje  Konílántzinápoly-
ba vitettvén, közönséges helyén karóra füg-
gefztetett. 

K. Ezek  után mint lett  dolgok  a'  Hunnufoknakf 
F. Némellyek a' Gepidák , Gothusok és Ró-

maiak alá adták magokat; nagyobb réfze  pedig 
Imákkal a' Tanais vize körül telepedett-meg 9 
és ott fokáig  lakozott. 

K. Meddig  tartott  a'  Hunnufoknak  birodalmok  ? 
F. Kezdődött 374-ben Balamber Király alatt; 

Dengelits alatt 469-ben el-múlt, és igy tartott 
közel 100. Elztendeig. 
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II. SZAKASZ. 

Az Avaresekról. 

JZ^ik  jottenek-ki  máfodfzor  Dátziaba ? 
F. Az Avaresek , a' kik Volga vizén túl la-

koztanak, és a' ízomfzéd  Törököktől nyomat-
tattván , napl-nyúgot-felé  Európába, Khágánus 
Vezér alatt által kültöztenek 550-dik eiztendö 
tájban. 

X.  Mit  miveltenek  elsőben? 
F. A'Tanais vize mellett lakó Hunnusokat, 

mint régi Attyok-fijait,  magok társaságában vet-
ték, és azokkal-is feregeket  fzaporították. 

K. Mi  alkalmatofs  ággal  jottenek  Dátziába ? 
F.  Alboinus, Lmgóbárdusok  Királya, ki akkor 

Pannóniában lakott, hadakozván Kunimundus  Ge-
pidák' Királyával, az Avareseket hivta fegit-
ségül. 

K. El-mentenek-í  Alboinunsak  hívására? 
F. Jó fzivvel,  de illy kötés alatt: 1. Hogy 

a' Lougóbárdusok marháiknak tizedét az Aváre-
seknek adják. 2. Hogy a' nyertt prédának felét, 
és a' Gépidák földét  nékiek engedjék» 

K. Mi  lett  e kötés  után ? 
F.  A' Gepidáknak romlások: mert a' Szövet-

ségesek a' Gepidákat igen meg-verték , Kuni-
munduíl-is Alboiuus meg-ölte, és feje-kaponyá^ 
jából ivó pohdit kéízített magának. Így az 

• Ava-

Avaresek Dátziát el-foglalták  , és a' Gépidákat 
Jobbágyaikká tették 553-iifc  Eíztendöben. 

K. Ezen győzedelem  után mit miveltenek  az Avár? 
F.  Hogy magokat jobbati-is meg - erősítsék: 

Kandits  nevű Követjeket Juftiniánus  Tsufzár-
hoz küldöttek , ajánlván fzolgálatjokat  minden 
ellenségei ellen. 

K. Hogy  jzóllott  Kandits  a9 Tsáfzár  előtt  ? 
F. Menánder  igy irja : Meg-jelent előtted, 

Tsáfzár  egy igen erős Nemzet, a'ki minden el-
lenségeidet meg - győzheti , ha frigyet  vetfz 
véle: de nem akar k'úlömben társad lenni, hanem 
ha drága ajándékot, efztendönként  való adót, 
és a' lakozásra jó földet  adándaíz nékie. 

K. Mit  felelt  e pompás orátióra a Tsáfzár  ? 
F. Mint hogy már öreg és kedvetlen ember 

vólt, hogy e' Vad nemzetet fel-ne  boízfzontsa^ 
kívánságára hajlott, és vele frigyet  kötött. 

K. Mint  vifelték  ez után magokat  az Avárefek? 
F.  Tsendefségben  éltenek Juftiniánusnak  ha-

láláig, melly történt 56 5-ben 9 és helyében 11. 
Juft  nus lett Tsáfzárrá. 

K. Mit  tselekedtenek  ennék idejében? 
F.  Tárgites  nevű Követjeket küldötték hoz-

zája, hogy a' rendes adót ö-is adna-meg : de 
Jujtinus,  kéréseket meg-vetette, és őket fegy-
verrel fenyegette. 

K, Mint  fzenvedték  e kedvetlen  válafzt? 
F. Igen nehezen, és minden módon keres-

tenek alkalmatosságot a' bofzízú-állásra;  melly-
re maí>a Jultinus nyitott nékiek ajtót. 
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K. Mikben? 
F. Nársétes  Fö-Vezérét tifztségétöl  meg-foízt-

ván, Olafz  Orfzágból  vifziza  hívta, es helyé-
ben inait állított, melly gyalázaton annyira tel-
indúlt Nársétes,  hogy a' Longóbárdusokat Pan-
nóniából Olalz Orfzágban  hívná , annak el-fo ö-
lalására. 

K.  El-mentenek-é  hivatalára  a Longobárdusok'7 
F. Ugy vagyon, Aíboinus  K. alatt, és Pannó-

niát az Aváreseknek, mint Barátaiknak enged-
ték. így az Aváresek Pannóniábau-is magokat 
meg-erösítették a' Rómaiak ellen 568-ben. 

K. Mentenek-é  hát valaha ellenek  ? 
F. Hogy arra (ziues okot találnának; Tárgi+ 

tes Követjek által ollyakat kívántak Juítinustól, 
mellyeket tudtak, hogy nem fogna  meg-adni. 
^ K. Miket  kivántanak  ? 

F. Ezeket i.Hogy Sirmiumot v. a'Szeremi 
Tartományt adja nékik örökösen. 2. Juítiniá-
nus halálától fogva  el-mulafztott  adót tegye-le, 
3. És ö-is ez után eíztendönként való acíót fi-
zefsen. 

K. Bé-tellyesítette-é  Juftinus  kívánságokat? 
F. Nem: mellyért-is nagy haddal által men-

vén Khagánus az liter Vizén, a'Tsáfzár  földét 
pufetította,  és annak, ellene küldött fereget 
meg-verte. 

K. Khagánus  győzedelme  mire indusa  u Tsá-
fzár  t ? 

F. Arra, hogy véle frigyet  kötne, 80000. 
arany pénzt Ígérvén nékie efztendönkéut  5 75-Sei». 

K.  Ezek 

K.  Ezek  után mi változások  torténtenék  ? 
F. Mindjultinus, mind I.Kágánus meg-hólta-

nak annak helyében Tiberius  ; ennek 
pedig, II. Kágánus állott, ki az elsőnél rava-
fzabb  vólt. 

K. Miben  mutatta  - ki  ravafzságát 
F. Ebben, hogy fzines  barátságát Tibérius-

nak ajánlván, Átsokat kért töle magános fzol-
gálatja^a; de azokkal hidat tsináltatott a' Dunán, 
és azon által menvén^ Sirmiumot  a1 Rómaiaktól 
el-vette Stio-ben. 

K.  Adta-é  más jeleit  ravafzságának  ? 
F. Ugy vagyon: mert Tibérius  582-len meg-

halváu, és Mauritzius  ülvéu helyében; minden 
módon kerefett  alkalmatosságot az azzal való 
hadakozásra. 

K.  Miképen'? 
F.  Meg-nem elégedvén a? rendes adóval, fok 

féle  ajándékokat kívánt töle bofzfzcmtására. 
K.  Minému  ajmdikókat  kivánt  ? 
F. Elsőben azt kívánta , hogy küldjön néki 

egy Elefántot,  hadd lássa, azt el-vévén, ismét 
k:vánt egy aranyas tzifra  ágyat, azt-is meg-
nyervén"; lijobban azt kívánta töle, hogy a' 
80. Ezer arany adóhoz tégyeii meg 20. ezeret. 
E' kivánságát-is a' Tsáfzár  békesség kedvéért bé-
teliyesítve'n, ismét 20. ezerrel kívánta ízapo-
ríttatni. 

K. Hogy  tűrhette  a Tsáfzár  ey fzemtelenséget  f 
F. Látván, hogy Kágánus telhetetlenségét, 

bé-nem telhetné, kedve ellen-is fegyvert  fogott 
ellene* F 3 K. Mi-



K.  Minému  "ki-menetellel  ? \ 
F.  Igen ízomorúval: mert Kágánus, ellene 

menvén, fok  Városait meg-vette, tőidét tűzzel, 
vassal, égette, pufztította,  és tsak nem Kon-
ftántzinápolig  vitte prédáló seregét. 

K. Mit  mivelt  Mauritzius  illy  fzorongattatáfibcm  ? 
F.  Követeket küldött Kágáuhoz nagy aján-

dékokkal , kérvén töle békefséget  : mellyet 
nagy nehezen meg-nyert ugyan, de úgy, hogy 
a' 80. ezer arany adót 20. ezeirel kellett pótolni. 

K. Állandó  vólt-é  ez a békefiég  ? 
F.  Nem fokáig  tartott, sőt az után-is nagy 

ellenkezések vóltanak a' Rómaiak és Aváresek 
között; mel yek végre végső veízedelmet okoz-
tanak az egéfz  Tsáfzári  Háznak. 

K. Mikepen  ? 
F Priskus Római Fö-Vezér Katonáinak gya-

korlására a' Duna körül kezdett prédálni, az 
után, Dunántúl menvén, az Aváresek földére-
is bé-tsápott vadáfzásnak  fzine  alatt. 

K. Mi  lett  e jzines vadájzásból'? 
F.  Igen nagy vérontás : mert Kágánus ezen 

meg-haragudván, az liter Vizén seregével 
által ment, Dalmátziában 40. Városokat el-pufz-
tított, annak Fö-Yárosát-is Bálhát  meg-vette. 
Az után való Efztendöben  , ismét Méíiában bé-
iitött, és ott Tomis  nevü erős Várost meg-ízál-
lotta. 

K. Minemű  emberséget  mutatott  itt  Kágánus  ? 
F.  Húsvét tájoan lévén az idö, hogy a' Ró-

maiak tsencieseb^en ülhetnck-meg Húsvét inne-
pét: 

pét: egynehány napi fegyver  meg-fzünéft  en-
gedett. Sut  hallván a' Rómaiaknak fzükségét, 
4ü. ízekéi-éléft  küldött nekiek, hogy jobb ked-
vel innepelhetnének. 

K. Tatám  le-is tett  ez után az ellenkezésről? 
F. Nem, söt az Innep el-múlván , vifzont  a* 

Váróit oitromlani kezdette. 
K. Hát  Mauritzius  miben munkálódott  ? 
F.  Kommentiolus  Fő-Hadnagyát nagy fereggel 

Kágánus ellen küldötte , de fzereutsétlenült 
mert Kágánus, eleibe menvén, annak nagy ré-
ízét le-vágta, 11. ezeret el-fogott,  az után to-
váub menvén egéfz  KonÜántzinápolig mindene-
ket rontott, pufztított,  és annyira meg-rémí-
tette a'Rómaiakat, hogy a' Váróit el-hagyván, 
Aiiában akarnának fzatadni. 

K. Végben  vitték  e fzándéjokat  a? Városbéliek  ? 
F.  Nem : mert az líten Kágánuft  igen meg-

alázta, táborában nagy dög-halált támafztván  : 
melly miatt fok  népe el-vefzett,  és 7. fijai  egy 
napon meg-hóltanak. 

K. Kétség  kivul  fzarvat  emeltek  ezen a7 Rómaiak ? 
F. Még fein  bízhattak erejekhez, hanem Kö-

vetjek által békefséget  kértenek Kágántól: mel-
lyet fokára  meg-nyertenek , de illy kötés datt, 
hogy liter légyen a' Két Nemzetnek határa; e' 
felett  a' rendes adó 20. Ezer arannyal ismét fza-
poríttaíTon. 

K. Minému  firalmas  dolog  tortént  ez után ? 
F. Minek előtte Kágánus haza felé  indúlna, 

kinálta Mauritziult a' rabokkal, hogy ha fze-
F 4 mély 



mély ízerént egy arany pénzt adánd érettek, 
Őket el-botsátja ; de a' midőn Mauritzius ezt 
fem  ígérne meg a' rabokért; leg-ottan Kágánus 
mind a' 12. Ezer rabokat meg-ölette, és ugy 
ment viLíza földére. 

K. Mi  követte  Maurítziuft  e nagy hidegségért? 
F.  Egéíz Tsáfzári  Házának veízedeime: mert 

Katonái tőle el-pártolván, Fokás  nevü Hadna-
gyot tettek Impe.átomak, L-is a' Városban 
menven , ^ Mauntziusnak feleségét  és 4. fijait 
Izeine láttára,azután magát-is meg-ölette boi-ben. 

K. Mit  mondott  ezekre  Maurit,  ius ? 
F.  Töiede.mes ízivel tsak e' lkokat': Igaz 

vagy Uram, és igaz a' te Íteleted! 
K.  Ezek  után. mit mivelt  Kágánus  ? 
F" Fegyverét a'Lombárdusok ellen fordította, 

fel-bontván  a' velek-tett regi Irigyet. 
K. Minému  elo meneiellet? 
F. El-indiílván Olafe-Orizág  felé,  Gilulfus 

Foro-juliai Hertzegnek feregét  meg-verte, ma-
gát-is Gilujfuíl  meg-ölte , az ucán Foro-juiiu-
mot meg-lzálk)tta, hogy azt meg-venné, 

K. Meg-vehette-é  könnyen ez eros Varoft  ? 
F.  Igen hamar, de nem fegyverrel,  hanem 

Romiidának Gilulfus  feleségének  álnokságával, 
a' ki Kágánusnak azt igérte, hogy ha ötet fe-
leségül el-venné, fel-adná  nekie a' Vároft. 

K. Reá állott-é  Kágánus  c fzerentsés  Conii-
tziára? 
? F. Tettette ugyan feeretetét,  de meg-vévén 

tiVároft,  Rómildát elevenen nyársban vonatta, 
így 

így fzóllván  ? A* melly Afzfzony  hazáját el-
árulná, illy és nem más társra vólna méltó. 

K. Hát  a? Várofsal  miként  bánt ? 
F. igen kegyetlenül: mert a' férjfiakat  mind 

meg-ölette; a lejér népet és gyermekeket rabság-
ra vitte, kik között vóltanakRoinildának-is két 
ízép leányi. 

K. Mit  tselekedtenek  e fejedelmi  leányok  ? 
F. A' mely-füzöjök  alá fenyvett  húft  tette-

nek, mellynek büdössége miatt az Aváresek tő-
lük távozván, fzüzességeket  épen meg-tai tották. 

K. Mi  nevezetes dolgok  torténtenek  ezek után V 
F. Fókás Tsáfzár  meg-ölettetvén , Heráklius 

ült a' Tsáfzári  fcékben  ; az Aváresek-is új Ka-
g.nuft  kezdették tilztelni bio-dik  Efzt-ben. 

K* Mint  egyezett-meg  Herákliujsal  az Uj  Kágán  ? 
F. Szinlette hozzája való barátságát, és azt 

izente nékie, hogy látogatására , Héráklíában 
menni kívánna. 

K. Mint  vette Heráklius  ez izenetetf 
F.  Igen nagy örömmel, mellyre nézve nagy 

pompával, és drága ajándékokkal Héráidia fele 
indú:t, hogy ott Kágánuít ízemben tilztelhetné. 

K. Ura  lett-é  Kágánus  pandájának? 
F. Ki-indúlt ugyan ö-is, de álnokságban járt; 

mert némelly réíkét feregének  előre küldötte 
t'tkon, hogy Herákliusnak háta megé kerülvén, 
azt be keríthetné, és el-foghatná  egéfz  pompás 
íéregével. 

K. Elo mehetett-é  gonofz  fzándékában 
F. Kevés hija volt : de Heráklius meg-tud-
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ván fzándékát,  parafzt  ruhában jó paripán a* 
Vá osba fzaladott,  minden kincsét Tsáízúri pa-
laftjával  együtt az Aváreseknek hagyván. 

K.  Meg-bofzfzúlotta-é  Heráklius  e*fortélyt? 
F. Nem lehetett; mert a' Persák ellen hada-

kozott: söt követeket küldött hozzája, és to-
vábbra-is barátságát kérte, kétfzáz  ezer aranyat 
ígérvén nékie, tsak tsendességben maradna, mel-
lyet Kágánus fogadott  ugyan, de nem tartott-
meg tellyes hűséggel. 

K> Miben  mutatta-ki  húségtelenségét  ? 
F.  Titkosan ineg-egyezett Kosroefset,  a' Per-

sák' Kiralyával: hogy mig Ö Herákliufsal  Aiiá-
ban hadakozna; az alatt Kágánus izállana és 
venne meg Kouftántzinápoly  Városát. 

K Elo mehet,ett-é  titkos  fzáíidékában  ? 
F. A' Vároft  ugyan meg-feállotta  , és azt 

minden felöl  oílromiotta, de íemmire nem me-
hetett: söt feregének  nagyobb réfzét  el-veízt-
vén, nagy kárral és gyalázattal kénteleníttetett 
viízfza  menni földére  626-Efzt. 

K. Ezek  után mint folytának  az Avárefek  dolgai  ? 
F. Kezdett lassanként hanyatlani fzerentsé-

jek: mert a' Bulgárok-is Kubrátus  fejedelemmel 
együtt Heráklius mellé állottauak; a' Horvátok-
is Dalmátziát tolok el-vették; a1 Tseh és Mor-
vái Tótok-is Garan vizéig a'földet  el-foglalták, 
és így az Aváreseknek határait igen megszorí-
tották. 

K. Hát  ez után femmi  virtust  nem mutattak  7 
F.  Békességben lakoztanak földökön  fok  efz-

ten 

tendeig , mind a' Nagy Károly Tsáfzár  idejéig, 
a' meLyben kezdették ismét fejeket  iei-emelni, 
és régi vitézségeket elö venni 78 2-Eízt-íw/, 

K. Mi  adott  nékiek  okot  a fegyver  fogásra  ? 
F.  Tassiló  Bojároknak Hertzege, feleségének 

izgatásából Nagy Károly Tsáízár ellen támad-
ván, az Avareseket-is társul hivta magához. 

K. Él-mén'enek-é  Tassiló  fegítségére  '? 
F.  Ugy vagyon: mellyért Károly Tsáfzárt 

magok ellen bofzízontották,  ki-is mind addig 
hadakozott vélek, mig nem vég-képen meg-
aláztattnának. 

K. Mint  folytatta  Károly  Ts.  a" hadakozájt  ? 
F. Egy réfzröl  maga fzemélyébeu  ment nagy 

haddal ellenek 791-ben, ésföldjöket  egéfz  Rá-
ba vizéig ei-foglalta:  más felöl  Pipnus, Károly 
fi  ja, a' Dráva és Száva között lakó Aváresekre 
ütvén, azokat igen meg-törte. Azután-is több 
efztendök  alatt mind addig fárafztotta  őket, 
mig nem egéfzen  nékie meg-hodolnának 803-dik 
Efztendoben. ; . , 

K. Minému  kegyelmefséget  mutatott  hozz aj ók a 
Tsáfzár  ? . 

F. Földeiket továbbra-is birni meg-engedte, 
Papokat küldött hozzájok, a' kik őket a' Ke-
refztyén  Vallásra tanítanák, és meg-térítenék. 
Kik között igen hires vólt Ingó  Pap , ki-is a' 
meg-tértt ízegényAváreseket afztalához  ültette, 
vendégelte, aranyas pohárokból itatta; a kik 
pedig még pogányok vóltanak, azoknak, kivül 
az ajtó előtt tálaltatott a' földön. 

J  K*  Lett-



K. Lett-e valami hafzna  e jó igyekezetnek? 
F.  Igeii-is: mert nem tsak a' köz rend, hiuem 

magok a' Kágánusok-is több urakkal együtt Ke-
resztyéneké íettenek, és a' Frantzok alatt job-
bágyi állapotban éltének, mig-nem, az Aljából 
ki-jött Magyarokkal egybe fzövetkezvén  , haj-
dani ízabadságokat es dicsőségeket vifiglza  nyer-
nék. 

III SZAKASZ. 

Az Hangár  ásókról. 
7/7* Kérdés. 

libáik  jőttenek-ki  harmadfzor  Magyar  Orfzágba? 
F.  A' Hungarusok vagy Magyarok. 
K. Mitsoda  Nemzettől  fzármaztanak  ? 
F. Ezek-is a' régi Hunnusokcól, kik Törökijk-

nek-is neveztettenek. 
K. Honnan  vették  a Tőrők  nevet ? 
F. Nem az Arabsoktól, kiknél a' Török név 

latrot jelent; hanem, mivel az Altai hegy mel-
lett lakoztanak elsőben, melly hegv Hsak for-
mát mutatván, Turknak,  vagy Sisaknak  nevezte-
tett : innen, az ott lakó Hunnusokra-is e'név 
által ment, mint irják a' Khinabéli régi Hiító-
rikusok. 

K. Mi  ok'indította  őket  lakó-főldjők  ét-hagyására'? 
F.  Apokánus  nevü Fejedelem el-ízakadván a' 

nap-keleti Hunmisoktól; a'Tanais és Volga kö-
pött 

ZÖtt lévő földet  él-foglalta,  és ott telepedett-
i g s í s ben egéfz  népével, holott-is lakozott 
e' nemzet fok  ideig. , 

K. Hát  onnan miért jőttenek  közelebb  Dátziába ? 
F. A' lzomfzéd  Pátzinátzítákkal  fokát  ellen-

kezvén, végre azoktól meg-nyomattattanak: 
mellyért-is két réfzre  fzakadtanak:  egyik réíze 
ment nap-kelet felé;  más réíze pedig nap-nyú-
got-felé. 

K. A* kik  nap-kelet  felé  mentenek,  hol telepedtenek-
neg elsőben  *? 

F.  Abban a' T^tományban, mellyet ma-is 
Turkomanniának  neveznek, a' kiktől fzármaztanak 
a' mai hatalmas Törökök. 

K.  Ay kik  nap-nyugot-felé  indultának } hói álla-
podtanak-meg  ? 

F. Boriítenes vizén innen, Moldavia  es Datzia 
körül; holott az Aváresekkel egybe kötöttek 
magokat 862-ben. 

K,  Ide  érkezvén,  mit miveltenek  elsőben? 
F.  Magoknak Fö Vezérül választották Árpá-

ért  * Álmosnak fiját,  es a' inellé hat Fö embe-
reket rendeltenek, a' kiktől igazgattatnának. 

K. Kik  vóltanak  a Magyaroknak  első  Vezérei  ? 
F Hét fö  Kapitányok: Árvád,  Gyula, Kund, 

Szabólts,  ürs% Leel, és Verboltz,  mint nevezi 
Turótzius. 

K. Tsendességben  lákhattanak-e  Datziaban V  ^ 
F. Ott-is háborgatni kezdették őket a' Pátzi-

nátzíták, mellyéit közelebb az liter és Tífza 
felé  költostenek 889-dik Etetendő tájban. 

K. Adr 



K. Adták-é  hamar itt jelit  vitézi voltoknak? 
F.  Igen-is : mert Leo nap-keleti Tsáfzár  őket 

nagy ajándékokkal fegítségül  hiván, Simon bul-
gárok Fejedelme ellen; ízép jelét muttatták vi-
tézségeknek. 

K. Miké  ven 9 
F.  Által menvén liter Vizén , a' Bulgárok 

földét  pusztították , Simont feregével  együtt 
meg-verték, maga-is Simon alig fzaladhatott  el 
Dijtra nevü Városba. 

K. Ki-mutatták-é  másutt-is virtusokat  ? 
F.  Ugy vagyon : mert Arm'fus  Német Tsá-

fzár,  hadakozván Zventibáld'  Morvái Fejedelem 
ellen, a'Magyarokat-is ellene ki-hivta." Kik-is 
Zventibáldot  Orfzágából  ki-kergették 892-(ük 
Efztendöben. 

K. Mi  lett  ki-menetele  Tát  Zventibáldnak  ? 
F.  Azt irják a'Tseh Hiltorikusok, hogymeg-

únván e' tündér világot, ment Nyitra mellett 
egy Ziher,nevü  hegyre, és ott három Remete-
ket találván , azokkal lakozott, nem-is hama-
rébb , hanem tsak halálának óráján jelentette-
meg magát , ki légyen. 

K. Mi  hafznókra  lett  e hadakozás  d  Magyarok-
nak ? 

F. A'Garan és Vág között lévő földet  ugyan 
el-foglalták  , melly akkor Morvához tartozott; 
de otthon fokkal  nagyobb kárt vallottanak* 

K. Miképen  ? 
F. Mig másutt más hafznára  hadakoztak, ad-

dig, Simon, a' Pátzinátzitákkal együtt földök-
re 

re bé-ütött, és ottan nagy öldökléft  pufztítáft 
tC K. Hu  fzolgálatj  okért  mit nyertek  Arnulfuftál  ? 

F. Sovány Ígéreten kívül femmit. 
K. Hát  ólly  könnyen hagyták  el-vefzni  fzolgálatj 

jóknak  jutalmat  '<? 
F.  Amulfusnak  életében meg-turtettek mago-

kat ; de annak halála után duplásan-is ki-teker-
ték a* Németektől. 

K- Miképen  ? 
F.  Elsőben Kárintiába  bé-ütvén , annak nagy 

réfzét  el-vették. Azután két fereget  állította-
nak 900-Efzt.  egyiket Olaíz Orfzágba  , máíikat 
Bavariába küldötték, és mindenütt fzoinyu  ol-
dokléft  , pufztítáü  tettenek , a' Templomokat 
fel-verték,  Püspököket, Papokat, Barátokat 
minden kegyelem nélkül le-vágtanak, és 20. 
Ezer embereket eméfztettenek-meg. 

K.  HogyJzenvedhették  ezeket  a Viléz  Németek?  ̂  
F  Igen nehezen: mellyért-is LudovikusTsá-

fzár,  Árnulfus  íija, nagy fereget  gyűjtvén el-
lenek, a' Likus vizénél vélek meg-btkozott 
001 -ben% de fzörnyü  kárával: mert hadának na-
gyobb réfzét  el-vefztette,  ugy hogy a' győze-
delmes Magyarok, hólt teltekből raknanak afzta-
lokat, mellyeken vendégeskednének. 

K. Hogy  tsendesítette-k  ez eros Népet  Ludovikus  4 
F.  A' Ti.zteknek fok  pénzt adott, efztendön-

ként való adót-is ígért, tsak vifzfza  mennének. 
K. Illy  Ígérettel  vifzjza  mentenek-é  *? 
F. Nagy nehezen, de 902-len ismét Bavaria-
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ra ütöttenek; holott-is a7 Bavarusoktól meg-ve-
rettetvén, Kusál  nevü Vezéreket-is oda hagy-
ták. 

K.  Mi  történt  ez idohen  a Magyarok  kózótt  ? 
F.  Árpád halála, kinek helyében Zoltán  ál-

lóit , Hadi Vezerekké pedig válafztattanak  Dur-
sák  és Búgat  Fö-Hadnagyok, kik-is Olafz  Or-
fzágba  bé-ütvén, Berengáriusnak ferégét  meg-
verték , és attól fok  pénzt ki-tekerven , úgy 
mentenek viízíza földökre. 

K. Mintigyekezett  Lud-jvikus  ellenek  állani  ? 
F. Pannóniába küldötte fzámos  népét Luit-

jpuldus  Vezér alatt 906-ben. Kik ellen a' Ma-
gyarok fel-kelvén,  tazefsen  vélek meg-ütköz-
tenek, és három napig tartó hartz után a'-Né-
meteket igen meg-verték , Luitpuldus  Vezéit-is 
meg-ölték, és igy egéfz  Pannóniát el-foglalták. 

K. Haddkoztanak'é  más felé-is  ez időben  ? 
F. Ugy vagyon : a' Magyaroknak egyik ré-

fze  Bulgáriába  ütött, és azt adó fizetővé  tette: 
az után fordult  Morvába  , és azt-is nagy réfz-
ben el-foglalta. 

K. Illy  gyozedelmeik  után le-tett.ék  é a9 fegyvert  ? 
F. Semmi képen, söt 908-^«ismét a'Bavaru-

sokat nyaggatták: az után Saxoniába ütöttenek 
hasonló fzereutséveí.  909-ben, ujobban meg-
hartzoltak a' Németekkel, Frantzokkal Augu-
ftánál  nagy-gyözedelemmel; mellyböl vett bá-
natjában Ludovikus  Tsáfóár  tjii-ben meg-hóltj és 
Konradus  tétetett helyébe Tsáfzámak. 

K.  Mit 
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K. Mit  mivelt  Konradus  a9 Magyarokkal  ? 
F. Baváriának óitalmazasára Arnulfuji  állítot-

ta ellenek : ki-is nemelly pufztító  Magyarokat 
Német örízágban elö-kapván, azokat mind le-
vágta , és tsak harmintzat hagyott közzülök 
Ilii-mondónak 913 iiÍzt. 

K. Kétség  kivul  alább hagytanak  ez után a9 Ma-
gyarok  d  ptífztításon  ? 

F. Söt annál jobban fel-gerjedtenek,  és Né-
met Orízágot, egy más után 3. Efetendeig  pufz-
tították, Baiileát, Álsátziát, Lotháiingiát fzör-
nyiiképen dúlták, égették, egéfz  Konradus halá-
láig, melly történt 918. Efztrben.  • 

K.  Ki  lett  Is  áj zárrá Konradus  után? 
F. Henrikus Auceps, vagy Madaváfz-Henrik. 
K. Mit  nfiveltenek  a'  Magyarok  Henrik  alatt  ? 
F. Rövidségnek okáért fummásan  elö adom: 
924-ben. Frankóniában nagy pufzrítáíl  tette-

nek, 
925-ben, A' Szent-Gallumi Klaílromot fel-

verték. 
926-ben, Saxoniát igen nyomorgatták; többre-

is mentek vólna, hanem ha lö Vezéreket (ta-
lám Zóltáni)  fzerentséböl  el-kapták vólna a' Ne-
metek; a' kinek meg-fzabadításáért  9. Efzten-
deig való békefséget  kötöttek a' Tsáfeárral. 

9 3 4 A ' f r i g y n e k  ideje el-telvén, ismét 
Saxoniába mentenek prédálni: de ott Henrik 
Tsúfzártól  igen nieg-verettettenek , 36. ezeren 
el-esvén a' Magyarok közzül. Szerentséfebbek 
vóltanak azok, a' kik Olaíz-Orfcágra  ütöttenek; 

(j mert 



mert onnan addig ki-nem jöttenek, mig-nem 
Hágó Fejedelem 10. véka pénzt adna nékiek. 

938-hen, vifzont  Saxoniára rohantanak; de 
ott ismét meg-nyomattatván, haragokban 120. 
Papokat és Apátzákat öltenek-meg egy Város-
ban. 

943-^A'nap-keletiTsárzár ellen indul, anak, 
ki-is fok  pénzen tolók békefséget  nyervén Búi-
tsút  és Gilát,  mint kezeseket Konftántzinápoly-
ban maraíztott, kik-is ott Kere&tyénekké let-
tenek. 

948-^«, Ujobban Olafz-Orízágra  ütöttenek, 
kiktől Berengárius tiz véka pénzen vett békes-
séget. 

955-k» 0 t t ó Tsáízár eljen, ki Henrik fi  ja 
vólt, támadtanak, de attól igen meg-aláztatta» 
nak. 

K. Mi  ok indította  óket  Ottó ellen való támadásra  f 
F. Luitolfus  Ottónak fija  , és Konradus  annak 

veje Ottó ellen támadván, a'Magyarokat-is fok 
kintsel, ki-hivták, még pedig ólly nagy fzám-
mal, hogy azt mernék mondani : Hanem ha 
vagy a' fold  nyelné-el őket; vagy az ég fza-
kadna reájok, kőlőmben fenki  őket meg-nem 
győzhetné» 

K. Hová  ment elsőben  e fzámtalan  nép? 
F. Konrádus  és Toxus  Vezérek alatt Bavariá-

ba, onnan Alsátziába és Lotharipgiába , ho-
lott-is iOzfzonyú  dúlásokat tévén, vifzfza  fór-
dúltokbau, Augufta  névii Váróit meg-fzállottúk, 
hallván, hogy a' Németek minden kintseiket, 

oda 

oda horták, mellyeket jnagokévá akartak tenni, 
bátor Konradus  tolok el-fzökvén,  a' Tsáizárhoz 
állott. 

K.  EUnyjerhették-i  á* Németek:  fok  kintseit  ? 
F. Nagy akadályokra vólt Ottó Tsáfzár,  ki-

is egéfz  Német-Orízággal a' Magyarok ellen 
ment, és velek tüzesen meg-hartzólt Auguftánál. 

K. Minému  ki-menetellel  ? 
F. Elsőben ugyan a' Magyaroknak fzolgált 

a'fzerentse,  úgyhogy Ottónak táborát-is fel-
vernék: de a' midőn a'prédán mohon kapnak, 
Ottó új fereggel  rohant reájok, és őket meg-
ízalaíztotta. 

K. El-fzaladhattanak-é  mind  a'  vefzély  alól  ? 
F. Igen kevefen:  mert fokán  a' hartzon el-

eftenek  , fokán  a' palytákban fzaladván  meg-
égettettenek; fokán  a'vizben veíztenek, vagy 
a' lakosoktól meg-őlettettenek, ugy hogy ke-
vefen  mehetnének vifzfza  földökre. 

K. Kik  vefztenék-el  e hartzon a Vezérek  kózúl  ? 
F. I. A' Németek közül a' pártos Konradus, 

Lotharingiai Hertzeg, ki felöl  azt költi Turó-
tzius, hogy azt Lehel Kapitány ütötte vólna 
agyon kürtivel, melly kürtöt még ma-is muto-
gatnak a' Jáfz-berényiek. 

2. A' Magyaroknak három vezérei (talám 
Búltsá,  Lehel, és Botond)  elevenen el-fogattatt-
ván, fel-akafztattanak.  Toxus  Fejedelem kevefed 
magával nagy üehezen haza verődött, és az 
után a' Magyarok kezdették a* Kereíztyénekhez 
fzelídebbek  lenni. 

G 2 K. Mi-



K.  Miien  mutatták-ki  fzelídségeket  ? 
F. A' Kerefztyén  rabokkal kegyelmesebben 

bántanak, meg-engedték, hogy üjaikac meg-ke-
refzteljek  's a' t. 

K. Toxus  után ki lett  d  Magyarok  Fejedelme  ? 
F.  Geiza, Toxusnak hja 972-ben Ki-is fok 

meíler-embereket és Kalmárokat az Orkágba 
hozatván, a' Magyarokat meíterségre és keres-
kedésre ízoktatni igyekezett. 

K. Tetzett-é  Ottó isáfzárnak  e'jó fzándék? 
F. Igen-is: mellyre nézve Brúnó névü Püfpö-

köt hozzája küldötte, a'békességnek meg-eiö-
sítésére. 

K. Mint  vette Geiza, Ottó Tsáfzámak  követségét? 
F. Nagy emberséggel, a'mint hogy ö-is em-

berét a' Tsáfcárhoz  küldötte, és azzal fzövet-
séget kötött. 

K. Mit  kívánt  főképen  Ottó Geizától  ? 
F. Hogy fzabad  légyen a' Kerefztyén  Taní-

tóknak Magyar Orfzágba  menni, és a'Kerefz-
tény Valláít tanítani. 

K. Reá állott'é  Geiza e fontos  Cofiditzióra"? 
F. Jó ízivvel, söt Piligrinus  Püfpöktöl  Taní-

tókat kért, ki-is fok  Papokat küldött a' Ma-
gyarokhoz, a'kik által tsak hamar 5000. Ma-
gyarok lettek Kerektyénekké. 

K. Hát  maga Geiza Keresztyénné  lett-é  ? 
F. Ugy látfzik:  mert Sárolta feleségétül  fzü-

letett fiját  Adalbertus Prágai Püfpök  által meg-
kerefzteltette,  M^-ben, és azt a' Kereíztény 
Vallásban neveltette. 

K. Mi-

K. Mikor  hólt-meg  e Jó  Fejedelem  Geiza ? ( 
F. 997-iífcEíztendöben,  hagyván maga után 

litván fij'át,  ki a' Magyaroknak mind Királyok, 
mind Apoitolok vólt. 

IV. S Z A K A S Z . 

A Kerefitévy  Magyar  Királyokról. 

Mi \ikor kezdettenek  d  Magyarok  Kerefztyén  Ki-
rályokat  tifztelni  ? 1*1 

F. Kriítus Urunk fziiletéfe  után Ezeredik 
Efztendöben,  vagv a' XW/fcSeculumnak  eleien. 

K. Hány  K.  Királyok  uralkodtanak  mind.ez  ideig? 
F. Negyven-nyóltz Királyok. 

XI. S E C U L U M . 

F . Hány  Királyok  vóltanak  d  XI-dik  Seculumlan? 
F. Kilentz Királyok, illy rendel: 

Szent Ijlván,  és Péter,  kegyetlen AlávaL 
András,  Első Béla, Salamon,  Geizáual, ^ 
Ez után Szent Láfzló  a' Könyves Kálmánnál, 
Ki kegyetlenül bánt jó Attyafiával. 

I. S. S T E P H A N U S . iooo .An. 
SZENT ISTVÁN, GeizaFe^edelemnek Fija. 

Ezeredik Lfctenciöben  a' Sz. Koronával meg-
G 3 ko-



koronáztattván, lett a' Magyaroknak Első Ke-
reíztyénKirályok, ki-is ditsöségesen uralkodott 
38. Efztendeig.  Ez 

1. Az egéfz  Magyar Nemzetet Kerefztény  Vallásra 
igyekezett teríteni: melly végre rendeltt az Orfzágban 
Pufpököket,  fundilt  templomokat, Klalh-omokat. 

2. Az Orfzágban  jó Törvényeket fzabott,  azt Vár-
megyékre ofztotta  , Fo-Ifpányokat,  Itélö-birákat ren-
delt az igazságnak kiszolgáltatására. 

3. A' Zenebonás Kupát  és Gyulát,  kik a' pogány 
va 'sért ellene támadtanak , meg-gyözte. Kupát meg-
ölvén , Gyiilát pedig "fogságba  tévén. 

4. Végre, Imre  Hertzeg' jeles fijának  halálán igen 
keferegvén,  nyavalyában efett,  és meg-hólt 1038-ben. 

2. P E T R U S Alemannus. 1038. 
PÉTER Német Nemzet, Sz. litván K. Nén-

nyének fija,  uralkodott kétizben 4. Eiztendeig. 
Ez 

1. Nagy háládatlanságát mutatta mindjárt Gifeláhuz 
Sz. Irtván K. teleségéhez, kit majd minden afzfzonyi 
éhefségétül  meg-foíztott,  és az Orfzágból  ki-menni 
kénCzerített, ki-is a' Pafsáviai  Apátzák közzé menvén, 
ort töltötte fzentiil  életét egéfz  haláláig. 

2. A' Mag} arokat meg-utálván a' Németekkel ba-
rátkozott, azokra bizta a* Várakat, Fö-tifzteketazok-
ból rendelt, és rút fajtalanságra  vetemedett. 

3. Mellyen a' Magyarok fel  indulván , Ab át vá-
lafztották  füruiyá,  Pittrt  pedig az Orfzágból  ki-
kergették, 

3- A B A. 

3. AB A. 1041. Anno. 
AB A, Sz. litván K. Sógora, lett Királya 

1041-ben de tsak három eiztendeig uralkodott. 
Ez 

1. Igen Kegyetlen K. vólt, a' Fö-Rendeket karó-
ban vonatta, söt a' Valláít-is igyekezett meg-változ-
tatni, melly ért a' Magyarok Henrik Tsáfzár  fegitse-
ge áttal Pétert vifzfza  hozták , Abát pedig a har-
tzon meg-öiték. , . . 

2. Vifzfza  nyervén Piter  a'koronát, elobbeni he-
vélvségét kezdetteújobban követni, és az Orfzágot-
is halála után Henrik  Tsáfzárnak  Ígérte. Ezen a 
Magyarok meg-búfulván  , Andrájl  valafztottak  Ki-
rályoknak. Péternek  pedig némelly Magyarok Ize-
méit ki -tolták, melly febe  miatt tsak hamar meg-hólt, 
és a* Petfi  Templomban el-temettetett. 

4. A N D R E A S I. 1045. 
ANDRÁS Kopafz  Láfzlónak  fija  Királyá té-

tetett 1045-ben, és uralkodott 15. Efztendeig. 
1. Ennek idejében némelly Magyarok a' pogány 

vallás mellett buzogván, a' Templomokat elbontot-
ták, a'Pufpököket,  Papokat üldözték, azok kozott 
Gellért Púi "pök Öt Budánál meg-fogván  , egy magas 
hegyről le-tafzították  , melly hegy ma-is Sz. Gellért 
hegyének neveztetik. De András K. e' Zenebonát 
kemény parantsolat által le-tsendesítette. 

2. Henrik  Tsáfzár  pedig hallván Péternek fzeren-
tsétlenségét, nagy haddal két izben a'Magyarok el-
len jött; de kevés hafzonnal:  mert András K. egy 
Zotmundus  nevii búvárt meg-fogad  ott, ki-is a'Du-
nán álló élés hajóknak fenekeit  éjjel meg-furdálvan, 
azokat el-süljefztette,  és a Tsáfzár  hadát nagy éhség-
re jutatta, melly miatt vifzfza  menni, és a' Magya-
rokkal meg-békélleni kénfzer/ttetett  1051-ben. 

G 4 3. Hogy 



3. Hogy az Orfzágban  halála után femmi,  zűrza-
var ne lenne: hét efztendös  fi  iát Salamont  meg-koro-
niztatta, melljen íel-indú ván teftvér  Me  Jíela,  a' 
Lengyelek fegitségévei  a' Király ellen támadott, és 
a' Tit'za mellet véle meg-iitközvén', azt meg-verte, 
me ly bartzon András  K.-  s el-efett,  vagy meg-fo-
gattatván, bánatjában meg-hói't, és telte, a' Tiháni 
Kiaftromhan  , melly et éltében fundált,  el-temette-
tett 1060. Eíztendöben. 

5. B E L A I. 1060. 
BÉLA, András K. teílvér ötse, meg-koro-

náztatott icóo. és királykodott 3. Eiztendeig. 
Lz 

1. Hogy az Orfzágot  magához édesítse , az adót 
és vámokat meg-hiíscbbítette , böltsen ítélvén , hony 
nem lzegény ott a' Király, a' hoi a' lakosok gaz-
dagok. 

2. A' Magyarokat pénz verésre fzoktatta,  a' rofzfz 
pénz helyében, jó pénzeket veretett, minden el-adó 
jofzignak  rendes árvát fzabott,  és a' mardosó uíorá-
fokat  meg-zabolázta. 
^ 3. A' Stzirhiai Vallásért háborgó parafztságot  vi-

tézi á.tal fzéílyel  vérre, és tsendesítetre. 
4. V^gre, midoii Demes nevü helységben gyüléíl 

tnrtana, a' ház reá 1/.akadván me^-hólt, <'s a' Sexar-
di  templomban, a hói Apátúrsígöt fnndált,  el-te-
mene'et  , két íiakat hagyván rnai^a után, <7eizát és 
Lifilót.  A' Jobb Királyok közzé {zárnia tattathat-
nék, hanem ha kegyes Atyafijának  halálával nyitott 
vólna magának utat a'Királyságra. 

6. S A L O M O N 1063. 
SALAMON, I. András K.fija,  III. Henrik 

Tsáfzárnak  Veje, kezdett uralkodni 1063-ben, 
és 

és II- Efztendök  alatt fok  változáfokat  fzenve-
dett. Ez 

1 Henrik Tsáfzár  fegítségéve!  az Orfzágba  bé--6-
yén, ismét meg-koronáztatott. De t<ak hamar eUe-
netámadtanak Geiza és Láfzló,  Bélának ti.an 
ket a' Fö-rendek úgy tsendesítettenék-le: , hogy az 
Orfzágnak  harmad réfzét  Hertzegi titulufsal  nekiek 
ajánlanák 

2 Hadakozott a' Hertzegekkel együtt a'  Kúnok 
ellen, és azokat Erdélyben igen meg-verte. Az 
után fordította  fegyverét  a' Bíznia  és Servtabduk 
ellen, kikto Belgrádot  e 1-vette, holott a Magyarok 
fok  prédát nyervén, annak el-ofztasaban,  a Király 
és Hertzegek között nem kis ellenkezes támadott, 
mellyet a' fugariók  úgy magyaráztak a' Király e.ott, 
mint ha nem tifztelnék  a' Királyt, és az Orfzagra 
vágyódnának. 

- Ezen a' Király fel-indúlván,  megakarta őket 
fogatni:  de azok el-fzaladtanak,  és Morvából nagy 
fereggel  ki-jövén, Vátznál a' Királyai meg-iitkoz-
tenek, azt meg-gyözték, és 0várba fzaialztották. 

7. G E I Z A I. 1074. 
7 

GEIZA, Béla K. öregbik Fi ja, uralkodni kez-
dett 1074-ben, ésbirta az Orfzágot  ̂ Efzten-
deig. Ez 

1. Hogy Henrik Tsáfzárt  meg-gátolhafla,  a' ki 
nagy haddal kivánta Salamont az Orfzágban  vifzfza 
állítani ; az úton előre mindent el-pufztitott;  melly 
miatt tsak hamar a' Német Táborban nagy éhség, 
és dög támadott, és Henrik Tsáfzár  vif/a  menni ken-
fzerítettetett. 

2. így 



2. így Geiza a' királyságban meg-erösödvén, a' 
Vátzi Templomot fundálta  ; azután tsak hamar meg-
holt 1077-ben, hagyván maga után Kálmán  és Almos 
fijait. 

8. S. L A D I S L A V S . 1077. 

Sz. LÁSZLÓ, Geizáiiak teftvére  Királyá 
lett 1077 -ben, és ditséretesen uralkodott 18. 
Efztendeig, 

1. Ez ellen Salamon a* Kunok és Görögök fegit-
ségével ujobban támadott; de Láfzló  ötet két izben-
is meg-verte , és azt mivelte, hogy Salamon az Or-
fzágtól  vég-bútsút vévén , Vándorló és Remete 
lenne. 

2. Első litván Királyt, Imre fijával  együtt, a' R. 
Pápa által, a' Szentek közzé fzámláltatta. 

3. Horvát Orfzágot,  holott-is a* ZazrabiaiPiifook-
séget fel-állította,  M. Orfzághoz  kötötte, 1050-ben, 
és Almos Hertzegre bizta. 

Az Orfzágba  bé-iitött Kunokat a' Temes vizé-
nél igen meg-verte; fokát  el-fogott,  fokát  Ie-vágott* 
ágy hogy tsak egyet hagyna-meg, a' ki hiit mond-
hatna otthon a* többeknek. A' raboknak ugy aján-
lott kegyelmeit, ha Kerefzténekké  lennének. Kik-
nek maradékai lehettenek a' mai Jáfzok. 

Végre, a'midőn a'Tsehek ellen kéfziilne,  meg-
hólt es a Váradi templomban el-temettetett 1096-ben, 
Kinek halálát a' Magyarok 3. Efztendeig  gyáfzolták' 
és mindey hegediilélek, tántzoláfok  meg-fzüntenek. 

9. ccr-

9. C O L O M A N V S . 1096. 

KÁLMÁN, I. Geizának öregbik fija,Pappá 
rendeltetett vala ugyan Láfzló  Királytól, mel-
lyért Könyves  Kálmánnak  neveztetett : de 6 a1 

papság elöl Lengyel-Orfzágba  fzaladott,  és 
onnan hivattatván a' Királyságra 1096, buta 
az Orízágot iy. Eízt. 

Ennek idejében mentenek által M. Orfzágon  J 
Kerefztes  Katonák: kik-is mivel által-mentekben fok 
kárttettenek, a' Király közülök fokát  le-vagatott. 

2. Minden igaz ok nélkül a' Ruffiifok  ellen ment 
nagy haddal: de azok éjjel táborára ütvén, azt fel-
verték, feregét  el-fzéllefztették,  és magát-is fzaladas-
r» indították. 

3. Onnan vifzfza  jővén, a' pártos Horvátokat le-
tsendesítette, az adó-fizetéft  el-engedvén nékiek, es 
tsak azt kívánván tölök, hogy fegyverrel  fzolgalja-
nak az Orfzág  mellett , Dalmátziának-is nagy rélzét 
a' Vénétufoktól  el-vette. 

4. Kivánván fiját  a' királyságban bátrabbá tenni, 
Almos teftvér  ötsét, és annak fiját,  Bilát  meg-logat-
ván, mind kettőnek fzemét  ki-tolatta, és a Demejt 
Klaft  romba 11 rekefztette. 

5. Ezek után tsak hamar meg-hólt 1115-ben, hagy-
ván maga után litván névü fiját, 

XII. SECVLVM. 
K. Hány  Királyok  uralkodtanak  a1 XII-dik  Sec. ? 
F.  Nyoltz Királyoka illy rendel: 

Ifivan, 



Iftván,  Béla, Geiza , mind második fzámmai. 
Majd Harmadik Iftv.m  , Második LáfzlóvaL 
Kit Negyedik Ijtvái,  Harmadik Bélával 
'6 /wrtó követett, Bélának fijával. 

xo. S T E P H A N V S II. 1115. 

II. ISTVÁN, Kálmán fija  kezdett uralkodni 
1115-ben, és igazgatta az Orfzágott  17. Efz-
tendeig. Ez 

1. Atyának kemény terméfzetét  vifelte,  tsak ha-
mar kegyetlenségre és fajtalanságra  vetemedett; mel-
lvért magát gyülÖlségesé tette. 

2. Sokat és fokfzor  hadakozott a' Venetufokkal 
Daanátziáért, ugy a* Görögökkel, Tsehekkei í'ze-
rentséfen. 

3. A' Kunokat Mágyar Orfzágba  be-vette Tata-
rus Vrz 'rekkel együtt, és a' Tifzán-tiíi  lévő földnek 
egy darab réfzét,  lakásul nékiek engedte, honnan ere-
dett a' Nagy Kunság. 

4. Végre, Vér-hasban esvén, Barát ruhában öltö-
zött ; de ez ötet a' hilálcól meg-nem mentette : mert 
ugyan tsak meg-hó:tt mag néikúl 1131-ben. 

11. BE LA II. Ccecus. ri3i. 

II Vak BEL A Almós Hertzegnek fi  ja', fo-
gott a' Királysághoz 1131-ben és uralkodott 
10. Eiztendeig. Ez 

1. Sze-

1 Szemeinek el-óitott világát ke gyefség  gélig j eke-
zett ki-pdtóLni, gyakran énekelvén Sz. Daviddal; Az 
Ur meg nyitja a' Vakoknak ízemeiket. 

2 Királyságának elején, Orfzág-gyüléft  tartott 
Aradon,  holott-is Ilona  nevű felesege  négy fijaival 
meg-jelenvén, kért a' Magyaroktol bofzfzu  allait «zo-
kon, a' kik férje  vakságának okai vóltanak Kinek 
kérésére fel-indiilván  a'Magyarok, ott mindjárt 68 . 
Embereket iel-kontzoltanak, fokakat  tomlotzre hány-
tanak, vagy az Orfzágból  ki-uztenek. 

Q Hadakozott Borikius  ellen, ki magát Kálmán 
fijának  tartotta, és a'Lengyelekkel azÜrizágba be-
ütött : de Béla ötet onnan ki-hajtotta. 

4 Vénségében a' nagy bor-italnak adván magát, 
vizibetegségben efett,  és meg-hölt 1141-ben , hagy-
ván három fiakat,  Geizát; Láfzlot,  es Ifivimt. 

12. G E I S A I I . 1142. 

II. GFIZA, Vak Bélának fi  ja, Atya fzefeé-
ben ült 1142-ben , és uralkodott nagy igazság-
gal 20. Eiztendeig. Ez 

1. A' Száfzokat  Erdély ben, bé-hivta, és nagy Pri-
vilégiummal meg-ajándékozta, hogy a' Kunoknak 
gyakor bé-ütéfeket  azok által meg-gátolhatná. 

2 Hadakozott Henrik' Auftriai  Márchió ellen , a' 
ki Borikiuft  kívánta fegiteni;  kit-is meg-gyozott, le-
vágván ferégéböl  7. Ezer Németet. 

<3 Fee\ verben keveredett Mánuel' nap-keleti Tsá-
fzár  al-is kivel gyakorta meg-ütközött nem igen fce-
rent fen,  és gyakran vifzont  meg-békélktt. 

4. Vég-



4. Végre fok  bajai után meg-hólt 1161-ben, és az 
Orfzágnak  nagy firásával  ei-temettetett, hagyván ma-
ga utan fzámos  gyermekeket, a' többek között, IJU 
várit és Bélát. 

13. S T E P H A N V S III. 1161. 

III. ISTVÁN, II. Geizának fija  kezdett ural-
kodni 116i-ben, és igazgatta az Orfzágot  12. 
Eiztendeig. Ez 

1. Kivánt vólna békeségbenélni, de nem lehetett: 
mert Mánuel Lájzlót^és  Iftvánt,  Vak Bélának fiiait, 
az Orfzágba  bé-iktatta , és a' Magyarokat fok  pénz 
által arra vette, hogy eísoben Lájzló, az utánIftván, 
a'Királynak otthon nem létében meg-koronáztattnék. 

14. L A D I S L A V S II. 1162. 
II. LÁSZLÓ Vak Bélának fija  1162-ben Ki-

rályá tétetett; de alig bírhatta a' koronát 6. 
hólnápig: mert hirtelen meg-hólt, és azt más-
nak engedni kelletett. 

15. S T E P H A N V S IV. 1163. 
IV. ISTVÁN , ugyan Vak Bélának fija,  a' 

hamis úton el-nyertt koronát nem bírhatta to-
vább 5. holnapnál: mert a' Magyarok hamar 
reá úntanak, és elöbbeni Királyokat viízfza 
hivták az Orfzágba.  1163-ben. 

í. Helyre állván III. litván, Mánuel ellen támadott, 
Jiogy azt meg-bofzfzúlná  a' mit ellene tselekedett, fok 

vér 

vér ontás után békefségre  ment a' dolog, litván Ki-
Kíly-is életének véget vetett 1173-ben, meg-halván 
mag nélkül. 

16. B E L A III. 1174. 

III. BEL A, II. Geizának hja, Királyá téte-
tett 1174-ben, és je lefen  uralkodott 23. Efzten-
deig. Ez 

1. Olly rendett fzabot  azOrfzágban,  hogy ez utáu 
azlnítánfok  ne magok lzemélyekben mennének a' Ki-
rályhoz, hanem kívánságokat írásba tévén, adnák, 
az arra rendeltetett Miniítereknek; azok a' Király-
nak, és úgy vennék a'Királytól Írásban a' válafzt. 

2. Ugyan ez Halitziát  kis Rnffiának  Tartományját 
András fija  által Magyar Orfzághoz  kötelezte, de azt 
vifzont  a' Lengyel K. attól el-fzakafztotta. 

3. Láfzló  Királyt, a' R.Pápa által a'Szentek közzé 
fzámláltatta,  és Innepet rendelt tifzteletére. 

4. Ezek után a'jó Király életét lejtette 1196-ben, 
maga után hagyván Imre  és András  fijait. 

17. E M E R I C V S . 1196. 

IMRE, III. Bélának első fija,  ült a' Királyi 
(kékben m j 6-ben, és uralkodott 8. Efztendeig. 
Ez 

1. Orfzáglásának  kezdetében nagy eröfzakot  tett a' 
Vátzi Piifpökön,  Bvleslaufon  valamelly titkos okért. 
Kit a* templombúi erővel ki vonatott, és minden kin-
tsétöl meg-fofztott  ; a' kivel az után a' R. Pápának 
közben vetésére, meg-be kellett. 

fi.  Nem 



2. Nem lehetett tseiides békesége yí/ií/níj Ötse miatt, 
ki a' Királyságra vág)odván, JBáttya eílen támadóit, 
és nagy fereget  gyűjtött eiletie. 

3. A'Király nem fegyverrel,  hanem Királyi hata-
lommal gyözte-mcg Ötsét: mert koronás i'övei és Ki-
rályi ruhában Andrásnak ferege  közé menvén , ütsét 
meg-íogta, kezénél fogva  a' táborbúi ki-vitte, és fog-
ságba tétette. 

4. A' Királynak ezen nagy bátorságát látván az 
ellenkező felek:  nagy fzeméremmel  fegyvereiket  le-
rakták, és lábaihoz borúiván, kegyelmet kértek a* 
Királytól, mellyet meg-is nyertetlek. 

5. Ezek után nem.fokára  nagy betegségbe esvén, 
Lájzlő  fiját  Királynak, András  öttétannak tutorá-
nak rendelte, és Egerben  meg-hólt, holott-is el-te-
mettetett 1204-ben. 

XIII. S E C V L V i M . 
K. Hány  Királyok  vóltanak  cü Xlll-dik  Seculunib? 
F. Hat Királyok, illy nendel: 

Ült Harmadik Láfzló,  Második Andráffal 
A9 Királyi izékben, 's Negyedik Bélával,  -
Ezt Ötödik I/lván,  Negyedik Láfzlóval 
A rendben követte Harmadik Andráfsal. 

18. L A D I S L A V S III. 1204. 
III. LÁSZLÓ, Imre Királynak fija,  1204-ben, 

gyenge korában következett Atya helyében: 
lie 6. holnap múlva Bétsben , hova ötet Kon-
flantina  édes Annya vitte vala a' koronával e-
gyütt, meg-hólt. 

19. AN-

19. AND RE A S II. 1205. 
IL ANDRÁS, III. Bélának fija,  Láfzló  ha-

lála után meg-koronáztatott 1205-ben t és bir-
ta az Orízágot 30. Eiztendeig. Ez 

1. Halitziába menvén, hogy fiját  Kálmánt azon 
Tartománynak Királyává tegye: az ido alatt otthon 
Getrudis feleségében  nagy kárt vallott, kit Bunkó Ft-
ttrBinUr, kegyetlenül meg-olt 1213-ben. 

2. Mi ok indította Bankót e' gyi kofságra,  nem olly 
bizonyos. Bonjinius ezt mondja okának, hogy Ge-
trudis, Atya-fiának  bujaságára adta vólna-ki Bankónak 
fzép  feleségét.  Longinas pedig okául ezt adja: Hogy 
Oetrudis  a' Királyt a* Magyaroktól el-idegenítvén, a' 
ió-tifztségeket  maga nemzetségének adatta; mellyen 
a' Magyarok fel-indúlván,  Bankó  által a'Királynét -
meg-öiették. 

3. Ez után 1217-ben,, András Király a'Jéntsalemi 
fzent  földre  ment a* Saracénusok ellen, mellyértjé-
rusálemi Andrásnak neveztetett; és ott közel két efz-
tendot el-toltvén, vifzfza  jött fok  fz.  Ereklyékkel. 

4. Vifzfza  jövetele után a' Neme leket, és az Erdé-
lyi Száfzokat  nagy Privilégiumokkal meg-ajándékoz-
ta, a'kiknek vitézségeket a' fz.  földön  tapafztalta. 

5. Fijával Bélával fokát  ellenkezett, és vénségében 
Beatrix nevü Olafz  Afzfzonyt  vévén feleségül,  az 
után tsak hamar meg-hóit 1235-ben. 

20. BE L A IV. 1236. 
IV. RÉLA, II. András Királynak fija,  Atya 

halála után ült a' Királyi izékben 1236-ben, és 
uralkodott 35. Eiztendeig. Ez 

1. Keményén kezdett uralkodni. A' kik Atyát 
ellene támafztották  , ig.-nmeg-büntette. DionyfiasPa-
iatinusnak fzemeit  ki-tolatta,és olly parantsoiatotadott-

H ki, 



lii, hogy a'Király előtt íenki le-ne ülne, az orfzágnak 
belső és külső Fö urain kivüK 

2. ÍUy keménységével fok  Nemefekct  magától el* 
idegenít vén ,• Fridenkus Auüriai hlertzegnek ajánlot-
ták az Orfzágot:  ki-is 30000. emberrel bé-jött az Or-
fzágba,  de Bélától igen meg-verettetett. 

3. Ennek idejében, a* Kunok  Ezeren Kutínus 
Vezér alatt a' Tatárok miatt M. Orfzágba  jöttenek, és-
Bélának hűségébe ajánlották magokat. Kiket a' Ki* 
rály örömmel bé-fogadott  és azon földre  fzállított, 
meilyet kis kunságnak hívnak, melly az Orfzágnak 
nagy vefzedelmet  okozott, ugyan-is 

4. A' Tatárok Battus  Vezér alatt az Orfzágba  bé-
litvén 1241-ben, azt faornyen  pufztították.  A' Ma-
gyarok vélvén, hogy a' Kunok adták-el az Orfzágot, 
reájok támadtanak , és őket öldösni kezdették; mel-
lyen a' Kunok fel-indúlván,  a' Tatárokhoz adták ma-
gokat, és hafonló  öldökléfeket  tettenek. 

5. Béla Király látván e' romláft,  keves fzámú  hadá-
val a'Tatárok ellen ment: de azoktól a' Sajó  vizénél 
egéfz  feregével  igen meg-verettetett, maga-is alig fut-
liatott-el Auftriába.  13e ott-is ízerentsétlen vólt: 
mert Friderikus  Ötet meg*fogadta,  minden kintsétöl 
meg-löfztotta,  és úgy erefztette-el  Dalmátzia felé,  hová 
feleségét  és gyermekeit elÖre küldötte vala. 

6. Ez után a' Tatárok egéfz  két efztendeig  az Or-
fzágban  dühösködvén; a'midőn már nem vólna femmi, 
a'mit el-prédáthatuának,önként földökre  vifzfza  men-
tenek, fok  rabokat elsőben táborokban le-vágván. 

A'Tatárok el-menetelek után, Béla Király vifz-
fza  jÖvén az Orfzágba,  azt tsak nem pufztán  találta: 
mert a* kik meg maradtanak-is, a' nagy éhség miatt 
meg-hóltanak. Nevelte e' nyomorúságot a'farkafok-
nak fzörnyii  diihöfségek,  mellyek a' boitsökböl-is ki-
vonták a' kis gyermekeket, söt a' fegyveies  embere-
ket-is el-fzaggatták.  Ide járult a' Sáskáknak fzámtalan 
foksága,  melly meg-eméfztett  minden vetéíéket. 

8. De 

8. De mind ennyi ítéletek közötü-is Béla Király 
magát el-nem hagyta, hanem igyekezett az Orfzágot 
rendbe venni, az ei-fzéledet  népet falukra  > Várofokra 
ofztván  , hogy a' földet  mivelnék , és fok  gabonát, 
barmokat fzállítván  más Tartományokbólaz Orfzágba. 

9. Ezek után Béla Király kívánván bofzfzúját  alla-
ni Friderik  Hertzegen , ellené ment a' Tsehekkel 

• 1245-ben, a'kitol ugyan akkor meg-verettetett; de 
máfodikefztendöben  a'Kánokkal újabb próbát tévén, 
Friderik  Hertzeg meg-ölettetett. 

io% Ugyan Béla Király építtette Buda várát egy 
hegyen 1254-ben, mellyett uj Budának nevezett. 

11. Ismét a' Tatárok Magyar Orfzágba  bé-ütöttenek 
126 i-beiu De akkor.BéIa őket igen meg-verte, 52000. 
tt  közülök el-vefztvén,  és Táborokat-is fel-prédáiván. 

12. Illy fok  vifzontagságai  utánBélaKirály a'Nyú-
lak fzigetében  meg-hólt 1270-ben, és Efztergomban 
teíle el-temettetett, liagyván maga után Itt van fiját. 

21. S T E P H A N V S V. 1270. 
V. ISTVÁN, IV. Bélának fi  ja, kezdett ural-

kodni 1270-ben 5 és birta az Orfzágot  2. Eizten-
deig. Ez 

1. Ottokarus  Tseh Király ellen hadakozott,de nem 
nagy elö-menetellel: meit a' midőn litván Király Mor-
vába pufztítána;  más felöl  Ottokarus  a' Dunán Pofon 
alá fzállott,  és azt több Várofokkal  együtt meg-vette. 

2. Ersebet  leányát a' Nyulak Szigetében Apátzává 
tette, jegy pénzét a' Klaftromnak  adván. Mária  leá-
nyát pedig Károlnuk a' Siciliai Királya Fijánuk aján-
lotta feleségül. 

3. Végre Ö-is rövid életét le-tette 1272-ben, hagy* 
ván maga után Láfzló  és András  Fijait. 
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22. L A D I S L A V S IV. 1272. 
IV. LÁSZLÓ, V. litvánnak fija,  igen ifjú-

korában ült Atya fzékében  1272-ben, és ural-
kodott 8. Efzteá'deig.  Ez 

1. Rudolf  Tsiízar mellé állott  Ottokárus  ellen, a' 
kit sl Tsáfzár  a'Magyarok fegítségével  elsőben ugyan 
Auftriától;  az után életétöl-is ineg-fofztott.  Lájzlüt 
pedig fijanak  fogadván,  fzép  hirrel és nyereséggel 
az Orfzágba  vifzfza  botsátott. 

2. De Láfzló  Királyságának jó kezdetét, tsak hamar 
életének rútságával bé-motskolta: mert a' Kunokkal 

' tárf  lkodott, azokkal vendégeskedett, és a'Kun Ai'z-
fzonyokkal  fajtalankodott,  meltyért-is KúnLáfzlónak 
neveztetett. 

3. Ennek idejében a' Tatárok ismét bé-jÖttenek az 
Orfzágba,  és abból minden marhákat el-hajtottanak, 
úgy bogy a' lakosok magok húznák barom módjára 
a' két kerekű fzekeret,  mellyet Lájílő  Jzekerének 
hivtanak. 

4. Végre a* midőn a' fajtalanságról  le-nem tenne, söt 
a1 Kunoknak feleségeikkel  fzabadosan  vifzfza  élne: 
maga sátorában éjjel a' Kúnoktói meg-ölettetett i2yo-
ben, és telte Tsanadon el-temettetett, 

23. A N D R E A S III. 1290. 
III* ANDRÁS, II. Andrásnak Unokája, Ki-

rályá válafztatott  1290-ben, és birta az Orfzá-
gott 11. Eiztendeig. Ez 

1. Károins Martellus ellen hadakozott, a 'kia 'R. 
Páoának engedelméböl az Orfzágot  kivánta el-foglal-
ni; de arra nem mehetett hamar meg-halván. 

2. Károlnak fiját  Robertuft  a' R. Papa Magyar Ki-
ályá rendelte, kihez a' Dalmaták-is állottanak, Mel-
lyen András Király igen ;neg-ízomor odván, bánatjá-

ban 

ban meg-hólt 1500-dik Efztendöben  , a'kiben Szent 
Irtván Királynak férfiú  ága el-fogyott. 

XIV. S E C V L V M . 

K.  Hány  Királyok  vóltanak  a1 XlV-dik  Seeu-
lumbanP 

P. Hét Királyok, illy rendel: 
Idegen nemzet vólt Lengyel Venceslaus, 
Kit követett Ottó, Carolus  Robertus, 
Majd Nagy Lajos Király, Mária,  Carolus, 
'S Máriának férje  Cmfar  Sigismundus. 

24. V E N C E S L A V S . 1301. 
VENTZEL, a' Tseh és Lengyel Királynak 

fija  meg-koron.íztatott 1301. és birta az Or-
fzágot  4. Efztendeig.  Ez 

1. Mint hogy a'Pápának akaratja ellen lett Királya, 
annak nagy kedvetlenségébe efett:  ki-is Követét Ma-
gyar Orfzágba  küldötte , hogy Robertuft  efmérnék 
Királyoknak. De a' Magyarok, kiváltt a' Budaiak a' 
Követ fzavára  kevefet  hajtottanak. Mellyért a* Követ 
a' Budáiakat az Ekkléfiából  ki-tiltótta; de a'Budaiak 
ugyan azt tselekedték a' Követtel. 

2. Ezt hallván a' R.Pápa, közönséges Bullájában 
meg-hirdetre, hogy mindenekCar.Robertuft  efmérnék 
Királyoknak : a' kik külömben tselekednének, az 
Ekkléfiából  ki-tiltattak lennének. 

3. Vévén a 'R. Pápának ezen erös parantsolatját, 
látván azt-is, hogy az igazgatásra alkalmatlan lenne; 
úgy-mint a' ki már-is a' bornak adta vólna magát: 
lokan Ventzeltol el-állotranak : mellyért Atya' nagy 
fereggel  Pefire  jővén, fiját  a'koronával együtt Tseh-
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Orfzágba  vitte. Ki-is nem fok  idÖ múlva Olmútzban 
egy gyilkos által meg-ölettetett 1306. 

25- O T T O . 1304. 
OTTO, Bavariai Hertzeg a' Magyaroktól a% 

R.Pápának ellenére-is Királya válafztattván,  mu-
latott az Orfcágban  3. Eiztendeig. Ez 

1. VentzeltÖl a'Koronát el-kérvén , azzal magát 
meg-koronáztatta 1305-ben; de azt tsendefen  nem bír-
hatta: mert a'R. Papától Királynak nem $fmértetétt 

2. Hogy azért a' Magyarokat magához édesítené > 
• fel  's alá járt rz Orfzágban  koronás íovel: de a' midőn 

az Erdélyi Vajdához Láfzlóhoá  ment vólna ; kinek 
leányát feleségül  jegyzette magának, attól meg-fogad-
tatott, és mind addig el-nem botsáttatott, mig nem a* 
koronát vifzfza  adná, és a* Királyságról le-mondana ; 
mellyet meg-tselekedvén , vifzfza  ment Bavariába , 
és ott meg-hólt 1312-ben, 

26. CAROLVS ROBERTVS. 1308. 
I. KÁRÓL, Martellus Károlnak fija,  a' R. 

Pápának hathatós indításából, Királynak válafz-
tatott 1308-ben, és 1310-ben megkoronázta-
tott; ki-is ditséretesen uralkodott 32. Efzten-
deig. Ez 

1. Trentsini  Mátyás  Grófot,  és Palatinuft,  a1 ki 
Károlyt nem akarta Királynak esmérni, igen meg-
alázta, és nagy jofzágától  meg-fofztotta;  mellyet ma-
is Mátyás  földinek  hívnak. 

2. Az ntán, Urófius  Servia Király ellen fordította 
fegyverét,  és Sérviát Magyar Orfzághoz  foglalta  1320-
ben. 

3. Ment az Oláhok Vajdája Bazárád  ellen-is majd 
minden igaz ok nélkiil I330,azért-isfzerentsétlen  vólt: 

mert 

mert az Oláhok egy mély-völgyben fzorították  ötet 
egéfz  feregével,  és azt a' hegy tetörül igen vefzteget-
ték; maga-is a' Király, egy köz katonájanak adyan Ki-
rályi ruháját, alig fzabadúlhatott-ki  t.'veízede lemből. 

4. Haza menvén nagy nehezen Visegrádra,  nagy-
obb vefzélyben  efett:  mert a'midőn a K.rály lelese-
gével és fiiaival  együtt az afztalnál  ülnének; rtUtóta-
nus nevü udvari fzolgája  dühös indulattal az egéfz  Ki-
rályi Famiiiát meg-akarta ömi; mellyre ugyan nem 
mehetett ; de a' Királynénak negy ujjait el-vágta, a 
Királyt meg-febesítette,  és a Király fiakat-is  meg-olte 
vólna, hanem ha a'több udvari Katónak a larmára bé-
menvén Felitziauuft  el-vefztették  volna. 

<. Mind ennyi bajai között ebben vigafztaltatott-
m e g , hogy András  fiját  a' Sitziliai; Lajoft  pedig a 
Lengyel orfzági,  Király fijának  fogadra. 

6 Ezek után halálos betegségbe esvén, meg-hólt 
1342-ben, és a' Magyaroknak nagy firafok  kozott a 
Fejérvári templomban el-temettetett. 

27. L V D O V I C V S I. 1342-
I. LAJOS, Károlynak fija,  Atya izékében 

ült 1342-ben, és nagy hatalommal uralkodott 
40. Eiztendeig. Ez 

1 A'Zenebonás SzáfzokatErdélyben  le-tsendesítette, 
és Bazarád  Oláh Vajdát, kitől 1000. font  aranyat 
nyert, óltalmábau vette. 

2. Dalmátziánák nagy r é f z é t a'Vénéwsoktól vifzfza 
vévén, az után ment Neápolisba,  hogy meg-bofzlzu-
lattá^drásÖtsénekhalálat, a' kit némelly fo  rendek, 
loanna feleségének  -kéfztére  éjjel meg-fúlytottanak. 
Holott-is Neápolis Orfzágát  el-foglalvan,  a gyilkoso-
kat méltóképen meg-büntette; de Jounnat,  mint-liogy 
#l-fzaiadott,  meg-nem kaphatta. 1348. 
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. n n ? Jo v á n> '351-ben, a1 Tatárok ellen 
küldötte András  nevü fő-Hadnagyát,  ki-is a' Tatáro-
kat FodoliiWan  el-erven, annyira meg-rontotta, hoev 
Katonai az öldöklésben el-íáradnának. \Tem fok  idő 

maga-isLajos K. ellenek indult: de 
a latarKam eleibe menvén, keg\-elmet nvert töie 
es azt hűsege alá fogadta.  * 
, t u t i l 1 r ° r d l ' t o t t a fegy  veret Bó/zfwi*,  Sirvia 
es tiulgitria  ellen, holott-is fok  Városokat mez-vett 
és a' Bulgárok Fejedelmét-is el-fogadta. 

5. Ezek közt Kafimirus  Lengyel K. mag nélkül 
tneg-halván 13^0-ben; az Orfzág  Lajoft  tette Kiráiyá-

. nak, és azt nagy pompával meg-koronázta. 
6. Iliy jeles és több vifelt  dolgai után, Mária  leá-

ny $T,SIPMND  Hertzegnek el-jegyezvén: Nagy-Szom-
batban alvilágtól ki-múlt 1382-ben, és az Orfzágnak 
nagy íiráfa  között Fejér-V. el-temettetett. 

28. M A R I A . 1382. 
MÁRIA Nagy Lajos K. leánya, Atya ér-

deméért Királyá tétetett 1382-ben, és'maga 
ízémélyében uralkodott 2. Efztendeig.  Ez 

1. Ersébet  Annyival együtt,  láttatott elsőben tsen-
rtefen  uralkodni, mig az Orfzágot  a' Királyi Tanats 
által igazgatta: de az után Gara Miklós  Palatimis 5a-
nátsan járván, a'mldön fok  főembereket  fel-bofzfzon-
tott vólna; fokakat  magától tsak hamar el-idegenített„ 

2. Annakokáért Palisna,(János,  Latzkwits,)  Ift-
™>.rlar<i>át  János,  és egyebek, öfzve  adván magokat, 
Mariától el-pártoltanak, és a' Zagrabiai Püfpök  által 
Kts  Károlyt  Neápolisból a'Királyságra hivták. Ki-is 
az Urlzágba jővén, meg-koronáztatott 1384-ben, Má-
ria pedig a' koronától meg-fofztattatott. 

29. CA-

29. CAROLVS II. Paruus. 1384. 
II. KAROLY Apuliának Királya , némelly 

pártos Magyaroktól Királyá tétettetett, de alig 
biihatta a' Koronát 3. holnapig, ugyan-is: 

1. Ersébet, Maria K. Annya, Gara Mikiófsal  meg-
egyezvén Károlyt  fzép  fzin  alatt magához hivatta, ho-
1 ott-is a' midőn belzélgetnének Forgáts  Bálás halálos 
febet  ejtett a' Királynak fején  , és illy febefen  a Vife-
grádi tömlötzbe tétetett, a' hol nem fokára  meg-is hólt. 

2. E'fzornyü  do'og Máriát, és ErsébetetGarával 
együtt nagy vefzélyben  ejtette: mert a* midőn egykor 
Dalmátzia felé  utaznának, Horvát  János  fzámos  íereg-
gel reájok ütött, Forgáts  Balíft,  és GaraMikluJl  több 
társaival együtt meg-Ölte, a' Király Afzfzonyokat  pe-
dig minden kintseköl meg-fofztván,  erÖs tömlötzbe 
vettette, holott Erscbet  tsak hamar meg-bólt, Mária 
pedig majd efztendeig  tartattatott fogságban. 

30. S I G I S M V N D V S . 1387. 
SIGMOND , IV. Káról Tsáfzárnak  fija,  és 

Mária Király Afzfzonynak  férje,  nagy fereg-
gel Budára érkezvén, azoktól, a* kik Mária pár-
tyán vóltanak,meg-koronáztatott 1387-ben, és 
birta az Orfzágot  fok  viízontakságok kokott 
51. Efztendeig. 

1. Ez Mária feleségét  a' Venetusok fegiíségével  a' 
fogságból  ki-fzabadítván,  és magához vévén nagy 
örömmel; elsöben-is a* pártosokat kezdette üldözni: 
kik közül némeUyeket meg-öletett; nimellyeket ke-
gyelmében vett. 

2. Ment ez után a' Törökök ellen, és azokkal Mó-
rává vizinélfzerentséfen  meg ütközött: de az idö alatt 
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Mária feíes.  Budán meg-hólt 1392-ben, melly Sig-
mondnak nagy bánatot, és fok  vefzélytfzerzett. 

3. Felesége halála után ment Tseh Orfzágba  Ven-
cesíaus Király Bátyához, kinek az Orfzágot  által adta % 
ha mag nélkül haiua-meg; mellyért a' Magyarok Sig-
mondtól igen el-idegenedtenek. Kiket hatalommal 
kívánván engedelmességre hajtani, kezdett rajtok ke-
gyetlenkedni, Kont  I/lvánt^a.  Nemes Tárfaival  a'Bu-
dai piatzon meg-ölette 1393. Latzkovits  IJl  vannak, 
unokájával együtt, az Örfzág  gyűlésén fejét  vetette, 
és teílét az ablakon ki-vettette. 

4. Azután ment 130. Ezer emberrel Bajazet Tö-
rök Ts. ellen 1396. és Nikopolift  , meg-fzallotta:  de 
itt a' Tőröktől igen meg-verettetett egéfz  táborát el-
vefztvén;  maga-is nehezen fzaíad  hatott egy kishajón 
Konítántinápolyba, a* honnan idővel Magyar Or-
ízágba vifzfza  verekedett. 

5. Vifzfza  jővén, a' midöu Budán mulatna, a* pár-
tosok reája mentenek,meg-fogták  és a'  Siklófi  tomlotz-
be vetették 1401-ben, de onnan 4. hólnap múlva Gara 
Miklós és János által ki-fzabadújjván  , Tseh Orfzágba 
ment, és nagy fereggel  vifzfza  jővén M. Orfzágba, 
kegyelmet ajánlott mindeneknek, a'kik az engedel-
meíségre hajlanának. 

6. Ezek utánSigmond; Tsáfzárnak  váláfztatott  az 
Imperiomtól 1410-ben, és a' Venetusok ellen nagy 
hadat indított; melly nek folytatására  L-ublót,  13. Vá-
rosokkal a'Lengyeleknek zálogban vetette, mellyett 
mind ez ideig a1 Lengyelek bírnak. 

7. Ez alatt tartatott a'Konftantziai  Sinodus, holott 
meg-engedvén égettetni Hufsus  ésHieronymus  Tseh 
ProfeíTorokat  1415-ben, a' Tseheket magára haragítot-
ta, kik-is Ziska  nevü Vezér alatt gyakorta Sigmondai 
meg-hartzóitanak, és többire gyözedelmeskedtenek. 

8. Ezen 

f>.  Ezen Zenebonák között Ersebet  leányát adta fe-
leségül Albert  Auftriai  Hertzegnek, kit mind a' Ma-
gyaroknak , mind a' Tseheknek ajánlván, végre meg-
holt Morvában,  és Telte Váradon, Mária kedves fele-
sége mellé temettetett. 1437. Efztend.  Symboluma 
vólf  v Sic ced-unt  munera fatis. 

XV. SECVLVM. 

K. Hány  Királyok  vóltanak  a XF-dikSec.l 
F. Hat Királyok, illy rendel: 

A' Korona ízállott Alhertus  Tsáfzárra, 
Az után ötödik 's Hatodik Láfztóra. 
Majd Mársnak fijara  Corvinus  Mátyásra, 
És Hetedik Láfzló  Dolfze  Tseh Királyra. 

31. A L B E R T V S . 1438. 
ALBERT, Auftriai  Hertzeg, Sigmond Tsá-

feárnak  és Királynak veje, Királyá lett 1438-
és birta a' koronát 2. Eiztendeig. Ez 

1. Egy Efztendöben  azImpériumi,Magyar ésTseh 
Orfzági  koronát ritka fzerentsével  el-nyerte, és nagy 
reménységet mutatott bölts igazgatáfafelöl:  mert mind 
a'Lengyeleket, mind a' Huflitákat  meg-gyözte, söt 
AmurátesTörök 'fsáfzár  ellen-is nagy kéfzülettel  igye-
kezett hadakozni: de fzándékát  végbe nem vihette, 
mert Vérhasban efvén,  Nejzmély  nevü helységben a' 
Duna mellett meg-hólt, és Ersébet feleségét  terehben 
hagyta 1439-ben. Symboluma vólt: Amicus optima 
yitce pojfeffio. 
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32. W L A D I S L A V S V. 1440. 
V. LÁSZLÓ Lengyel nemzet a' Magyarok-

tól Királyságra hivattatott 1440-ben, és ült 4. 
Efztendeig. 

1. Ennek nagy bajt okozott Erstbet  Király Afz-
fzony,  ki-is férjének  halála után tsak hamar Komárom-
ban Láfzló  nevü fiját  fzülvén,  azt 3. hólnapi korában 
megkoronáztatta, és a' koronát Visegrádból el-lopván, 
fijával  együtt Bétsbe ment Friderik Tsá&árboz. 

2. De ezen a'Magyarok fel-nem  akadtanak , sot 
Láfzlót  elsőben Budára, azután Fejérvárra vezetvén, 
Sz. Iftván  Király fejében  lévő magános koronával meg-
koronáztak, és az Orfzágot  reá bizták. 

3. Erfébet  Királyi Afzfzony  ezt hallván, fok  Tse-
heket hivott Magyar Orfzágba  Giskra  nevü Vitéz 
Vezér alatt, és azok által kivánta igyét óltalmazni; de 
Ersébet 1442-ben meg-hólt, és a' tufakodáft  másnak 
engedte. 

4. Ezek közt Hunyadi  János  vitéz Vezér a" Törö-
köket Erdélyben két izbén-is meg-verte. Melly jó 
fzerentsén  maga-is a'Király fel-indú!ván  1443. Efz. 
Hunyadi JánoíTal ismét a* Törökök ellen ment, es azo-
kon fzerentsésen  győzedelmeskedett, el-vefztvén  ben-
nek 30. Ezeret, 4. Ezeret el-fogván. 

V. Amurátes látván a' Magyarok' vitézségét,békes-
séget kért a' Királytól, mellyet meg-is nyert, tiz efz-
tendeig tartó frigyet  vetvén véle 1444-ben. 

6. De Láfzló  e* kötéft  Juliámis Kárdinálnak öfztö-
nözésére fel-bontotta,  és uiobban ment nagy fereggel 
Amurátes ellen, melly néki nagy vefzedelmet  okozott: 
mert Amurátes a' Magyarokat Várnánál  igen meg-
verte, a'Királyt-is meg-ölte, és fejét  karóba függefzt-
vén, nagy Őrömmel hordoztatta Táborában. Hunyadi 
János  pedig el-fzaladott,  de útjában Drakula  Olah 

Vajdától meg-fogadtatott,  és fok  Ígéretek által-is ne-
fcezen  botsáttatott-el hazájába 1444-ben. 

\ 

33. L A D I S L A V S VI. 1452. 

VL LÁSZLÓ Albert Király fija,  öt Efzten-
dós korában az egéíz Orfzágtól  Királynak lenni 
esmértetett; de még gyenge lévén az igazgatás-
ra , Hunyadi János rendeltetett az Orízágnak 
Gubernátorává. Ki-is 

1. Meg-emlékezvén Drakula  Vajdának nagy em-
bertelenségéröl, ellene fordította  fegyverét,  és azt nem 
tsak Orfzágától,  hanem életétöl-is meg-fofztotta. 

2. Az után 1448- a' Rigó mezején tüzesen meg-
ütközött a'Törökök kel,és majd 3. napig hartzólt vélek: 
de harmad napon a'Magyarok ei-iliradván, és azOlá-
*októl-is el-hagyattatván ; a' Törököktől igen meg-
verettettenek. Hunyadi  János  fok  vefzélyei  után 
Budára vifzfza  verődött. 

3. Ezek után Láfzló  Király; a1 Magyaroknak meg-
adáttatott, és Budára nagy pompával le-jött 1473. Má-
fodik  Mahumet pedig Konftantaínápolt  meg-vette, az 
után 1456. nagy fereggel  Belgrád  alá ment, hogy 
azt-is el-foglalna. 

4. EzthallvánLáfzló  KirályTzilia'i GrófTutorával 
Budáról Bétsbe vifzfza  fzaladott:  de Hunyadi  János 
és Kapiflránus  hirts Barát a Magyarokkal és Kerefz-
tes Katonákkal nagy bátorsággal a' Törökök ellen men-
tenek, azokat Belgrád  alól el-ket gették, fokát  közzü-
lök meg-ölvén, és minden hadi efzközeiket  el-nyervéiu 
Melly hartz után Hunyadi János meg-hólt, kit nem 
fok  idö múlva Kapiflránus  Barát-is követett. 

5. Láfzló  Király meg-értvén a' győzedelmet, vifz-
fza  jött Magyar Orfzágban  a' Tziliai Grófal,  és ment 
Belgru  dmú  faemlélésórc:  holott-is Hunyadi Jánosnak 
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fija  Láfzló;  ki Belgradnak Prsfé&ufa  vólt, Öfzve  vefz-
vén a'Tziliai Grofal,  azt meg-ölte, mellyen a'Király 
igen meg-háborodott, és Buda felé̂ vifzfza  tért, 

6. Útjában, Ersébet Hunyadi Jánosnak özvegye, 
kegyelmét kért a'Királytői Láfzló  fijának:  mellyet 
meg-is nyert, és Láfzló  a' Királyt Budáig el-kisérte: 
de ott mindjárt meg-fo^adtatott,  és harmad nap múl-
va feje  vétettetett 26. Efztendös  korában, Mátyás  pe-
dig Bétsbe vitetett fogságba.  1457. 

•7. Ezek után Láfzló  Király Bétsbe , és onnan 
Prágába menvén, házafságra  fordította  elméjét, és Kö-
vetjei által a' Frantziai K. leányát Margitot feleségül 
meg-kérte magának; de jegyesét nem láthatta, mert 
az idÖ alatt ( mint irják, méreg által) 17. efztendös 
korában vég bútsút vett e' világtól 1457-ben, 

34. MATTHIAS Coruinus. 1458. 
MÁTYÁS , Hunyadi János Gubernátornak 

kissebbik fija  , a' Prágai fogságból  Királyságra 
emeltetett 14585 és jelesen uralkodott 32. 
Efztendeig.  Ez 

1. Királyságának mindjárt elején három fereget  ál-
lított, egyiket Friderik  Tsáfzár  ellen; máíikat Gis* 
kra  Tseh Vezér ellen, harmadikat a' Törökök  ellen, 
4s mindenütt vitézül folytatta  dolgait» 

2. Vifzfza  váltotta a' fz.  koronát Friderik Tsáfzár-
tól, adván érette 60000. aranyat. 

3. Hadakozott fok  izben a' Törökökkel, mindOláh 
Orfzágban,  mind Bofzniában  fzereutsésen  Jaitzát-is 
annak fö  Városát meg-vévén. 1463. 

4. Fordította fegyverét  Podiebrád  Gyö'rgyTsehOr-
fzági  Király ellen-is a' R. Pápának izgatásából 1468. 
és Morvát, Siléfiát  el-foglalta.  Melly miatt György 
Király nagy bánatjábau meg-hólt 1471. Efztendöben,  és 

he-

Ijelyette Tseh Orfzági  K. lett Wladislaus^  Lengyel 
Orfzági  Királynak fija. 

5. Mig Mátyás Király Tseh Orfzág  körül mulatott, 
addig itthon fokán  a'Magyarok közül el-pártoitanak 
töle, ésKáJimiruJl  Lengyel Orfzági  Király' fiját  hivták 
a' Királyságra. Ki-is nagy fereggel  bé-jott az Orfzág-
ba; de Mátyás Király azt az Orfzágból  kiűzte,.fok 
Fö rendeket a' tömlötzbe vettetett, kik között vólt 
Vitéz  János-is,  Efztergomi  Erfek  , kit a* Visegrádi 
fogságban  tartott egéfz  haláláig, 

6. Ezek után ment Wladislaus és Kafimirus  Kirá-
lyok ellen Sileliába 1474-ben. Kiknek-is fzámtalan 
Seregét gyakorta való portázálsal annyira meg erötele-
m'tette; hogy az ellenkező Királyok kéntelenítettné-
nek véle meg-békélleni illy kötés alatt. Hogy Tseh 
Orfzág  Wladislausé légyen; Morvát és Siléfiát  birja 
Mátyás Király haláláig. 

7. Onnan vifzfza  fordulván,  Szabatsot  hadi mefter-
séggel a' Töröktől meg-vette, mellyért Sixtus Pápától 
9300c. aranyakat nyert. 1475-ben. 

8. Meg-halván első felesége  Katalin  Podiebrád 
György leánya; a' Neápoli Királynak Beatrix nevü 
leányát vette feleségül  1476. 

9. A* Törökök ismét nagy rabláft  tettenek Erdély-
ben : de vifzfza  mentekben Bátori Ijlv-án  , és Kinifi 
Pál ellenek támadván, fzörnyen  azokat a' Kenyér  Me-
zon meg-verték, 30000. le-vágtauak, és egéfz  táboro-
kat el-nyerték 1479. 

10. Friderik Tsáfzárral-is  hafonló  fzerentsével  ha-
dakozott, ésBétset Auftriának  nagy réfzével  töle dia-
dalmasan el-vette. 1485-ben. 

11. Végre fok  jeles gyözedelmei után Mátyás Király 
Bétsben meg-betegedett, és ugyan ott 47. Efztendös 
korában meg-hólt 1490-ben, Telte Fejér Váron nagy 
pompával el-temettetett, 

35.WLA-



3 5 . W L A D I S L A V S VII. 1490, 
VII. LÁSZLÓ Tseh Orfzági  Király, a1 koro-

nát ináfok  felett  el-nyerte ^cp-ben, és Király-
kodott 26. Efztendeig.  Ez 

1. Igen jámbor és együgyii ember vólt,akármi hirt 
vittenek néki, azt fzokta  reá mondani tótul dobfze  (jól 
vagyon ) meliyért Dobfze  Láfzlónak  neveztetett. A* 
to rendek-is nem fokát  tartván töie, fok  törvénytelen-
ségeket tselekedtenek: a' honnan közbefzédben  fokau 
igy panal'zoikodtanak: Megholt  Mátyás  Király,  el-
múlt.  az igazság. 

2. Ez alatt Maximilián,  Friderik Ts. fija,  Bétset és 
Auftriát  könnyen viTzíza vette: az után M. Orfzágban 
Sopront,  Vasvárt,  Fejér  vár át el-foglalta;  Budát-is 
igyekezett magáévá tenni; de Katonái nem akarván 
náci engedeimeskedni, a1 hó pénznek meg-nem1 adá-
sáért, kelletett vifzfza  menni. 

Aibert-is a' Király ötse bé-jött az Orfzágba:  de 
ezzel Láfzló  Király tsak hamar békeségre lépett, 3000. 
aranyakat, és Siléliának némelly réfzét  adván nékie. 

4. Meg-béké!ettMaximi!iánnal-is 1491-ben,illy kö̂  
tés alatt: hogy ha a'Király mag nélkül meg-hal; az 
Orfzág  Máximiliánra ízáijon. 

5. Ennek idejében támadott Magyar Orfzágban  a* 
Kerefztes  pai afzt  had, 1514-ben, mellyet a'Magyarbk 
Kurutzo;nak  neveznek. Ezeket Bakáts  Tamás  Efz-
tergomi Érfek  a' Törökök ellen gyűjtötte öfzve,  ad-
ván uékiek Vezéröl Dósá György  nevü fzékely  em-
bert ; a' kik-is a' midőn földes  Uraiktól a' fzolgálatra 
eróvel-is vifzfza  vonattatnának; azok ellen támadta-
nak, ?.z Urakat öiték, pulztították. Tsáki  JáuoJl, 
Tsanádi Püspököt elevenen nyársban vonták, és több 
kegyetlenségeket-is tselekedtenek. De végre Zápolya 
János  Erdélyi VajSa Őket Temesvárnál meg-verte , 
í'okakat közzülök el-fogott,  és kegyetlen halállal ölet-
tetett-meg. E' támadásért az Orfzág  gyűlésében, igen 

aagy .• 

nagy járom alá vetették a'Nemefek  a' parafztokat, 
melly alatt ma-is nyögnek. 

6. Ugyan ennek idejében irta Verbotzi  Iftvan  íté-
lő M. a'Tripártitumot, mellyel ma-is él az Orfzág. 

7- Végre Láfzló,  hofzfzas  betegeskedéfe  után meg-
hólt 1516. Efzt.  hagyván maga után Anna leányát, és 
Lajos fiját.  Ez egyben fzerentsés,  hogy az Orfzág-
ból feminit  el-nem vefztett. 

XVI. S E C V L V M . 
K. Hány  Királyok  vóltanak  d  XVl-dik  Seculuml  ? 
F.  Öt Királyok, illy rendel : 

Birt Máfodik  Lajos a' fzent  Koronával, 
Ki ízerentsétlenül hartzolt Sulimánnal. 
Ezt követte János,  Első Ferdinándal 9 
És Maximilián,  Rudoífus  Tsáízárral. 

36. L V D O V 1 C V S IL 1516. 
IL Lajos, Láfzló  K. fija,  ült Atya izékében 

1:516. Éfzt.  és birta az Orfzágot  10. Eiztendeig. 
r Ebben mindenek rend kivül történtenek. Idét-

len korában jött e* világra, édes Annja halá.ával; má-
fodik  efztendös  korában meg-koronáztatott 10. Üiz-
tendös korában Ult a' Királyi fzékben,  15-ben meg-
házasodott, hamar meg-öfzült,  es igen ítju koraban 
vált-meg életétől. , 

2. Ennek idejében a' Török Tsafzar  Suhman  nagy 
haddal jöttM.Orfzá'g  ellen 1521-ben. Belgrádot,  Sza* 
batsot  Serviában meg-vette. Az után 1526-ben, Lâ os 
Királyai és a' Magyarokkal Moháts mezején meg-ut-
közvén, azokat fzörnyen  meg-veite. Ét-eftenek  e 
hartzon, 2. Erfekek  , 6. Püfpökök,  28. Fö-Urak, és 
aa. Ezer alsóbb rendű fzemélyek,  Maga-is a Király 
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Csele  patak nevü sáros vízben lovával együtt el-ve-
fzett.  Kinek tefte  az után 2. holnap múlva találtatott-
meg, és Fejéi-váron fzomoruan  el-temettetett. 

3# E' győzedelem után Sulimán Budára ment, onnan 
Katonáit minden felé  rabolni küldötte, végre fzámta-
lan rabokkal vifzfza  tért Koftántzinápolyba. 

37. J O A N N E S de Zápolya. 1526. 
JÁNOS, Szepefi  Gróf  és Erdélyi Vajda, né-

melly Uruknak akaratjokból Királya koronázta-
tott 1526-dik Efztendob.  ki-is fok  változáfok 
között 14. Eiztendeig uralkodott. 

1. Ez, Bátori litván Palatinusnak, és több fó-réndek-
nek nem tetlzett; mellyértl. Ferdinándnak, Anna fér-
jének ajánlották az Orfzágot.  Ki-is nagy fereggel  Bu-
dira érkezvén, azt az Orfzágnak  nagyobb réfzével  el-
foglalta,  és magát meg-koronáztatta 1527-ben. 

2. János nem birhatván Ferdinánd'erejével, Lengyel 
Orfzágba  fzaiadott,  és egy LusH  János nevü fő  Len-
gyelt Suliminhoz küldött, fegítséget  kérvén töle, mel-
lyet meg-is nyert. Ugyan-is. 

3. Sulimán Tsáfzár  fok  néppel M. Orfzágba  jővén, 
15 29-ben Búdát el-fogialta:  az után ment Béts alá, de 
mint hogy azt meg-nem vehette; vifzfza  tért Budára, 
azt azOrfzággal  és koronával Jánosnak birni engedte; 
maga pedig vifzfza  ment Konllántzinápolyba, fzám-
talan rabokat vivén magával. 

4. Ferdinánd, János Királyt Biidábúl ismét igyekez-
vén ki-hajtani; Rogendorf  Vezérét Buda alá küldötte 
fzép  fereggel:  de Jánosnak fegítségére  jővén a* Belgrá-
di Bafa,  Rogendorfot  a' Város alól el-menni kénfzeri-
tette 1530-ben. 

5. Meg-únvánazellenkezéft  a* két Királyok, egy 
máflal  meg-békélettenek illy kötés alatt, Váradon 1538. 
Efzt.  1. Hogy mind ketten a' Királyi nevet viselnék. 

. s.János halála után az Orfzág  fzállana  Ferdinándra. 
6» Ezek 

6. Ezek után János feleségül  vette magának IfabeU 
Xity  a'Lengyel Orfzági  Királynak Sigmondnak leá-
nyát, kitol fziiletett  néki János nevü fija  1540-ben, 
maga pedig azon Efztendöben  meg-hólt, Erdélyben, 
Üzájz-jebes  nevü Városban. 
3 8 . F E R D I N A N D VS.I. 1540. 
I. FERDINÁND ? Maximilián Tsáfzárnak 

unokája, János halála után magánosan kezdett 
uralkodni 1540-ben, és bírta az Orfzágot  24.E&. 

1. A* kötött fzövetség  fzerént  nem foglalhatta-el-
mindjárt az Orfzágot:  mert IJ'abella  azt nem engedte, 
hanem János fijának  által adni kívánta, és Sulimántól 
óltalmat kért Ferdinánd ellen, Verbötz Mván követje 
által. 

2. Ferdinánd meg-értvéu fzándékát  IfabelIanak,  Ro-
gendorf  Vezérét nagy haddal küldötte Budának meg-
vételére 1541-ben: Ki-is erősen olhomlotta ugyan a" 
Vároft,  de azt meg-nem vehette: mert a* Várbéiiek-is 
vitézül óltalmazták magokat; a' Törökök-is oda ér-
kezvén , a' Németeket onnan el-kergették, meg-ölvén 
közülök 2a Ezeret. Ugyan akkor Peftet-is  a' Törökök 
meg-vették és fel-prédálták. 

3. Az után tsak hamar Sulimán Tsáfzár-is  Búda alá 
érkezett, azt el-foglalta,  és Ifabellát  fiával  együtt Er-
délybe küldötte, fogadván  eskiivéíTel-is, hogy azt idő-
vel vifzfza  adja Jánosuak. Az ott meg-maradott Ma-
gyaroknak pedig Ferbötzi  fjlvánt  tette Törvény-té-
vo Birájokká. 

4. Ezt Ferdinánd tifchezen  fzenvedvén,  ujabb erös 
hadat küldött a' Törökök ellen Brandeburgiai Joakim 
Vezér alatt: de itt-is nem fzolgálta'  fzerentse  nékie : 
mert Sulimán Tsáfzárnak  jövetelén el-rémülvén a' Né-
metek, Peft  alól nem kevés kárral fzaladtanak-el.  Su-
limán pedig Pétset,  Fej  ír  várt, Ejztcrgomat,  Tatát 
s' a' t. meg-vette, és úgy ment vifzfza  nagy ditsöség-
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5. Látván Ferdinánd, hogy a' Töröknek erejével 
nem bírna, Követje által, 1546. fegyver  meg-fzunéft, 
kért Sutimántói; mellyet ineg-is nyert, de nem fokáig 
tartott; mert. 

6. Ferdinánd titkon meg-egyezvén Martinufius 
György  Váradi Püfpökkel,  az ifjabb  János Tutorával 
Erdélynek el-adásáról: Kajláidus  Vezérét nagy had-
dal Erdélybe küldötte, és azt el-foglalta  a' koroná-
val együtt 1551-ben. Ifabellának  igért Száz-ezer ara-
nyat, Siléüában az OppáviaiHertzegségét, és meg-hólt 
Férjének egéfz  örökségét Magyar-Orfzágban,  János fi-
Jának pedig, Joanna nevü kissebbik leányát feleségül, 
és eképen Erdélyből Ifabpllát  ki-küldötte. 

7. Ezt Suliman meg-hallván, nagy haraggal Ma-
gyar Orfzág  ellen fordította  fegyverét.  Ali Budai Ba-
fa,  Szegednél Ferdinánd feregére,  ütvén, 6. ezeret lek 
vágott, a* Vároft  fel-prédálta,  5000. orrokat és 40. Záfz-
lóka* küldött Konllántzinápolyba, gyözedelmének je-
léül 1552-ben. 

8. Más feÖlAkmet  Bafa  Temesvár  át:, és egyéb 
Várakat a'Bánátbau meg-vett,az után Szolnok  Várát-
is el-lbglálván Eger  alá fzállott,  de azt meg-nem ve-
hette , mint hogy azt a' Vár béli Katonák Vitézül óltal-
mazták. 

9. Ferdinánd ismét a' békességre fordította  elméjét, 
és követjei által 8. Efztendeig  tartó frigyet  kötött Su-
limánnal, 30. Ezer aranyat Ígérvén annak efztendön-
ként. Ifabella-is  Fiával együtt vifzfza  ment Erdély-

1 be 1556-Efzt.  és ugyan ott fok  ziír-zavarok között 
meg-hólt i5?9. Efzt. 

10. Végre illy fok  véres hadakozáfai  után Ferdinánd 
Bétsben életét le-tette 1564-ben hagyván maga után 3. 
Hertzeg fiakat,  Maximiliánt,  Ferdinándot,  és Ká-
rolyt,  Symbolum: Fiatjufiitia,  aut pereat mundus. 

39. MA-* 

39. M A X I M I L I A N V S . 1564. 
MAXIMILIÁN Tsáfcár  és Király, Ferdi-

nándnak fija,  még Atya életében meg-koro-
náztattván, ült a'Királyi fzékben  1564-ben, és 
uralkodott 12. Efztendeig.  Ez 

i. Igazságot fzeretö  kegyelmes K. vólt, és békes-
ségben kivánta az Orfzágot  tartani; de nem lehetett 
János Erdélyi Fejedelem miatt; ki bizván a TorÖkr 
ben, Szatmári,  Hadadot,  Várdát,  meg-vette, söt 
Kassát-xs  fzorongatta.  Melly miatt fel-indúlván  a' 
Király, Svendi  Generálisa által, Tokajt,  Erdödöt, 
Nagy-Bányát,  és egyéb Városait Jánosnak meg-vet-
te , íeregét-is meg-verte Szatmárnál. 
• 2. Melly dolgon Sulimán meg-haragudván, fzámta-
lan néppel Magyar Orfzág  ellen jött 1 G y u l á t ,  jfe-
nöt, és Sziget  Várát hofzfzas  oftromlás  után meg-vette; 
holott Vitéz Zrini Miklós el-efett;  de maga Sulimán 
Tsáfzár-is  vér-hasban Sziget alatt meg-hólt, és Selimus 
fija  ült helyében , kivel az után 1568. Maximilián 8. 
Efztendeig  tartó békefséget  kötött. 

3. Meg-egyezett JánolTal-is 1570-ben, Erdélyt, e's 
Magyar Orfzágban,  Bihar, Máramaros,  Krafzna, 
Rimp Szólnok  Vármegyéket oda engedte. De fokáig 
e' fzerentsével  János nem élhetett; mert 1571-ben meg-
hólt Sociniána Vallásban, és Bátori Iftván,  válafztatott 
helyében. 

4. Ezek után Maximilián Tsáfzár-is  1576. életét te-
tette, hagyván maga után 6. Ertz-Hertzegeket. Ru-
dolfuft,  Erneftuft,  Matthiáfl,  Maximiliánujl,  Al-
bertul,  és IVenceslaufl•  Kinek Symbóluma vólt: 
Deus providebit. 

40. R V D O L P H V S . 1576. 
RUDOLF, Maximilián Tsáfzárnak  első Fija, 

még Atya életeben 1572-ben meg-koronázta-
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tott, és birta az Orfzágot  36. Efztendeig.  Ki 
alatt fok  változáfokon  ment által Magyar és Er-
dély Orízága, a' Töröknek nyughatatlansága 
miatt; a' többek között. 

1, Sinán Rafa  Magyar Orfzágba  jővén, tsak hamar 
VeJ'zprimt  és Palotát  meg-vette 1593. az után való 
Efztendöben  Győrt*is  Pápával együtt el-foglalta.  Ki-
nek kevélységét igen meg-alazta Bátort  Sigmond  Er-
délyi Fejed, és Mihály  Oláh Vajda, három izben meg-
vervén annak Seregét a* Dunánál, e* felett  Lippát és 

* Jenőt  a* Töröktől meg-vévén 1595-ben. 
fi.  Ezt nehezen fzen  vqdvén Mahumet Török Tsáfzár 

maga fzemélyében  Magyar Orfzágba  nagy fereggel 
bé-jött 1596. és Eger-Virit  meg-vette. Ki ellen Ma-
ximilián és Bátori Sigmond menvén, Kerefztes  mel-
lett annak feregét  meg-nyomta: de af  midőn a' Kato-
nák a'prédán igen kapkodnak; a*reájok vifzfza  for-
dult Tatároktól meg-verettettenek. 

3. Szerentsés vólt Rudolfnak  az 1598-dik Efzt.  a* 
mellyben Svartzenburg,  és Pálfi  Miklós  Vezérek, Pé-
tá dával éjjel Nagy-GyŐrnek kapuját fel-vettetvén,  a* 
Várat viízfza  nyerték, és a* Törököket benne le-vág-
ták MellyértSvartzenburgnak a' Tsáfzár  100000. ara-
nyat adott; Páífi  Miklósnak pedig a' Bétsiek egy fzép 
arany poharat ajándékoztauak, melly ezer aranyat 
nyomott. 

4. Ezek után Jbráim  Fő-Vezér ismét Magyar Or-
fzágba  jött 1600. és útjában Babotsát,  az után Ka-
nisát - is meg-vette. Ellenben Mercuriánus  Fö-Tifzt, 
Fejér-Várat 1601-ben el-foglalta,  de azt HafsánBudai 
Bafa  ifmét  vifzfza  nyerte 1602-ben. 

5. Nem fok  idö mülva 1604-ben. Botskai  Iftváit 
RúdolfK.  ellen támadott, miveljófzágaitól,  Barbiá-
nus KaíTai Generális által meg-fofztattatott,  és a* Török 
mellé állván, Magyar Orfzágnak  felsőbb  réfzét  el-fog-
lalta , Mahumet  Vezér pedig Efztergomot  1605-ben. 

Ki Botskait Erdélyi Fejedelemmé tette, és koronával-
is meg-ajándékozta. 

6. Ezek után Rudolf  békefségre  ment Botskaival 
Bétsben 1606-ben, a' mellynek erejével a' Proteftáns 
Vallásnak fzabadsága  Magyar Orfzágban  meg-enged-
tetett. A' TőrÖkkel-is meg-békéllett, 20. Efztendeig 
való frigyet  kötvén egy máfsal. 

7. Ezek igy meg-lévén, Rudolf  még életében ál-
tal adta Mátyás Ötsének Auftriát,  Morvát, Magyar 
Orfzágot  a' koronával együtt, mellyel meg-is koro-
náztatott Pofonban  1608-ben. Végre vizi betegség-
be esvén, meg-hólt 1612-ben, és mint hogy felesé-
ge foha  nem vólt, a*birodalom egéfzen  fzállott  Má-
tyás Tsáfzárra  és Királyra. Symbolum. Omnia ex 
voluntate  Dei. 

XVII. SECVLVM. 
K. Hány  Királyok  vóltanak  d  XVll-dik  Sec.? 
F.  Öt Királyok, illy rendel: 

Mátyás  Király után vólt (bár a' fórt  meg-hányt) 
Második, Harmadik, Negyedik Ferdinánd  y 
És Nagy Leopoldus;  kinek Magyar kivánd; 
Fényijén áldott hire, mig nap fel-virradánd. 

41. M A T T H I A S II. 1608. 
MÁTYÁS Tsáízár és Király, Rudolfnak  teft-

vér ötse, meg-koronáztatott i6o8> és uralko-
dott igen kegyelmefen  10. Eiztendeig. Ez 

I. Jó rendben vette, és nagy békefségben  igazgat-
ta az Orfzágot;  a' koronát, melly közel 70. Efzten-
deig máfutt  tartatott, vifzfza  hozta az Orfzágba,  és 
Pofonban  helyheztette; rendes Palatinuft  tétetett, e' 
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felett  az Orfzágnak  egyéb fzabadságát-is  helyre állí-
totta. 

2. Ennek idejében Bátori Gábor Erdélyi Fejedelem, 
Nagy-Váradon Nadányi  ésSziUtfi  Nemes emberek ál-
tal megölettetett, és Betlen Gábor nyerte-el a' Fejede-
lemséget. 

3. Végezetre Mátyás Király, minekután na Ferdi-
nándot Tseh és Magyar Orfzági  Királyságra fel-koro-
náztatta vólna 1618. az után való efztendöben  min-
den mag nélkül meg-hólt Bétsben. Kinek Symbolu-
ma vólt: Concordi  lumine major. 

42. F E R D I N A N D V S II. 1618. 
^ II. FERDINÁND, I. Ferdinándnak Káról fi-
jától ízánnazott Unokája, Királyá tétetett 161 ér-
etik Értendőben> és uralkodott 19» Eiztendeig* 
Ez 

1. Igen nagy?fzivü,és  valláfa  mellett buzgó Fejede-
lem vóit, a* kit femmi  fzerentsétlenségek-is  meg-uem 
tsiiggelztettenek. 

2. E' Király helyében a' Tsehek más Királyt tet-
tenek magoknak, a' Palatinufi  Eleftort,  V-dikFride-
rikuít: •,de nagy károkkal: mert Ferdinánd ellenek 
íél-kelvén, Maximiliartus Bavariai Eie&or által őket 
igen meg-verte .620. Prágát meg-vette, az új Királyt 
az Orfzágból̂  ki-kergette, és a* Tseheket nagyon meg-
zabolázta. Ebből eredett Német Orfzágban  nagy ha-
dakozás, meily közel 30. Efztendeig  tartott. 

3. Ezzel három izben hadakozott Betlen Gábor, és 
ugyan három izben békéllett-is meg véle, nyervén a' 
Királytól az Erdélyi Fejedelemségen kivül 7. Várme-
gyéket Ma?yar Orfzágban,  Siléfiát>an  két tartományt, 
és Fejede.mi Tituluft  a*Római birodalomban. 

4. Nem érhette Ferdinánd a1 Német Orfzági  véres 
hadakozásnak végét: mert 1637-ben életét le-tette, e* 
Sym'Doiuin mellett; Legitime oertantibus.  Kit uem 

fok 

fok  idö múlva követett Pázmán Péter Kardinál, Efz-
tergomi tudós Érfek,  ki a' Nagy-Szombati Akadémiát 
fundálta  163?. Efzt. 

43. F E R D I N A N D V S III. 1637. 
III. FERDINÁND , II- Ferdinándnak fija, 

még Atya életében Királyá koronáztatott 16*5-
ben, az Orfzág  igazgatásához fogott  1637-ben, 
és ditséretefen  uralkodott 20. Eiztendeig. Ez 

1. Az egyenes igazságnak , és a' jó békefségnek, 
nagy fzeretöje  vólt; a' honnan, mind azlmpériumban, 
mind Magyar Orfzágban  a* Római Kathoiikufok  es 
a' Proteítánlok között nagy tsendelséget fzerzett. 

2 Ennek idejében I. RakotziGyörgy Erd. F. nagy 
fzámú  haddal ki-jött Magyar Orfzágba,  ésamiak ne-
melly Várofait  el-foglalta,  1644-ben: de tsak hamar 
azzal Ferdinánd Kiráiy meg-bekéllett, és Magyar Or-
fzágban  a Proteftánfoknak  90. templomokat vifzfza 
adattni parantsolt. 1647-ben. 

Végre Ferdinánd, nagy boltsefséggel  le-tsende-
sítvén a'Német Orfzági  hofzfzas  hadakozáft  1648. éle-
tének folyáfat  Bétsben el-végezte 1657-ben. Kinek 
Symbo'.nma vólt: Pius Deo, juftus  papulo„ 

44. F E R D I N A N D V S IV. 1647. 
IV. FERDINÁND Királyá koronáztatott 

1647-ben; de még Atya előtt meg-halván 
1654-ben, az Orfzágnak  bírására nem juthatott* 
Symboluma vólt: Pro Patria mori putchrum. 

45. L E O P O L D V S . 1657. 
LEOPOLDVS, III. Ferdinándnak máfodík 

fija,  Atya életében meg-koronáztatván 165$-
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ben, az Orfzágnak  igazgatásához fogott  1657-
ben, és ditsöségefen  uralkodott 48» Eiztendeig. 

1. Ennek idejében II. Rákotzi György nagy haddal 
Lengyel-Orfzagba  ment, a1 koronának el-ioglalására; 
de igen lzerentsétlenül: mert ott a' Lengyelek es Ta-
tárok tsak nem egéfz  féregét  el-vefztették  1657-ben, 
maga ugyan vifzfza  jött nagy nehezen; de a' Török 
Tsdízártól,  Fejedelemségétől meg-fofztattatott,  és Ré-
dei Ferentz tétettetett helyében. 

2. Igyekezett ugyan Rákotzi az Orfzágot  vifzíza 
venni; de arra nem mehetett: mert Gyalúnál a* Tö-
rökkel meg-ütkozvén 1660; halálos febet  vett, melly 
miatt Váradon megtölt. Ali Bafa  pedig ugyan azon 
efztendöben  Váradot meg-vette. 

3. Nem fok  idö múlva 1663. Efztend.  a' Fö-Vezér 
fzamtalan  néppel Magyar Orfzágba  jött, és Újvárt, 
más fzomfzéd  Várofokkal  együtt meg-vetre. De a* Ki-
rály népe 1664-ben LMt  ésNyitrat  a'Töröktöl vifz-
fza  nyerte, Sz. Gothárclnál  pedig Montekukuli G. ve-
zérléfe  alatt azt igen meg-verte, 13000. Törököt, és 
30. Basát el-vefztvén;  melly győzedelem után so.Efz-
tendeig tartó békefség  fzereztetett  a'két Tsáfzárok  kö-
zött. 

4. De e' kivánt békefséggel  az Orfzág  fokáig  nem 
élhetett: mert abban fok  zűrzavarok támadtanak, a* 
mellyek nagy Uri fzemélyeknek  életeket el-óltották, 
a* Proteftánfoknak-is  fiíllyos  vefzélyt  okoztanak , a' 
mellyböl őket ki-mentette nagy réízben a'Királyi ke-
gyelem 168 i-ben. 

5. Nem nyughatott Tököli Imre-is, hanem a' Ki-
rály ellen támadott 1677-ben, és felső  M. Orfza'gban 
fok  Városokat meg-vett, vagy el-pufztított. 

6. Ezt követte a'Töröknek Magyar Orfzágba,  és 
onnan Béts alá való menetele Kára Muftafa  Fö-Vezér 
alatt, ki Bétset meg-fzállván  1683. Efztend.  aztfzör-
nyüképen oüromlotta. De ott a' Törököt igen meg-

ver-

verték a' Kerefetyének  , és minden tábori efzközeit 
tőle ^ ^ u t á n m i n d e n U t t gyözedelmeske-
A J ; T oono'dus fegyvere  a1 Törökön, és azt Magyar 
OrfzáVX  agyobb réfzéböl  ki-hajtotta, Búdát-is tö-
le fzer t̂óéfeu  meg-vette i 686. ^ ̂ x̂ JLfĉ g' 1 

nacv RVÖzede mein a Torok Tsáfzár  békefség  ké-
résre hajlott, mellyett meg-is nyert, 25. Efztendeig 
íartó frigyet  kötvén Leopóld Tsáfzárral  Karlovitsnál 
l 6 l 9 ' ' £ £ ? K * n támadott-fel  Rákotzi Ferente 
Bertsényi Miklófsal  1703. és fok  pufztitafokat  kezdett 
ten iri a z Orfzágban,  de e' fzél-véfzt-is  idővel a Ki-
rálvi hatalom le-tsendesitette. . 

Ü Végre Leopoldus fok  diadalmas hadakozáfai  után 
életét el-végezte 1705-ben, és Bétsben cl-temettetett. 
Symbóluina vólt: Conjilio  et indufirta,. 

XVIII. SECVLVM. 
K.  Hány  Királyok  uratkodtanak  íXVUl-dik  Se-

^ R E k o m Királyok (kikhez adják a' Koroná-
nak ö r ö k ö s Fejedelmét II. Jófef  Tsáfzart)  illy 
rendel: 

Ekö Tsáfzár  Nagy Atyát követte, 
Ki az örökös juft  boldogul el-nyerte. 
És minek utánna életét le-tette, 
E' iuft  az Orfzággal  Károlnak  engedte. 

Moftan  uralkodik MARIA TRESIA, 
Kinek JÓSEF Tsáfzár  Bölts Hatalmas Fija. 
Légyen mind kettőnek a' Menny fel-vont  ívja, 
'S  fénylő  ditsöséggel Orfzágunkat  bírja. 
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46. Í O S E P H U S I. 1705. 

P < J ; Í ? ? E & t u Q p Ö I d ' í i j a ' meg-koronáztatott 
Pofonban  1687-ben, az Orfzágnak  ieaz r̂atásá-

ÍSg, % £ z I 7 ° 5 ' b e n ' C S U r a l ^ o f t  6S S -

1. Birodalm inak kezdetében azon vólt hoev a' Ma-

Ígéreteit meg-vetvl S K fofitók  a ' ^ 
• záíl, nem kevés karokkal: mer?Cntfinfcítí?£„' 

nug-verettetteoek, G, Heiíier ^ S l v . } g 2 
által 170S. Efzt. , u , n o " e r ' é , . « l i l János Vezérek 

2 Hadakozott a'Prantzok ésSpanvolok ellen Ka-
rol Otse mellett: ki-ís Spanyol O r S a i'-mem 
hogy azt cl-ioglalja; de ellene kilőtt V Fi lep Fran' 
tz.a K. Unokaja, melly miatt fok  ^r-oná'lbkllttenek 

3- Nem fokáig  uralkodott Jófef  Kirúlr- mert 1 
íw me3-''ólt íérjijú mag nélkül és ^ p o i 
Bétsben el-temet.etett. Symb. Amore e t t i v Z ! 

47- C A R O L V S VI. i ? i 2 . 

dei j Ez" t t 5 U r a I k o d o t t Efeten-

I. Spanyol Orfzágból  ki-jövén Magyar Orfzágot 
mÍI^Z  f ^ T ?  ^ eíöttval/Ltendöbr 

fi  Mosnak es Karolyi Sándornak ferénységek  ill B e r t s Í T ^ , e t e i ! d f / t e n / k - RáMtzi Ferentz mrternyi } es egyebek, fok  pénzel Lengyel-Orfzágba 
raen-

mentenek; a< többek a'Királynak ajánlott kegyelmes-
sége mellett az Orfzágban  meg-maradtanak. 

« Szerentséfen  hadakozott a' Törökök ellen 1716. 
Eusenius Vezér alatt Péter-Váránál; holottEugemus 
a'Törököket igen meg-verte, Fö-Vezérjeket tobb ufz-
tekkel együtt meg-öite, és egéfz  tábori eízközöket el-
nyerte; azután Temesvírát,  Pantsovát,  Palankat 
meg-vette, és úgy ment diadalmasan vifzfza  Bütsbe. 

1 Nem kiilömben fzolgált  a* fzerentse  1717-ben-is: 
mert Káról Királynak fegyveres  népeEugenius Vezér 
alatt Belgrád  alá Czállott, és azt meg-vette, meg-ver-
vén a'Töröknek táborát; az után Orfováws  el-nyer-
te és a' Török Tsáfzárt  arra indította, hogy Káról-
tól békefséget  kérne. Hajlott a' Király a'Török ké-
résére, és Efztendeig  tartó Irigyet kötött ̂  véle 
PaiVarovitsnál, 1718. meg-tartván kezénél, a' mit 
el-foglalt  vala. 

4. Ugyan ez a' Bölts Király állította fel-a'  Locum-
tenentiale Confiliumot  Pofonban,  a' Septem Virális, 
és Királyi Táblákat Pellen; jó rendbe vette úgy a' 
négy Dikaftériumokat  az Orfzágnak  javára 1723-ben 
rendelte. 

5. Ezek után a'Frantziai Király XV-dik Lajos, a' 
Spanyollal és SabauduflTal  frigyet  kötött Káról ellen 

az Olafz  Orfzági  TartományoknaK eM'oglalásáfa, 
1734-ben, folyt  a' hadakozás egy darab ideig a' Con-
féderátusoknak  nagy előmenetelekkel. Kikkel Karol 
meg-békéllett 1738-ben, Lotháringiát engedte a 
Frantznak, helyette vévén Etruriát,  a' Spanyol Ki-
rályi fiának  Károlynak Sioüiát,  és a1 Neápohtanumt 
Orfzágot. 

6. Ezek koztt a* Török háborúban-is keverédett 
1737-ben, kívánván a? Mufzkát  fegíteni;  mel ly ha-
dakozás Efztendeig  tartott, de nein fzinte  vidatn 
fcerentsével:  mert Káréinak hada a' Törököktől meg-

nyo-



nyomattatván, Belgrádot,  Orjórát  Serviának és Vali-
chiának egy darab réfzét  a' Töröknek keiiett engedni 
1739-ben. 

7. Ezek után Káról Bétsben meg-hólt 1740-ben, ki-
ben az Habsburgnmi fiú  ágnak vége fzakadott.  Sym-
bóluma vólt: Conflantia  et Fortitudine. 

48. M A R I A T H E R E S I A . 1740. 
MÁRIA TRÉSIA, Káról Tsáfzárnak  leánya, 

Atya halala után ült a' Királyi Izékben 1740-
hen, és meg-koronáztattván 1741-ben, nagy 
böltseíséggel fogott  az Orízágnak igazgatásához. 

1. Ez ellen mindjárt uralkodásának kezdetében fo-
kán fel-támadtanak,  ugy mint, Prtijjus,  Buvarus, 
Saxo^  Frantzia,  Spanyol,  és a' Neápolitánufi  Ki-
rály, a' kik azAullriai birodalomhoz jusokat tartották. 

2. Elsöben-isa' Prujfus  Siléfiába  ment, és annak 
nagy réfzét  el-foglalta.  A' Bavariai Elettor  a' Fran-
tziákkal együtt Auftriába  bé-ütött és annak felső  ré-
fzétLintz  Városával maga hatalma alá hódoltatta. A* 
Saxoniai Eletlor  pedig Tseh és Morva Orfzágoknak 
el-foglalásában  igyekezett, a* Bavarulfal  és Frantzok-
kal együtt, és tsak hamar Prágát meg-vévén, ott a* 
Bavariai Eleftor  magát, Tseh Orfzág  Királyának hir-
dettette 1741-ben, de a' koronázált el-halaíztotta. 

3. De mind ennyi ellenségei között-is F. M. The-
réfia  magát el-nem hagyta , söt bátor fzivel  örökségét 
óltalmazta. A' PrufiuÍRil  és Saxoniai Eleftorral  tsak 
hamar 1742-ben meg-békéllett, a' PruíTusnak Siléfiát, 
Glátz Tartomány jávai együtt, Teffin  és Tropávián 
kivül, a' Saxónak pedig Cseh Orfzágnak  Saxouia felé 
vall darab fzélét  engedvén. 

4. A' 

4. A' Bavarus ellen G. Kevenhüllert  küldötte nagy 
fereggel,  ki-is Lintzet felső  Auítriával együtt vifzfza 
nyerte : az után Baváriába ment, Monachiumot  Ba-
váriinak nagy réfzével  el-foglalta. 

5. Hafonló  fzerentséje  vólt Tseh Orfzágban-is, 
mert vitéz feregével  Prágában a' Frantziákat mind 
addig fzorongatta  , mig-nem titkon a* Városból ki-
mennének , és azt F. H. Lobkovitz  el-foglalná  a' Ki-
rály Afefzony  fzámára  1742-ben ; holott-is az után 
való EfztendÖben  Mária Theréüa uagy pompával 
meg-koronáztatott 1743. 
^ 6. Sok ellenkezéfek  után a* tufakodó  Fejedelmek, 
meg-únván a' hadakozáft,  kivánt békefségre  léptenek 
1748. EfztendÖben. 

7; Ujabb háborúságot indított ugyan a' PruíTiai Ki-
rály Mária Theréfia  ellen 1756. Eiztend. és közel 6. 
Eiztendeig fzámtalan  népnek vefzedelmével  hadako-
zott ; de ez-is jó békefség  által le-tsendefedett.  1762-
ben, és az idötiil fogva,  Mária Therélia nagy békes-
ségben uralkodik. 

8. Ugyan Mária Th. Szent Iftván  Király kettős ke-
refztesRendének:  a' Királyi udvarnál fzolgáió  N.Pra> 
toriána Militiának*, és a' Uétsi 's Vátzi Therefianum 
Collegiumoknak fel-állítáfábau:  úgy a' Budai Királyi 
háznak pompás formára  lett meg-építetésében , és 
egyéb fundátiókban  ditsoséges uralkodáfáuak  emlé-
kezetét fel-hagyni  kívánja. Symbolum jfuftitia  et 
Clementia. 

I O S E P H V S II. 
II. JÓSEF Ertz-Hertzeg, Magyar Orfzág-

nak örökös Fejedelme, a' F. I. Ferentz Római 
Tsáfzárnak,  és Mária Théréíiúnak Fija íziilette-

tett 



tetc 174i-ben* Ki-is Frankfurtumban  Római 
Királynak ditsöségefen  fel-koronáztatott.  1764-
dik EfztendÖben,  Kinek bymboluma.- Virtute 
et Exemplo.  Ez 

1770-dik EfztendÖben,  Magyar Orfzágnak  nagyobb 
ráfzét  él-járdán, mindenütt példás kegyelmefségéíiek 
jeleit mutatta. 

Ergo 
Gui Virtute  fuos  regit, Exemploque  IOSEPHVS, 
VÍVAT , et auguftos  referat  de Marté Triumphos, 
Pacatumque regat patriis virtutibus Orbem. 
Eius et Imperii nullo íit tempore Finis. 





E R D É L Y O R S Z Á G N A K 

K I S - T Ú K Ő R E L 
I. S Z A K A S Z . 

Erdély  - Orfzágnak  Főidéről 
i. Nevei. 

EERDÉLY Orfzág  régenten hivattatott Közép 
J  Dát.zicmak,  mikor azt a' Dákufok,  Gitták  es 

Gothufok  bírták; inoft  Nevei ezek. 
Erdély  : mert erdős hegyekkel van kornyül vétettve. 
Tranfilvania:  mert Silvánián, Szilágysigpntúl efik. 
Siebenbürgen,  a' hét Száfz  Varotokról. 

2. Határai. 
Határozza Erdélyt, Éfzakra  Moldva. 
Nap-keletre  Moldávia. DilreY  alachia, Olah orfe. 
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Nap-nyúgotraMagyarOrfe.  Széle, hoízfza  ki-ter-

jed 30 Mérföldekre,  és néminémii íziv 
formát  mutat, 
3. Nevezetejebb  folyó  Vizei. 

Maros,  mellyen hordják a'sót fzálakon  Szegedre, 
ólt, ^/«to, Tarkó hegyből ered Marofsal. 
Nagy  és fos  Szamos 1 fok  rákkal bővelkedik. 
Aranyas, Sebes viz , fövényi  között aranyat 

ízednek. 
Kukvilo,  Ompoly, Kenyér,  Strigy,  kifsebb 

vizek. 
4. Földének  álláfa. 

Erdély hegyes völgyes Tartomány , és dom-
bofabb  a' ízomfzéd  orfzágoknál:  mivel minden 
vizek innen ki-folynak;  máfunnan  pedig femmi 
vizet bé-nein véfzen. 

5. Földének  minémüsége. 
Erdély igen áldott kis orfzág,  melly a'ter-

méfzetnek  majd minden javaival bővelkedik, 
és Magyar Orfzágnak  Kints-tartó Háza. Ugyan-
is-. 

Gazdag Erdély Orfzág  vadas Erdejével, 
Arany, ezüft,  vas, réz,'s egyéb Értz ne-

mével , 
Só, búza, bor, kender, méz elégségével, 
Mind halak' mind barmok' tellyes bovségé-

vel. 
6. La-

14 fj 
6. Lakofai. 

Erdélynek fö  Lakofai,  Magyarok,  Székelyek, 
és Száfzok  , kik közzé egyelettenek, Oláhok, 
Orofzok,  Örmények,  Bolgárok,  Górogok  , 'Sidók  és 
Tzigányok, 

1. A* Magyarok  egy eredetűek és hajlandóságnak 
a'Magyar Orfzig-béliekkel.  Barátságotok, vendéges-
kedök, pompátok. 

2 A Székelyek,  Siculi,  a'régi Magyaroktól fzár-
maztanak. Az Orfzág*  határát a' Kunok és Tatárok 
ellen bizonyos fzék-helyekben  örzötték, a' honnan 
Szik~he\yefeknek,  avagy Székelyeknek  neveztettek. Jó 
Katonák, a'Lovatokat Ló-jö-fzékelyeknek,  Primi-
vilos, a' Gyalogokat Darabantoknak,  Pixidarirrs  , 
hivják. Régenten fzép  fzabadsággal  birtanak, de már 
a' mellől igen el-eftenek. x 

q A Száfzok,  Saxones,  Német Nemzet, Saxoniá-
bóf  valók kiket II. Geiza K. hivott-M Erdélybe a* 
Mefterségeknek  nagyobb folytatására  1145. Efzt.  taj-
ban. Igen munkás, mértékletes és tifztes  emberek. 

4 Az Oláhok,  Valachi,  Olafz  nemzet, a' régi 
Rómaiaknak maradványi, a' honnan magokat ma-is 
Rumunyoknak,  azaz , Rómaiaknak nevezik. Ma-
lachúsoknak  pedig a' Vlak, tótfzótúl,  melly olafzt 
téfzen.  Többnyiré jobbágyok, és mérges, emberek. 

5. Az Orofzok,  Rutheni. Lengyel Rnfliából  fza-
kadtanak Magyar és Erdély Orfzágban.  Igen parafzt, 
tudatlan, fzegény  nemzet. 

6. Az Örmények  Armeni, Arméniából valók, 
kik a Perfáktól  és Törököktől nyomattatván, Krim 
orfzág  felé,  onnan Moldvában és Erdélyben bujdos-
tatlak Nagy kereskedő kalmár emberek. 

K 2 r A. 
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7. A' Bolgárok , Bulgáriából jöttenek Erdélybe, 

és meg-ülték Brafsónak  egyik Hói latját, melly ma-is 
Bolgár-jzegnek  hivattatik, 

8. A' Görögök  ésSidók  kereskedés kedvéért fzár-
maztanak Erdélyben, 

9. A' Tzigányok,  Zingari  , vagy Singara  nevü 
Méfopotámiai  Városból; vagy Cirkaffia  Tatár orfzá-
gi Tartományból fzáiankóztanak  az Európai földek-
re 1417. Efzt.  táján. Szemtelen, varásló, tolvaj buj-
dosó nemzet. 

7. Fel-ofztáfa, 
Erdély orízág a' három fö  Nemzetekre néz-

ve, három Rélzekré oíltattatik. 
A' Magyarok,  "VII. Vármegyéket birnak. 
A' Székelyek,  VII. fö-fzékeket,  és 5 fiú-fzéket. 
A' Száfzok,  VII. fö-fzékeket,  és 5 fiú-fzéket. 

8. A Magyarok  VILVárrnkgyei. 
A' Magyarok' VII. Vármegyei, Erdélynek 

Nap-nyúgot és Dél felöl  való réízén feküdnek 
illy rendel. 
1« Belső Szolnok Várm. 5. Küküllö Várm. 
2. Doboka Várm. 6. Fejér Várm. -
3. Kolos Várm. 7. Hunyad. Vármeg. 
4. Torda Várm. 

L BELSŐ SZÓLNOK-Vármegye. 
Szomfzéd  Belső Szólnok , Mefzes-Hegy 

allyával, 
'S mind a' két Szamosuak újul folyásával. 

Hol 

• ^ O ^ J ^ 1 4 9 

Hol Dh y Szamos-uj-vár  népes vásárjával, 
Szent-le  nedek,  Káplán,  Betlen  fzép  várával. 

Dís  régi Város, fó-bányájáról  hires. 
Szamos-új-vár,  nagy V'isárá hely , fok  örmények 

lakják. 
Szent-bencdek.  Jeles vára Gr. Komis famíliának. 
Káplán,  Gróf  Haltér Kaftéllyját  mutatja. 
Betlen,  Betlen Gróf  tornyos várával ékeskedik. 

II. DOBOKA Vármegye. 
Doboka Vármegye néz Szamos vizére. 

Hol mehetz, ha tetfzik,  Szent-mihály-telkére, 
Onnan Dohokára,  kis Szamos mentére, 
És Jpafalvának  kövér mezejére. 

Szent  níihály-telke  Tonna famíliát  uralja. 
Doboka,  középfzerii  Város Kis Szamos mellett. 
Apaiaiváról neveztettek az Apafi  Fejedelmek. 

III. KOLOS Vármegye. 
Kolos-Vármegyében találod Bontzidát, 

Úgy Kolosvárt,  mellynek Szamos inofsa  falát. 
Monojlort  , Kolojfal,  Búzát, Gyalu várát, 
'S kettős Kaftéllyokkal  ékes Szamos-falvit. 

Bontzida  kies helyen épült Vár, a' fzölös  hegyek 
között. 

KoloJVár  kerített Mag}arVáros,a*Jéfuiták'  Akade-
m'ájírdl, Reform,  és Socin. cotlegiumiról 
nevezetes. 

Monoftor  vólt első fzállások  a' T. Jéfuitáknak. 
Kolos  mező Város, fó-kútakkal  bővelkedik. 
Búza, várát a'Csákiak; Gyalut  a' Bánfiak  birják. 
Szamos falra,  Komis , és Mikola Kaftéíyaival"ékes. 
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IV. T O R D A Vármegye. 
Torda Vármegyének Torda  Város feje, 

Hol Difznájo,  Régen, FAJ, Gorgény  te te je 
Itt van Szent-ivány-is,  Vajdák' kies helye, 
b vas-bányáról liires Teplitza  ferdeje. 

Torda,  népes város, fóval  bővelkedik. 
Difznájot  Kiin famil.  Vitset  Kemény fam.  birja. 
Rt%en dombos helyen épült fzép  város. 
Görgenv,  régen e Ös vár, moft  romlását firatja. 
Vajda  fzent-ii>ány,  mulató helyek az Erdélyi Vaj-

dáknak. 
Teplitza,  vas-bányáról, meleg fórdörül  hires. 

V. KÜKÜLLÖ Vármegye. 
Küküllö Vármegyét Küküllö áfztatja. 

Kukúllbvár,  Radnót  itt várát mutatja. 
Bonyhá',  Elesfalvát  lábad el-járhatja, 
Szent-miklos-Márát-is  fzeined  meg-láthatja. 

Kükülíö-rár,  Radnót.  tornyos épületii várak. 
Bonyha, Miklós.  Betlen fam.  fzép  Kaftéllyai. 
Ebbis-falvÁról  emeltetett Apafi  a' fejedelemségre. 

VI. F E J É R Vármegye. 
Fejér Vármegye néz Gy ála-Fejér-várra, 

Hol En. ed,  Borberek  , Alvintz,  Bálás falva, 
TorotzM,  Zalám*,  hires Abrug-bánya, 
Szent-Király,  Homorod,  Brad,  Tóvis  9 Tót-fálva. 

Gyiila-fejer  vár, mott Károly  Vára,  a* régi Fejedel-
mek' lakó helye, ma az Erdélyi P. Püspök 
Refidentiája. 

Nagy Enyed,  fzép  város, a' Ref.Collágiumnak  helye. 
Bor-

j5or&er«* hegyen épült Vk.Alpntt.  el-pufztúlt.' 
JtaM j Oláh falu  , az Olah Püfpök  lakó helye. 
Torotzkó,  vas és ezüft  bányáiról nevezetes. 
Z alak  na Abrug-bánya a' Bánya Várofoknak  feje. 
A^irt király  Bánfi  Kaft.  ékes. Tói-/*/* rongyos var. 
Homorod  fóval,  ilr<M lakofokkal  bővelkedik. 
Töyijbn  a' Páulinufoknak  fzép  Klaftromjok  vagyon. 

VII. H U N Y AD Vármegye. 
Vég Hunyad Vármegye Dél fele  tétetett, 

Hol Hunyad,  Aranyvár, Rápót építetett, 
Jj/ije, Déva, TMm mind ide helyhetett, 
Vas-kapun  a' Török gyakran megveretett. 

Hunyad.  Hunyadi János Gubernátor' régi Vára. 
Aranyvár, Illye,  jeles erőségek 

favanyú  vizzel kedveskedik. Kafzoni  tam-jé. 
Díva kerített népes Város, itt vólt idá , es ehez 

közel Sarmizagetlfiufa  Decebalus Varofa. 
Vas-kapu  fzros  bé-'s ki-járás a' hegyek között. 

9. Székelyek  VII.  fö-Székei. 
A' Székelvek VII. fö-Székei,  és Fiókjai nagy 

réfzbén  Éfzakra  és Nap-keletre feküfznek  illy 
rendel : 

1. Csik-fzék*  5» Udvarhely-fzék. 
2. Kezdi-föék.  6. Maros-fzék. 
•3. Orbai-fzék.  7. Aranyas-fzék. 
4. Sepfi-ízék. 
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L CSIK-SZÉK, Gij?rgyó,Rafzon 
Czékekkel. 

Csik-Lék, Gyergyó, Kafz&n  vagyon éízak 
táján 9 

Ama hires Tarkó  's Gimes hegynek allyán, 
Itt Somlyó,  Csik-fze'da,  menj túl Mikó  várán f 
Majd éred Szentmiklófi,  's nyughatíz (Ma-falván. 

Som-yö  népes hely, fzép  Pápifta  oskolával. 
Csik-jz$rda  fó  Vá os Csikban , nagy Vásárú hely. 
Miko  vár magas Sántzokka nieg-erösíttetett. 
Sz-miklós  Gyergyó fzéknek  fó  Várofa. 
Gimes hegyen folyom  madarak, érdéi bikák teremnek» 

II. K E Z D I SZÉK. 
Kezdi izéket keFesd Nap-kelete felül, 

Hói Kezdi-Fása?hely  az ült vize körül. 
Kezdi  Szent-Lélek  vár magas ko-íziklán ül, 
Dalnok,  Maxa,  Beretzk,  helyheztetett fzelül. 

KezdUváfirhely  fó  Város, a' gyűlésnek heiye. 
Dalnok,  Maxa,  Bálványos közép fzerii  helyek. 
Beretzkntl  lehet által me.ini az Ojtós fzor«*fságán. 

i n . ORB'AI SZÉK. 
Hegyes Orbai-Szék határos Móldával. 

Hol Zabola  fénylik  magas ko-várával, 
Itt van Kuváfztia-is  meleg forrásával, 
Zápon  után Papóltz  fok  fzámú  vadával. 

Z ibola mellett lévő hegyek terinö íot adnak. 
Kovi.i  m hafzuos  meleg ferdelyéröl  hires. 
Zágon  és Papóltz  népes helységek. 

IV. SZEP-

IV. S Z E P S I SZÉK. 
Nap keletre hajlikSzepíi-fzék  határa, 

Hói helyhetett Szettírgyorgy  Ólt vizé partyára, 
Kőris-patak,  Uzon,  Ajta, Miklósvára, 
Innen mebetfz  Gidó-Ilhje-  Bik-falvár  a. 

Szent  györgy,  Uzon,  Bik-falva  jó helységek. 
Körös  patak,  Miklós  vár nagy melVerségu varak 
Ez egy folyásban  lévő fzékek  Három  Jziknek  ( I nlc-

"des) neveztettnek. 

V. U D V A R H E L Y SZÉK. 
Udvarhely Szék vagyon Kükiillö mentében. 

Hol Almás9 Udvarhely  egymás vidékében, 
Gyagy, Bardótz,  Kerefztúr,  hegyek korayéke-

ben. 
Termeízt fok  vadakat makkos erdélyébeiu 

Almásnál,  a'Kriptákba tsepegö viz kövé válik. 
Udvarhelyen  lakik a' Székelyeknek íö Kapitanjok. 
Gyagyon fok  góbé golyvás emberek laknak. 
Kerefztúr,  Bardotz,  heggyel, foval  bővelkedik. 

VI. M A R O S SZÉK. 
Maros vize mofsa  Maros Szék határát, 

Itt találod Szent-Pál  > Szenti  Demeter várát, 
M  i os vásárhelyen  nézd Pali ás oltárát, 
>6 annak halmon épült inetterséges várát. 

Szentpál  várJí.Rédli, Sz.DemetertGyulati  iam.birja. 
Maros  váfárhhy,  hegyen épü'tt várával, a' Jel. és 

Reformátufok  fzép  oskoláival ékeskedik. 
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VII. A R A N Y A S SZEK. 
Szomízéd Aranyas Szék Torda Vármegyével 

Hol Kotsárd,  Várfalva  Kafíéllyos  helyével 
Bagyon után Fel-vintz  nagy fzámú  népével/ 
'S a' Kerefztes  mező  fok  búza kévével. 

Várfalva  Báró Jóiika Kaftéllyával  ékes. 
Kotsárd,  Bagy on, Fel-vintz  népes Várofok 
Kerefztes  melö a' fok  kerefót  búzától véfzi  nevét. 

IO. A Száfzoknak  VII.  fö  Székei. 
A' Száfzoknak  földe  VII. fö  Székekre és két 

Diítridufokra  ofztattatik  illy rendel: 
1. Szeben-Szék. 6. Szeges-vár Szék. 
2. Medgyes-Szék. 7. Nagy-fink  Szék. 
3. Száfz-febes-Szék.  y.Braü'ai v.BartzaiDiftr. 
4. Száfz-város-Szék.  9. Beftertzei  Diftri&us. 
5. Kö-halom-Szék. 

A Száfzoknak  nemefebb  Várofai  ezek. 
Brafsó,  Szeben,  Medjes,  Nagy  fink,  Befztertze, 

vár. 
Kihalom  , Ujegyház  9 Száfz  város , , Fiz 

ab; a , 
Száfz  feles 9 és Szerda  9 Berthalma  9 Szeliflia,  7Ii/-

máts. 

Brafsó,  Corona, Kir. Város, a'űartzaságnak feje. 
Szeben,  (Cibinum, Hermanlladt) Királyi lo Város, 

a' Gnberni'umnak , Generálisnak , és OJ -
fzig-gy  ülésének helye. 

íie 

Ide közel vagyon a1 Veres-torony,  erös vár a* fzoros 
útnál. 

Medgyes,  Media. Kir. Város, nagy halmon épiiltt 
templomával. 

fink,  formás  Száfz  várofotska. 
Bejiértze,  Biftricia  K. város, a1 Biftritz  vize mellett. 
Szegesvár,  Schesburg.  K. Város, hegyen épültt várral. 
Kö-halom.  Re^s. módofan  épiiltt fzép  varos, magas 

váraval. 
Ujegyház  fzabad  Város, az Ujegyházi fiúfzeknek  feje. 
Száfz-város  , Brós K. Város a' Maros mellett. Ehez 

közel vagyon a' Kenyér  mező  , a' kenyér 
viz mentében. 

Rudna,  közel Beílertzéhez, értz Bánya Város. 
Vízakna  , közel Szebenhez, fó  bányával bővelkedik. 
Száfz'febes,  Müllenbach , K. Város, kies lakó hely. 
Szerdahely  , Raismark , üú fzéknek  fejé. 
Berthalom,  hegyen épültt templomával, a Száfz  Piif-

pök fzékével,  és fzép  fzolejévél  nevezetes. 
Szelift  és Tulmáts  egyben köttetett fiú  fzékek. 

11. Fogaras  Földe. 
Ólt vizére hajol Fogaras vidéke, 

Oláhsággal tellyes többnyire környéke, 
Itt épiUtt Fogaras  Oláh Piifpök  fzéke, 
Seppedékes motsár várának melyeke. 

Fogaras fó'de,  fejedelmi  magános jofzág,  hol 
Fogaras  népes Város erös Várával, az Unitus Oláh 

Püfpök  lakó-helye. Jó kenyerével kérke-
dik. 

Porumbák,  itt ízép üveg kéfzitö  kementzék vágynák. 
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II. SZAKASZ. 
Erdélynek  Polgári  állapot  járói. 

§. i. 
ERDÉLY ORSZÁG Polgári állapotjára néz-

ve két rendből áll, a' Fejedelemül,  és azOrfzág 9 

Tagjaiból. 
§. 2. Moftani  Ffcjedelme,  F. Mária  Theréfia, 

Magyar és Cseh Orízágoknak örökös Király 
A&ízonya, a' ki az Erdélyi Fejedelemsége t-is 
örökös jufsal  birja 1740/Efztendötül  íogva, 
és azt Hiv Tifetei  által igazgatja. 

§. 3. Az Orfzágnak  Tagjai, Nemzetségekre 
nezve, Magyarok,  Székelyek  és SzáfzoK  Yaliá-
fokra  nézve, Catholikufok  , Reformátufok  , Evan~ 
gelikufok  és Unitáriufok.  Rangjokra nézve pe-
dig, Papok,  Mágnáfoky  Kóz  Nemefek,  és Királyi 
Polgárok,  kik a tifztes  Száfzok. 

4. Az Orfzágnak  dolgai a' Fejedelemnek 
hatalmából igazgattatnak. 1. Az Oráság-Gyűlé-
sén^ II. Az Erdélyi Cancellárián. Hí. Á'Gu-
bemiumon. IV. A' Királyi Kamorán , V. A' 
Királyi Táblán. VI. A' Vármegyéknek Táblá-
im. VII. A* Székelyeknek és VIII. A' Száfzok-
nak fzékein. 

§• 5* dz  Orfzág  Gyűlése  Szebenben ízokott len-
ni a' Három fö  Nátiókból, melly-is Felső  és Al-
só Táblákra ofztattatik.  Á Felső  Táblán  ül a'Gu-
bernium a' Príelát i; kkal, Grófokkal  és Bárók-
kal. Az Alfo  Táblán,  a' Királyi Tábla , a' Ma-

gyar 

gyar Vármegyéknek, a* Székelyeknek és Szú-
fzoknak  követei. Mind  a két  Táblának Feje a' 
Királyi Commiffaiius  , a' ki a1 Királynak Propó-
ütióit az Orfzág  eleibe terjefzti. 

§. 6. Az Erdélyi  Cancellaria  Bétsben vagyou, 
és a' Királynak Parantsolatit Írásban küldi az or-
fzágnak.  . 

§. 7. A Fels.  Gubernium az orfzagnak  dolgait 
Szebenben folytatja,  meliynekPr^fese  a'Guber-
nátor, a' TanátsosUrak pedig a'Három Nátiók-
ból válafztatott  XII. Uri ízemélyek. 

§. A Királyi  Kamara  kettő: A' Szebeni,  és 
azAbrugbányai:  Ez a'Bányai; ama pedig az or-
fzágnak  egyéb jövedelmire vifel  gondot. 

1;. A Királyi  Tábla  az Orfzágnak  fö  Tör-
vény fzéke,  melly egy Pnefesböl,  ítélő Birák-
ból és Affefforokból  áll, a' mellyröl mind az 
által lehet a' Gubemiumhoz , és onnan a' Ki-
rályi Udvarhoz folyamodni. 

10. A1 Magyar  Vli  Vármegyék  ugyan annyi 
Táblák által igazgattatnak, mellyeknek itélö 
Bírái a'Fölfpány,  Viceífpány,  Szolga-birák, 
Notáriufok  és Nemes Affeliorok.  Holott-is a' 
caufik  elsőben a' Szolga-birák eleiben vitettet-
nek, onnan a'Vármegye Gyűlésére, végre pe-
dig a' Királyi Táblára. 

§. 11. A Székely  Nemzet  a'mint VII. fzékek-
re ofetattatott,  úgy minden izéknek vagyon 
különös Magiftrátufa  , ezen 7. Magiftrátusnak 
egy fö  Királyi Bírája, ki a'Fejedelemtől ren-
deltetik , és annak nevében ítéli a' Székelye-

ket, 
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ket. Itt a'per elsőben a'Királyi Vitzé-biró elei-
ben; onnan a' Királyi Fö-Biróhoz, utóljára a' 
Királyi Táblára fzokott  vitettetni. 

§• 12. A' Száfz  Nemzet VII. Fö fzékekre  és 
2. Diftriáufokraíel-ofztattatván,  mindenik kü-
lönös Magiftrátus  alatt vagyon. Az egéfz 
lzáíz Univerfitásnak  pedig a' Fejedelem rendel 
egy fö  Királyi Birót, ki Szebenben lakik, és 
Efztendönként  ott Katalin nap tájban közönsé-
ges Gyüléft  tart, a' hová vitettetnek az appel-
lált caufák  a' Vároíi Tanáts' törvény fzékeröl. 

§. 13 Egy fö  Papi Szék vagyon Erdélyben, 
meliynek t e je az Erdélyi Cathoiikus Deák PuJP-
pök. Ez iteli-meg Káptalanjával együtt a' fzent 
izékre tartozó dolgokat, a'honnan lehet a'cau-
sákat feljebb  vinni az Eíztergomi Ériekhez, 
és végre a' Római Sz. Székhez. 

§. 14. A' Hadi dolgokat az Erdélyi Generá-
lis igazgatja, ki hat Regementel vigyáz az Or-
fzágnak  békefségére. 

15. A' Törvénykezéfekben  élnek az Er-
délyiek , réfz-fzerént  a' Tripártituinmal; réfz-
fzerént  a' magoktól fel-állítatott  Törvényekkel 
Mellyeket ök Adprobata  és Compiláta  nével ne-
veznek, és meg-erösi tettenek II. RákótziGyörgy 
által a' Fejérvári Gyűlésben, 1653. Eízt. 

§. 16. A' mi a' Valláft  illeti: Erdélyben öt 
féle  Religiók vannak. R. Catholika,  Reformáta, 
Evangelica,  Sociniána  és Gorog Vállás. 

A' Római Cath !ika Religio  a' Magyarok és Szé-
kelyek között virágzik, a' Fejéi vári Deák Püf-
pök igazgatáfa  alatt. A1 Re-

A' Refonnata  Vallás  , ugyan a' Magyarok es 
Székelyek között gyakoroltatik egy Supennten-
deus és az alatt levő feniorok  vigyázáfa  alatt. 

AzEvangelika  Religio, mellyet többnyire a' 
Száfzok  követnek, egy Superintendens és bi-
zonyos Dekánufok  által igazgattatik. 

A' Sociniána  Vallás, mellyet Blandrata  György 
és Dávid  Ferentz  hintegettenek elsőben Erdely-
ben, Ifjú  Zápolja János idejében igen virágzott 
vala ; de már kezd hanyatlani. Vagyon ma-is 
egy Superintendenfe. 

A' Görög Valláft  tartják az Olahok , Oro-
fzok,  Görögök, kik-is Unitufok  vagy Diffentien-
fek,  azoknak Püfpökjok,  Fogarafon;  ezeknek pe-
dig Bal ás falván  lakik. . 

§. 17. A' Tudomány ok-is ízépen virágoznak 
Erdélyben. . 

A' Catholikufoknak  egy Akadémiajok vagyon 
Kolosvárhan•  . 

A' Réformátufoknak  Ivarom fö  Collegiumjok: 
az Enyedi,  Kolofvári H  és Marosváfár  helyi. 

A'Száíz Evangelikufoknak  majd minden lo 
Száfz  Várofokban  vannak fzép  oskoláik. ^ 

A Socinianufoknak,  Kolosváron  és Tordan. 
§. 18. Tziitiere Erdélynek 3. réfzekre  okta-

tott pais, mellyen, a'Magyaroknak fekete  fajjok; 
a'Székéíyeknek napjok  és húldjok  ; a' Szafzoknak 
pedig q.\árofaik  vannak le-rajzolva. 

III. SZA-



III. SZAKASZ. 
Erdély  - Orfzágnak  rövid  Hiftóriája. 

§. i. 
Erdély orfzágot  régenten Dákufok  és Geták  bír-

ták , igen hadakozó-kegyetlen Nemzet mind 
Ovid  ina: 

Nulla  Getis toto gens efi  truculentior  orle. 
Nints e' földon  kegyetlenebb nemzet a' Geták-
nál. 

§. 2. Ezek minek-elötte a' Rómaiak hatalmá-
ba eftenek:  gyakran háborgatják vala őket: 
mert valamikor a' Duna bé-fagyott,  azon nagy 
fereggel  által menvén, Meüának és Pannoaiá-
nak földét  ízömy'úkopen pufztították  Kivált, Co-
tizó nevü Fejedelem , úgy meg-ijelztette Ro-
mát hogy az akkor élö Horátius illy liralmas 
panalzra fakadna: 

Pme occupatam feditionibus  delevit  Urhem  Dacus• 
Tsak nem el-puíztította Dákus a' zenebonás Ró-
ma Városát* 

§. 3. Domitiánus Római Tsáfzár  fegyvert  fo-
gott ugyan ellenek, és fzándékozott  őket meg-
zabolázni ; de majd egéfz  ferege  a7 Dakufoktól 
meg-verettetvén, kénteleníttetett eíztendöbéii 
adónak Ígéretével azoktól békefséget  kérni 88. 
Eízt. 

§• 4« Végre Trájánus imperátor 102. Eízt. 
nagy kéfzülettel  a' Dákufok  ellen meuvén, őket 
igen meg-alázta: mert Decebalus nevü Kirúlyjo-

v" kat 

kat egéíz feregével  meg-verte, annak fö  Váro-
sát Sármizagahuzát  azOrfzággal  együtt el-foglal-
ta , és oda új Római, lakosokat küldvélt, a' 
Királyi Várott Ulpia Trájánanak nevezte. 

5. Sok idő múlva, Gallienus Római Tsá-
fzár  idejében, a'Gothufok  és Sarmaták azÉfza-
ki Tartományokból ki-jővén; a'Dákufokkal, 
Getákkal öízve adták magokat, és a'Rómaiakat 
Dáciában annyira háborgatták, hogy ótt tsen-
des lakáfok  nem lehetne. Melly okra nézve 
Aurelianus  linp. 274- ben a'Római Vitczeket on-
nan Mefiába  által költöztette , a' kik ott meg-
inaradtanak, idővel el-allyafodván,  Oláhokká 
lettenek, kik magokat ma-is Rómaiaknak ne-
vezik. 

§. 6. Birták a' Gothusok, Gepidák és egyéb 
nemzetek })áciát ízép békefségben  mind addig., 
mig nem a1 Hunnufok  Scithiából ki-jövén 376. 
Eízt. táján , azokat réfz  fzerént  a' Dunán által 
hajtanák; réfz  fzerént  meg-hódoltatnák, es Dá-
ci^Éfeomizéd  tartományokkal együtt el-fog-

§.7. Kik-is mit tselekedtenek Atilla Király 
alatt, hogy jöttenek idővel helyekben az Ava-' 
refek  ? és ezek után- a* Hungarus  Magyarok,  mint 
foglalták  és ofetották-fel  Dáciát és Magyar Or-
fzágot  : rövideden meg-lehet látni a1 M. Orfzá-
gi Kis Tükörben. 

§. 8. Első Sz. Iftván  K. Gyúlát Erdélyi Feje-
delmet meg-gyözvén, Erdélyt a' Magyar koro-
nához foglalta  1002. Eízt. és az itiötül fogva, 
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azt a* Magyar Királyok bírták bizonyos föTifz-
tek, avagy Erdélyi Vajdák által, Zápolya János 
M. Orfzági  Király' haláláig, melly történt 1540. 
Efct. 

§. 9. Annak halála után, kivánván Ifabella, 
avagy Erfébet  özvegy K. Aízfzony,  a' kötés 
ellen-is kisded fijának  Ifijú  Zápolya Jánosnak az 
Orfzágot  meg-tartani: Első Ferdinánd, M. Or-
Izág' rendes Királya ellen , ki-hivta fegítsegére 
Sulimán Török Tsáfzárt,  mint Tútorát, de nagy 
kárával: mert Sulimán Buda. alá jővén nagy fé-
reggel , Ifabellát  fiával  együtt Erdélybe kül-
dötte, Budát pedig az Orfzágnak  nagy réfzével 
magának fogla  ta 1541-ben. 

§. 10 így el-ízakadván Erdély a* Magyar ko-
ronától , az idötül fogva  különös Fejedelmek 
és Vajdák által fok  vá tozáfok  között igazgat-
tatott, egéíz Leopold Ts. és Király idejéig , ki 
a' Törököt Béts alatt meg vervén, nem tsak M. 
Orfzágnak  nagy réfzct,  hanem Erdély t-is el-
foglalta,  és vifzont  aJMagyar koronához fzeren-
tséfen  kötötte 1687-ben. 

§. 11. Kik vóltanak pedig Ifjú  Zápolya János-
tól fogva  Erdélyi Fejedelmek vagy Vajdák mind 
ez ideig : azokat rövid verfekben  foglalván, 
rend ízerént elö adóin. 

Az Erdélyi  Fejedelmek  és Vajdák. 
Zápolya  vólt első Ersébet Annyival, 

Kit Bátori Iftván  követett fórjával, 
Majd 

Majd Bátori Krijíófi,  Sigmond  kis fi  jávai, 
Es Bátori András,  a' Mihály  Vajdával. 

Székely  MóJ'eft  fórban  Bótskai  követte , 
Ezt Rákótzi  Sigmond,  de tsak el-kezdette: 
Bátori Gábornak  mert önként engedte, 
Ki a'-gyilkos útfzát  vérével feftette. 

Be hlen Gábor magát vitézül forgatta  , 
Ki az igazgatáíl Katalinnak  hagyta, 
De Bethlen JJivánnak  ezt az Orfzág  adta , 
Majá&Rákörxi  Györgynek  ismét ajánlotta. 

Bízta Rákótzi  György,  érvén vég órára: 
Ifjabb  Rákótzi  György'  és Ferentz  fijára. 
ttófei,  Bartsai, Kemény  nem fokára 
Birván, fzáilott  a' két Apafi  vállára. 

Végre fö  Urához Erdély viízfza  tére, 
Jutván Leópoldnak  hatalmas kezére, 
Ez után vólt Jójef  kegyelmes vezére, 
Bár' Rákótzi  Ferentz  vólt nagy ellenére. 

Károly  a' Törökön vévén diadalmat. 
Szerzett Erdélynek-is tsendes nyugodalmat. 
Mária  Jréfia  moft  ajánl oltalmat, 
Kinek adjon a' Menny hofzfzú  birodalmat. 

V I V A T. 

1. IOHANNES ZAPOLYA Iun. 1541. 
ZÁPOLYA JÁNOS SIGMOND, Zápolya 

János K.Fija, bé-ment Ifabella  Annyával együtt 
Erdélybe 1541-ben, és birta a'fejedelemsé-
get 30. E&tendeig. Ez 

1. Igen 



1. Igen gyenge lévén, helyette Ifabella  fogott  az 
igazgatáshoz , Martinufius  György  Varad* Püspök 
kints-tartó, és Petrovits  Temesvári Commendans 
tutorságok alatt. 

2. De nem fokáig  bírhatta Erdélyt Ifabella  bé-
kefségben  : mert György Püspök a' Török alatt 
nem kívánván lenni , titkon Ferdinándnak ajánlot-
ta Erdély Ürfzágát.  Ki-is Káiláldus hadi vezére 
által arra hajtotta Ifabellát,  hogy Erdélyt a' M. 
Orfzági  Koronával, és Kafsa  Városával, Ferdinánd-
nak engedne , maga pedig Erdélyből ki-költözne 
fijával  együtt Siléfiába,  az Oppáviai HertzegSégbe, 
mellyet adott nékie Ferdinánd fzáz  ezer arannyal 
együtt Erdély orfzágért.  1551-ben. 

3. György Püspöknek ezen hűségét fzépen  meg-
jntalmaztatta ugyan Ferdinánd, tévén ötet Eízter-
gomi Erfékké  és Erdélyi Gubernátorrá: de e' jó-
val kevés ideig élhetett : mert tsak hamar az után 
Kaftáldó  Vezér ötet Alvintzen meg-Ölette némelly 
gyilkofok  által. 

4. Ferdinánd feni  bírhatta fokáig  Erdélyt: mert 
Sulimán Török Tsáfzár  mind addig hadakozott el-
lene , míg nem Erdélyt Ifabellának  vifzfza  adná, 
mellyet meg-is. tselekedett, nem reménylhetvén kii-
lömben Sulimántól békefséget. 

5. Vifzfza  jővén Ifabella  fiával  együtt Erdélybe 
1556. Efzt.  kezdett Bébik Ferentz  ellene vád os kod ni 
a' Torok portánál, nr'nt ha nem vólna alkalmatos 
az igazgatásra, és inasát Gubernátorrá tétette: de 
tsak hamar torkára forrott  a' vádoskodás: mert Ifa-
bella fzép  fzin  alatt Beb'k  Ferent.zet,  Ken  ii Fe-
rentzet  és Antalt  magához hivatván , őket Fejér 
váron éjjel meg-ölette titkon. 15^8. Efztend.  melly 
után maga-is nem fok  idö múlva halálos nyavalyá-
ba esvén, meg-hólt 1559. Efzt. 

6. Ifjú 

6. Ifjú  Jánosra fzálván  Aiinya halála után az 
igazgatás, fokát  alkalmatlankodott a' Török fegítsé-
gével a' Magyaroknak , kit-is hogy jobb barátjává 
tehefsen,  Blandrata  György  Udvari orvos Dofto-
ra tanátsáböl a' Sociniána, avagy a' Szent Há-
romságot tagadó vallásra hajlott, es azt Erdélyben 
mindé» módon terjefzteni  igyekezett. 

7. De igy fem  nyerhette-meg Suli mán Tsáfzár-
nak* azt a' kegyelmet, hogy Ígérete fzerént  nékie 
vifzfza  adná Budát Magyar Orfzággal  együtt: 
mellyért-is elméjét a' békefségre  fordította,  és Má-
ximilián Királlyal meg-egyezett illy pontomok-

* ban 1. Hogy ne Királyi hanem fejedelmi  tituluf-
fal  birja Erdélyt , és M. Orfzágban,  Bihar\ Má-
ramaros, ICraJzna,  Köztp  Szolnok  Vármeírye-
ket, életéig. 2. Maximilián ötet a' Torok ellen 
védelmezze , és ha Erdélyből ki-fzoríttattiék,  az 
Oppáviai Hertzegsécet birja Siléfiában.  3. Unokái 
közztii adjon a' tsáfzár  egytHertzeg Kis Afzfzonyt 
néki Feleségül 1570. Efzt. 

8. De nem fokáig  élhetett e' békefség  hafznával 
János: mert 1571. 2. Mart; hervadozó életét le-
tette magtalanul 31. Efztendös  kofában.  Dítséretes 
Fejedelem lett vólna, ha rofzfz  Tanátsofi  által éle-
tében és vallásában meg-nem vefztegettetett  vólna. 

2. STEPHANVS BÁTORI. 1571. 

Somlvai BÁTORI ISTVÁN, ez előtt Vára-
di Commendáns, (kit nagy lábú Bátor inak hív-
tak a' Magyarok) Ifjú  János után válafztatott 
Erdélyi Fejedelemmé 1571-ben , kinek vá-
lafztását  mind a' két Tsáfzár  helyben hagvta, 
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le-kotelezvén magát mind a* kettőnek hűségé-
re. Ez 

1. Hogy békefségben  bi ihatni Erdélyt , a' kü-
lömbözö vallaToknak fzabadságot  engedett. De az 
Ariánus Mini dereket udvarától el-tijtotta. 

2. Sokat alkalmatlankodott ennek Bíkíft  Gáspár, 
Ifjú  Jánosnak kedves fo  embere, ki a' fejedelemség-
re vágyódván, Máximiliántól kért fegítséget  és az-
zal ellene bé-ment Erdélybe, kihez a' Székelyek 
közziil-is fokán  áUottanak. De Bátori Iftván  a' 
Török fegítségével  ötet igen meg-verte , népéből 
fokát  el-fogott,  a'Magyarokkal kegyelmefen  bánt; 
de az Erdélyi Székelyeknek füleiket  , orraikat el-
metélvén, úgy küldötte vifzfza  feleségeikhez.  A* 
Törökök pedig ezen fegítségért  5. ezer arannyal 
fzaporították  a' 10. ezerből étidig álló adót. 

3. Ez titán a' Lengyelek Király nélkül lévén , 
Bátori litvánt válafztották  Királyoknak 1576. Ki-is 
Lengyel Orfzágban  a' Királyságra menvén , Er-
délyt bizta. telivér Attyafiára  Bátori Kriftúfra. 

3.CHRISTOPHOR VS BÁTORI.1576. 
BÁTORI KRISTÓF Bátori Iftván  teftvére, 

fel-válalváll  az Erdélyi Vajdaságot aZc vifelte 
közel 6. Eiztendeig, Ez* 

1. Nagy indulattal vileltetett a* Jéfuitákhoz,  ki-
ket nem tsak bé-hivatott Erdélybe 1579. Efzt. 
hanem polgári fzabadsággal-is  mcg-ajándékozott, és 
Kolosvárba bé-vivén, Számokra fzép  Klaftromot, 
oskolát építetett. 

2. Ugyan 

«Wo^cJ&  167 
* TJaván ez, vetette a' Dévai örökös fogságba  Dá* 

. vidFerentzet  az Unitá.iufok  Püspökjöket : m r £ 
Tzt tanította, hogy azür Jéfust  imádni nem fzuk-
séges. 

Végre látván maea nany erőtlenségét, Sigmond 
nevi 8. Efztendös  fiját  fucceflbranak  declaraltatta 
az Orfzág  Gyűlésében 1581-ben , & ugyan azon 
EfztendÖben  meg-is hólt, nagy békefségben  hagy-
ván az Orfzágot. 

4 . SIGISMVNDVS BÁTORI. 1581. 
BÁTORI SIGMOND, Bátori KriftófVajdá-

nak, Bótskai Ersébet Afzfzonytól  fzülettetett 
fiia,  Erdélynek igazgatásához fogott  1 5 8 ™ , 
és azt fok  változáfok  között folytatta  20. Efz-
tendeig. 

, E' felöl  azt írják, hogy vérrel tellyes marok-
kal jött-ki annya méhéből, melly az o keíyetler.. 
ségé jelenthette, 7 mint hogy rgen változó elmé-
fü  és kemény terméfzetü  Ifjú  vólt, melly miatt 
Erdélyt nagy vefzedelembe  ejtette. 

a Mig ugyan Giui Jims  Tutor és Gubernátor 
alttt vólt, mindenek jól folytanak:  de minek után-
« f  cJtzi Tános Gubernatori hivatalát le-tette és 
az i g a z g a t SignTondra bizta azonnal hanyatlani 
kezdett az Orfzágnak  békefsége. 

, M e r t Siemond el-pártolván a' Tőröktől, Rú-
do f  S z á r - U é á , J a ' Moldvai ésOláh Vajdá -
TÁL euviitt és az Orfzágnak  azon fo  Urait, KIK 
vé e abban' mint Erdélynek vefzedelmére  tzélozo 
dologban,"meg-nem egyednek, kegyetlenül meg-
ölette. 1594-ben, TJ, 
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4. E' meg-lévén, láttatott a' fzerentse  Sigmutid-
fiak  igen kedvezni; mert Rudolf  Tsáfzár  ötet arany 
gyapjas tzimerrel, Imperiumi Hertzegséggel meg-
ajándékozván , Mária  Krijlinát  a' Stiriai Károly 
íiertzeg leányát nékie feleségül  ajánlotta, a'.Móld-
vai és Oláh Vajdák-is magokat hatalma alá adták. 
Kiknek fegítségével  a* keve y Sinán Basát, ki Győrt 
meg-vette va a , három izben Oláh Orfzágban  igen 
m.g-verte és futva  fzalafztötta  Koníláutzinápoíy-
ba 1595. holott-is bánatjában meg-hólt, bofzfzon-
kodván azon, hogy illy régi tanúltt Vezér egy gyer-
mektől meg-gyaUfztatott. 

5. Ez után a* Török Tsáfzár  Mahumet fok  nép-
pel Eger "alá fzállván,  azt meg-vette. Ki ellen Ma-
ximilián Hertzeg és Bátori Sigmond fzép  haddal 
mentenek , véle Kerefztesnél  tüzefsen  meg - iitkoz-
tenek, népét meg-nyomták , a* Török Tsáfzárt  - is 
meg-futamtatták.  De midőn a' fémetek  és Magya-
rok mohon esnének a' prédára: a' Törökök és Ta-
tárok újobban reájok rohanván , őket meg-verték , 
és az elöbbeni viftoríát  kezdtt>öl ki-tekerték 1506. 
Efzt. 

6. Meg-űnviii Bátori Sigmotid a' fejedelemséget, 
azt Rudolf  Tsáfzártiak  ajánlotta, kívánván tÖIe 
EfztendÖnként  50. ezer aranyat , és az Oppaviai 
Hertzegse'get. De tsak hamar elméjét megváltoz-
tatván, titkon viízfza  ment Erdélybe, és pátens 
Levelével az Orfzágban  lzemteleniil ki - hirdette, 
hogy Ö Rudolf  Tsáfzártól  igen meg-tsaiattatott lt-

7. Ki ellen hogy magát óltalmazhafsa,  a' Török 
Tsáfzárhoz  folyamodott,  de az Ötet meg-vetQtte , 
és haddal kélzült ellene. Mellyen Bátori Sigmond 
igen meg-ijedvén, Erdélyt Bátori András Kárdi-
nál Báttyára bizta , Feleségét Máriát vifzfza  kül-

dÖt-

dötte Annyához Stiriába, és maga Lengyel Or-
fzágba  bujdofott.  1599-ben. 

5 . A N D R E A S BÁTORI. 1599« 

BÁTORI ANDRÁS Kurdinál, Erdélynek 
igazgatását fel-vilalta  i 5 9 9 - b e u > d e maga ve-
feecielmére:  mert Mihály,  Oláh Orfzági  Vajda, 
Rúdolf  Tsáfzárnak  kérésére , bé -menvén Er-
délybe Bátori András ellen, azt egéfz  tabora-
val együtt igen meg-verte, András a* hartzrol 
el-fzaladván,  az Oláhoktól agyon verettetett 
33. Efztendös  korában , egy alávaló kunnyo-
ban. 

6. MICHAEL VAIVODA. i599-
MIHÁLY Oláh Vajda Bátori András halála 

után egéfz  Erdélyt Rudolf  Tsáfzár  fzámára  fog-
lalván annak nevében kezdette / Vajdaságot 
vifelni  vad kegyetlenséggel. 

1. Ez ellen jobban ki-jött vala Bátori Sigmond 
Lengyel Orfzágbol  válogatott fereggel  : de Balta 
Györgytől és Mihály Vajdától Gorofzlónal  igen meg-
verettetvén , futva  fzaladott  vifzfza  L. Orfzagba 
1600. 

2 Melly időben Erdélynek igen keferves  álla-
pot ja vólt, a' midőn a* kegyetlen Bárta, és Mihály 
Vajda fene  fzivit  Tifztjeikkel  Erdélyt fzabadofsan 
nyomorgatták , a5 Nemes Uri fzemélyeknek  házai-
kat el-fogíalták,  javaikkal, feleségeikkel,  lányaik-
kal kedvek fzerént  éltenek , nem levén fenki,  a 
ki őket ez Ínségből meg-fzabadíthatná. 
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3. E* között Báfta  György, kegyetlen Olafz  em-
ber, irigyelvén Miháiy Vajdának a' prédát, azt 
maga Sátorában álnokul tncg-ölette, és Erdélyt 
kedve fzerént  fanyargatta.  Kinek fzörnyü  pnfztí-
táfa  miatt arra jutott Erdély , hogy az emberek 
magok vonnák az ekét, és a' két kerekű talyigát, 
meilyet Báfta  feekerének  neveztetlek. 

4. Nem fzenved  hetven tovább az Erdélyiek Bá-
ftának  kegyetlenségét, ismét Bátori Sigmondot Er-
délybe hivták , -és lokan melléje állottatiak. De 
Sigmond látván, hogy Rudolf  Tsáfzárnak  és Báftá-
nak erejével nem bírhatna, maga állliatatlanságának 
kárhoztatásával a'Tsáfzár  kegyelméhez folyamodott, 
és végképen által adván az Orfzágot,  Cseh-Orfzágba 
ment lakni i6o£-ben r holott-js végre unalmas éle-
tét le-tette 1613. 

így Erdély ujobbanBáfta  kezére esvén, fzör-
nyü keménységével azt tselekedte ; hogy az Er-
délyiek Rúdolf  Tsáfzártól  el-pártolván, a' Török-
höz hajolnának, Vajdájokká tévén. Székely  Májejh 

7. MQISES SICVLVS 1602. 

SZÉKELY MÓSES a' Török Tsáfzárhoz 
folyamodván  , attól az Erdélyi Vajdaságban 
meg-erösítet-ett, és Bektes Basával Erdélyt 
a' Török fzámára  kezdette foglalni. 

1. 13e ez-is kevés ideig birhatta a' Vajdaságot; 
mert Rádula Oláh Vajdától egéfz  népé fzéllyel 
verettetett, és magának-is feje  vétettetett 1603. Efzt. 
Bektes Bafa  pedig: nagy kárral futva  fzaladott-ki  az 
Orfzágból. 

F hartz mán R adu la Vajda Erdélyt ismét Rú-
dolf  Tsáfzár  hűségére hajtván , azt Badara bízta. 
Ki-is, nem lévén már mit pufztitam  ; az Urizag-
nak igazgatására Decemvirátuft  rendelt Németek-
ből és Magyarokból: maga pedig onnan Magyar 
Orfzágba  Rudolftól  ki - hivattatott, és ott io hadi 
Vezérré tétettetett 1604-ben. 

- De az Eidélyiek nem fzenvedhetvén  a' "Né-
met* Tifzteket,  és mind valláfokban  , mind javaik-
ban való háborgattatáfokat:  kivált Botskat  Ifivan, 
a' ki párt - útéfsel  vádoltattvan , a Kafsai  Oenerá-
liltól Barbi&nuftól,  minden jófzágaitól  meg-iofz-
tattatott: új háborúságot indított Erdély és Magyar 
Orfzágban  1604-ben. 

8. STEPHANVS BOTSKAI 1604. 
BOTSKAI ISTVÁN, Bátori Sigmond alatt 

Váradi Commendans, kezdett Rudolf  Tsáfzár 
ellen fegyvert  fogni  1604-ben, és folytatta  a' 
hadakozáit, 2. Efztendeig.  Ez 

1 Látván, hogy mentsége a* Tsáfzár  előtt hnfz-
ontálan, fegyverrel  kivan» maga igyét Oltalmazni. 
Mellyre nézve, Uppai  Buláfi  és Nemeti  Balg,* 
Hajdúságnak, fó  Kapitánnyait az egefzHajdus.g-
«I magához édesítvén, tsak hamar DwJxegwl es 
Kerekimi  a* Németeket fel-verte,  magát-isBar-
biánoft  futva  fzaíafztotta  Tokajba , és onnan Kaísa 
felé. 

2 Botjainak illy fzerentsés  előmenetelén feí-in-
dűlván némelly Magyarok, tsak hamar melle allot-
tanak Kafla városával együtt, es hogy erofebbek 
lehefsenek,  a' Török Tsáfzár  hűségére magokat 
ajánlották. ^ E ^ 



3. Ezt meg-értvén Rudolf  Tsáfzár,  Báfta  Györ-
gyöt küldötte Botskai ellen 1605-bea. Ki Bótskait 
Edelénynél meg-verte, és népét el-fzélefztvén,  ma-
gát Egerbe fzalafztötta.  De tovább gyözedelmét 
nem foíytathatta,  mivel a' Németek nem akarta-
lak fzolgálni  fizetés  nélkül, hanem Eperjesnél, az-
után Pofonnál  töltötték az időt hafzontalanúl. 

4. E' jp alkalmatofságon  kapván Botskai, új fe-
reget gyűjtött, felső  M. Orfzágot  a5 Bánya Váró-
tokkal együtt el-foglalta.  A ' Szírentsi  Gyűlés-
ben mind a' Magyaroktól, mind a' Törököktől 
Erdélyi Fejedelemnek esmértetett. Sőt Mahumet ÍÖ-
Vezér, ötet , Peft  alá hivatván , egy fzép  koro-
nával meg-is ajándékozta. Mellyet ugyan Botskai 
nagy emberséggel el-vett, de nem úgy> mint ha-
talomnak; hanem mint fzeretetnek  jelét* 

5. Ezek után tsak hamar békefségre  fordítván 
elméjét, Mátyás Hertzeg közben vetéfe  által a' Tsá-
fzár  ral meg-egyezett illy pontomokban. 1. Hogy 
Impérinmi Hertzeg titulufal  birja Erdélyt, és azon 
Vármegyéket, melly eket Bátori Sigmond birt M«. 
Orfzágban.  2. A* Proteíh'ns vallásnak légyen fza-
badsága. 

6. Ugyan akkor tájban a' két Tsáfzár  között-is 
20. Efztendeig  tartó frigy  fzereztetvén,  Botskai 
nagy Őrömmel Kafsára  ment, és ott, életének 50 
dik Efztendejében  mag nélkül meg-hólt 1606. 17. 
Dec. Sokan úgy vélekedtenek , hogy Katái  Mi-
hály , Bótskai Cancelláriufa  étette vólna-meg ötet 
méreggel : melly gyanóságért Kátai Mihály máfod 
napon a* Hajdúktol öfzve  vagdaltatott. Botskai 
Iftván  te/le* pedig Erdélybe vitettetvén, Fejér vá-
ron el-temettetett. 

9. Si-

9. SIGISMVNDVS RÁKÓTZI. 160% 
RÁKÓTZI SIGMOND, Botskai litvánnak 

hadi Generálifa,  és Erdélynek akkori Guber-
nátora, Botskai után, kedve ellen-is Fejede-
lemmé válafztatott  Erdélyben: De ez mint 
jámbor és beteges ember, önként e' tifztséget 
Bátori Gábornak  engedte, és M. Orfzágban 
Szerentsre  ki-jővén, ott lakott magános tsen-
defségben,  mind haláláig. 

10. GÁBRIEL BÁTORI. 1608. 
BÁTORI GÁBOR az Erdélyi Vajdaságot 

fel  - válalta 1608. és birta azt nem nagy di-
tsérettel 5. Efztendeig.  Ez 

1. Jeles vitéz, de igen fajtalan  és kegyetlen em-
ber vólt, mellyért tsak hamar az Orlzágnak ked-
vetlenségébe efett. 

2. Ez ellen Mátyás K. Forgáts Sigmondot, és 
Rádula Vajdát fzép  haddal küldötte Erdélybe. 
Kik-is Kolosvárt, Szebent, és egyéb Várofokat 
könnyen el-foglaltanak.  De Bátori Gábor nak fe-
gítségére jővén Nagy  András  a' Hajdúk Kapitánja, 
és fok  fzámú  Törökök : Forgáts hadát igen meg-
verték, és Erdély Orfzágból  ki-kergették 1611-ben. 

3. E' meg-lévén , Bátori Gábor azon Várofok-
kal, mellyek könnyen fel-adták  magokat, kezdett 
kegyetlenül bánni : mert közülök fokakat  meg-
öletett, vagy jófzágaikat  fel  - prédálta. Nagy  An-
dráft  pedig a' Hajdúk Xapitányját bor-ital közben 
agyon verte, melly tselekedftével  fokakat  magától 
ei-idegenített. 

4. Ki-



. ^ 4. Ki-is hogy ezen kegyetlenségéit a' Török Por-
tinál ne vádoltafson  : Gétzi Andrátt, meg-hitt em-
berét , maga mentségére a' Török Tsálzárhoz kül-
dötte. De Gitzl  András  kiilömben tselekedett; 
metíS Bátori Gábornak kegyetlenséget , bujaságát 
csaágyéb vétkeit elö adván, annyira ellene haragí-
totta a* Török Tsáfzárt,  hogy azt tifztitöí  meg-
ioíztaná , helyében elsőben ugyan Gétzi Andráft, 
majd Bethlen Gábort  állítaná, és ezt íza'mos Török 
haddal Erdélyben kisértetné. Kit az Erdélyiek 
örömmel íogadtanak, Bátori Gábort meg-vetvéu, 
1613. Efzt. 

5. Ezen fzerentsétlenségét  meg-értvén Bátori Gá-
bor , Mátyás Királyhoz folyamodott,  ós Váradra 
menvén, a' midőn ott, az igértt fegítséget  várná: 
Sziloji  János,  és Xadányi  Gergely  N. emberek ál-
tal, kiknek feleségeikkel  ez előtt gonofzúl  élt, a' 
Váradi Utlzáu maga kotsijában meg-ölettetett 27. 
Üct. 1613, 

11. GÁBRIEL BETHLEN. 1613. 

BETHLEN GÁBOR, Bátori Gábor' kemény-
sége miatt a' Török Tsáfzárhoz  fzaladott,  és 
fok  igérejtek, ajándékok által, annak engedel-
méböl az Erdélyi fejedelemséget  meg • nyel-
ven, 1613. Efzt.  azt ízerentséfen  birta i8« 
Efztendeig.  Ez 

1. Fejedelemségének mindjárt kezdetében, Med-
gyesre Gyüléíl hirdetett az Orfzág'  dolgainak el-ren-
delésére, a' mellyre Szilofi  és Nadányi  meg-jelen-
vén , Bethlen , és az Orfzág  előtt ugyan kegyel-
met nyertenek; de a' katonák és a* köz rend őket 

ha-

halálra kerefték:  és midőn a* Medjefi  toronyba 
fzaladtauak  vóina , onnan nyakra fóré  le-vettette-
nek Bátori Gábor haláláért 1614-ben. 

2. Ez után egynéhány efztendö  múlva 1619-ben, 
a' Cseheknek ofztönözéfekre  , 18. ezer válogatott 
fereggel  bé-jött M. Orfzágba  II. Ferdinánd K. el-
len , és tsak hamar, M. Orfzágnak  nagy réfzét  Raf-
iával, Nagy-Szombattal  és PoJb?mal  együtt el-
foglalta,  a' Korona-is minden clenodiumokkal ke-
zébe esvén. 

3. Küldötte ugyan ellene Ferdinánd Donpicr ne-
vü fö  vezérét 19. ezer néppel : de Donpier Po-
fonnál  halálra lövettetvén , kevésre mehetett. Ha-
fonló  ki-menetele lett Újvárnál Boquojának-is, egy 
nagy hadi Vezérnek. 

4. Ezen káros hadakozásnak véget vetett a* ki-
vánt, békefség  1622-ben , Bethleu Gábornak nagy 
hafznával:  mert ennek erejével, 1. Imperiumi ller-
tzeggé* tétettetett, s. Néki engedtettek Erdély Or-
fzág  mellett 7. Vármegyék : Szakmár,  Szabólts, 
Ugotsa,  Berei, Zemplin,  Borfod  és Abaujvár-
megye Kafsával  együtt éltéig, e íelett, 3. Siléfiában 
az Oppáviai és Kátibqrai  Hertzegségek bizonyos 
fzámú  pénzel a' hadi költségre, Ö pedig vifzfza  ad-
ván az el-foglaltt  Vármegyéket Várofokat  és a* koro-
nát, haza ment békefséggel  Erdélybe. 

4;. De nem fokáig  tartott ez áldott békefség:  mert 
Bethlen, azon okból, hogy néki az igértt hadi költ-
ség meg-nem adattatott: újobban Ferdinánd ellen 
támadott, 1623. Morvát, Auftriát  pufztította,  söt 
Bétsnek Hoftátját-is  fel-égette,  Kinek le-tsendesíté-
sére ismét békefségre  lépett Ferdinánd K. igéi vén 
Betlennek Etscd  várát örökösön dominiumjával e-
gyütt. 
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6. Azon közben Betlen Gábor felesége  Károli 
Susánna meg-halván, mafodik  feleségül  vevé magá-
nak a' Brandeburgiai Elektornak leányát Katalint 
kivel pompás menyegzőt tartott Erdéiyben 162ó! 
Az után tsak hamar a' Német Orfzági  Protelián-
fok  kértére harmadfzor-is.  Ferdinánd eüen fegyvert 
fogött.  De e' zurzavar-is jó békefség  által le«tsen-
deledett 1627-ben. 

7. Nem fokáig  élhetett Betlen e' békefség  hafz-
nával; mert dagadásba esvén 49. efztendös  korá-
ban meg-hólt 1629-ben, 15. Nov. és Fejér váron 
nagy pompával el-teinettetett. Nagy fzivü,  fzeren-
tsés, gazdag, de fogadásában  nem eléggé állhata-
tos Fejedelem. 

8. A' mit éltében el-mnlatott, halálában ki-pótol-
ta; mert Ferdinánd Ts. Fijának teftált  40000. ara-
nyat, és egy drága fzerfzámií  paripát, ugyan azt 
és annyit a' Török Tsálzárnak-is. Katalin Felesé-
gének pedig fzáz  ezer Tallért a* Munkátsi,  To-
kaji  és Fogaraji  Dominiumokkal együtt. Hagyott 
fi'  Fejérvári Collégiomnak-is 74000. Tallérokat, 
hogy Akadémiává tétettefsen  ; de azt Rákotzi 
György SuccefTbra  maga hafznára  fordította. 

12. C A T H A R I N A 1629. 
KATALIN, Betlen Gábor' felesége,  Fér-

jének rendeléfe  fzerént  12. Tanátsos Uraknak 
igazgatáfok  alatt kezdette a' fejedelemséget 
vifelni  i62i>ben, de kevés ideig, 

1. Mert az Erdélyi Urak , idegen Német Afz-
fzonynak  nem örömeft  kívánván tejet hajtani, a' 
Kolosvári Gyűlésben fzép  fzóval  arra vették, hogy 
másnak engedné a* fejedelemséget  a* mint azt még-
is tse léked te. 

2. Ka-

2. Katalin pedig el-adván jófzágait,  minden kin-
tsével Tokajba, és onnan Német Orfzágba  ment 
lakni, holott-is férjhez  ment, Ferentz Saxoniai Her-
tzeghez. Ebben hagyta emlékezerét Erdélyben, 
hogy ö fundálta  elsőben az Enyedi Ref.  Collegiumot. 

13. STEPHANVS BETHLEN. 1630. 

BETHLEN ISTVÁN, Bethlen Gábornak 
Ötse, és Erdélynek Gubernátora, válaíztatott 
Erdélyi Fejedelemnek 1630. de attól, maga 
egyligyüsége miatt tsak hamar el-efett.  Ugyan-is 

1. Kétséges lévén a* felöl,  hogy ötet válafztanák 
Fejedelemnek: titkon Rákótzi Györgyhöz küldötte 
a' maga fiját  Bethlen IJlvánt,  és Vejét Zólyomi 
Dávidot,  és azok által néki ajánlotta a* fejedelem-
séget. 

2. Azon közben az Urak, Bethlen Iftvánra  vox-
oltanak, mellyet ö meg-értvén, azonnal Rákótzi-
hoz izent, hogy maradjon otthon tsendefségben: 
de Rákótzi már útban vólt, és nagy pompával Vá-
radra bé-kisértetett Ifjú  Betlen litvántól, ki azon 
Várnak ío Commendánfa  vólt. 

3. Azért az Erdélyi Urak azt végezték , hogy 
újabb voira menjen a" dolog. Rákótzi ajándékok-
kal igéi-etekkel forgolódik,  az Urakat magához 
édesgeti ; Betlen litván pedig könyörgésben tölti 
idejét, és magát egyedül bizza az Illeni gondvife-
lésre. 

4. Bé-állván a* Gyűlés Száfz-Városban,  Katalin 
Fejed. Afzfzony-is  Kemény János Követje által Rá-
kótzit Commendálta az Uraknak, és könnyen ar-
ra hajtotta, hogy Rákótzit tifztelnék  Fejedelemnek; 

M Bet-
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Betlen Iftvánt  pedig elöbbeni Gnbernátorságában 
meg-hagynák. 

14. GEORGIVS RÁKÓTZI I. 1630. 
I. RÁKÓTZI GYÖRGY, Rákótzi Sigmond 

fija,  M. Orfzágból  Erdélyi Fejedelemmé hi-
vattatott 1630. és nagy pompával Erdélybe 
bé -menvén, hivatalához kezdett 1631« és azt 
folytatta  maga házának nagy hafznával  18. 
Eiztendeig. 

1. Ez ellen Ferdinánd, Efzterházi  Mik lés Pala-
tinnft  nagy haddal küldötte Erdély i'elé, hogy azt 
a' paftum  ízerent el-foglalná  : de Rákótzi ki-ment 
a' Palatinus eleibe M. Orfzágba,  azt egéfz  fere-
gével vifzfza  verte, és arra indította a' Tsáfzárt, 
hogy ötet Fejedelemnek esmérné. 1632. 

2. Tsáki  IflvAn-is,  Katalin Fejed. Afzfzonynak 
kedves embere, irigyelvén Rákótzi fzerentsejet, 
törekedett ellene , de kevés előmenetellel; hanem 
hogy Erdélyben lévő jófzágát  vifzfza  nyerte. 

3. Nagyobb bajt okozott néki Betlen IJlván  Gn-
bern. mert fajnálván  , hogy a' fejedelemségtől  el-
efett,  a' Törökhöz folyamodott  és attól fzép  fegítsé-
get nyert ellene. Mellyel a' midőn Erdély felé 
nyomakodna; Rákótzi, maga hadával eleibe men-
vén, Szalontánál  Ötet és a' Törököket tüzefen  meg-
ütötte. Melly hartz után, látván a' Török Rákó-
tzi vitézségét, ötet a' Fejedelem-égben meg-hagyta, 
és Betlen I(Ivánt véle meg - békéltetvén , Guberná-
tori tifztibe  vifzfza  állította 1635-ben. 

4. így helyre állván a1 kívánt békefség:  fiját  If. 
Rákótzi Györgyöt maga után Succeílörának tévén 

1642-
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1642-ben; Bátori Sofiát  Somlyónak örökösét fele-
ségül fzerzé  nékie 1643. a' ki-is lzülte Rákótzi Fe-
rentzet 1645-ben. 

5. Ezek után, a' Svékufsal  és némelly Magyar 
Urakkal lzövetséget vetvén, nagy fereggel  ki-jött 
M. Orfzágba  1646. és mind addig terhelte az Or-
fzágot,  mig nem a' Tsáfzár,  III. Ferdinánd békefség-
re hajlana. Melly-is meg-lön 1646. Rákótzi György-
nek fzép  hafznával  : mert azon 7. Vármegyék 
M. Orfzágban,  mellyeket Betlen Gábor birt vala, 
Tokaly  és Regetz  Várokkal együtt nékie enged-
tettelek, a' Protefianfok-is  M. Orfzágban,  valláfok 
fzabadságában  meg - erÖsítetvén , 90. Templomokat 
a' Király kegyelméből vifzfza  nyertenek 1647-ben. 

6. Haza menvén Rákótzi György Erdélybe, ott 
tsak hamar halálos betegségbe efett,  és meg - hólt 
1648. életének 54-dik Efztendejében.  Kinek Sym-
bóluma vólt: Non  cft  currentis,  neqtie volentis, 
Jed  mijerentis Bei. 

15. GEORGIVS RÁKÓTZI IL 1648. 

IL RÁKÓTZI GYÖRGY az igazgatáshoz 
fogott  1648- Eízt. és folytatta  azt fok  vál-
tozálok között 12. Efzt.  Ez 

f.  Mint hogy fzámtalan  kintsei birt, mellyet 
Attya fzerzett  fok  erölzakos módokon , hivatalá-
nak mindjárt kezdetében drága nagy ajándékokat 
küldött a' Török portának; mellyért, nem tsak a' 
fejedelemségben  erösíttetett-meg, hanem a' Moldvai 
és Oláh Vajdák-is igazgatáfa  alá adattattanak. 

2. Láttatott a' ferentse  eleinte\i nékie kedvezni: 
mert mind a' Móldvai Vajdát Bafiliuft,  ki néki 

M 2 te-



fejet  nem akart hajtani , tifztitöl  meg-fofztotta,  és 
helyében IJlván  néviiCancelláriusát állította; mind 
az Oláhokat, kik Conftantinus  nevü Vajdájokat az 
Orfzágból  ki-kergették , igen meg-alázta, és Con-
ftantinuft  elöbbeni tifztségében  helyheztette. Mellyért 
mindenütt nevelkedett fzép  híre, és az Erdélyi itá~ 
tufok-is,  Ferentz  nevü Fiját Fejedelemmé válaíztot-
ták. i65?-ben. 

3. Illy bóldog fzerentséjével  meg-nem elégedvén, 
nagyobbra vágyódott, melly ötet egélzen el-vefz-
tette. Mert a'midőn a'Lengyelek, akkori fok  el-
lenségeik ellen töle fegítséget  kérnének , Ígérvén 
Ferentz nevü fijának  idővel a' Lengyel koronát, ha 
Római Vallásban neveltetnék: erre nem állott, ha-
nem maga kívánván a' Királyságot el-nyerni; mind 
a' két Tsáfzárnak  ellenére-is nagy haddal Lengyel 
Orfzágba  ment, hogy azt a' Svekujokkal  és Ko-
zákokkal  együtt eröveí-is el-foglalia  1657» 

4. De ott fzovetséges  Tárfaitól  el - hagyattatván , 
tsak maga maradott, a' Lengyelektől környül vé-
tettetett, fegyverrel,  éhséggel fanyargattatott,  és 
kénfzeritetett  a' Lengyelektől terhes conditiók alatt-
is békelséget kérni. -

5. Így a* Lengyelek engedelméböl kevefed  magá-
val , nagy nehezen a' havafokon  által verődvén , 
Etsedre  ment feleségéhez  nem kis gyalázattal. A' 
hátra maradott 20000-ből álló népe pedig Podoliá-
ban a' Tatároktol környül vétettvén; lereg-barom 
módjára Kemény  János,  Apafi  Mihály  és egyéb fó 
Tifztekkel  együtt a' Krimi rabságra hajtattanak, 

6. Nevelkedett Rákótzi  fzerentsétlensége  ebben-is, 
hogy a* Lengyelek a7 Munkátsi  Domininmra ki-
tsapván , Rákótzinak minden jófzágát  fel-dúlták, w 
és egéfz  Patakig  pufztították,  ezt irván a' falak-

ra: 

ra: Vicém  pro vice, reddo  tibi  hont vicine, vifc-
fza  adom a' költsönyt jó fzomfzéd. 

- De még itt fem  vólt vége Rákótzi boldogta-
lanságának : mert a' Török Tsáfzártól  fejedelemsegé-
töl az engedetlenségélt meg-fofztattatott  es helye-
ben Rédei  Ferentz  rendeltettetek 1658-4"« hlzt. 

16. FRANCISCVS RÉDEI. 1658. 
RÉDEI FERENTZ Máramarofi  Fö Ifpan, 

a' Török Tsáízár' parantsolatjára válafztatott 
az Orfzágtól  Fejedelemmé 1658. de azt alig 
bírhatta 3, hólnapig Rákótzinak nyughatatlan-
sága miatt. Ugyan-is. 

1. Vévén Rákótzi a' Török Tsáfzárnak  menny-
dörgős parantsolatját, az Orfzág*  kértére le-tette hi-
vatalát , és azt Rédei Ferentznek engedte illy ko-
téfsel:  hogy ha a' Török Udvart meg-engefztelhet-
né, a* fejedelemségbe  vifzfza  állhaílbn, és ao. Mart. 
az Orfzágtól  el-bútsiízván, Etsedre ment lakni. 

2. Holott a* midőn mulatna, Gyulai Ferentz  Vá-
radi Commendans és egyebek hozzája menvén, ötet 
öfztönözték,  hogy ne engedné ólly könnyen urasá-
gát jobbágyának. Kapott e' tanátson Rákótzi, fegy-
veres néppel vifzfza  ment Erdélybe, és a Med-
jefi  Gyűlésben arra kénfzerítette  az Urakat, hogy 
ujobban ötet Fejedelemnek efmérnék,  ígérvén, hogy 
ö a' Török Tsáfzárt  meg-fogja  engefztelni. 

•3. Az egyben gyültt Urak féltekben  akaratjára 
hajlának, Rédei  Ferentz  önként a' fejedelemséget 
nékie vifzfza  engedte, és az Orfzágtól  el-bútsúzott. 
Ezt meg-hallvu'n a' Török Tsáfzár,  azonnal a Bu-
dai Basának parantsolja, hogy Rákótzit az Orfzág-
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ból hajtsa-ki, de mivel a' Bafa  tsak kevés fzámú  nép-
pel ment ellene; könnyen Rákótzitól vifzfza  veret-
tetett. 

4. Ezen meg-haragudván a' Török Tsáfzár,  na-
gyobb erővel küldi a* fö-Vezért  Erdétybe , nem 
külomben a'Tatár Kámot-is fzámtalan  vad néppel: 
a' kik égették, pusztították Erdély Orfzágát  minden 
irgalom nélkül. Akkor égett-meg a' Fejérvári Ref. 
Collegium minden könyveivel együtt. A'fzegény 
Deákok pedig jegyveit fogván  a' Tatárok ellen , 
nagy réfzben  el-velztenek. A' kik meg-maradtanak, 
Enyedre vonták magokat Vásárhelyi  Péter  Profef-
forjokkal. 

5. Illy nagy Ínségekben, folyamodnak  az Er-
délyiek Bartsni Akos  követiek által a' fó  Vezérhez, 
kérik, kegyelmezzen meg nékiék, és őket ne eméfz-
fze-meg  teílyefcéggel.  Hajol nagy nehezen a' Ve-
zér kéréfekre,  de nagy fumma  pénzt kivan tölök, 
a' 15. ezer aranyból álló rendes adót-is megnagyob-
bítja, és Vájd á, okká téfzi  Bartsai Akóft  , kit-is 
2000. Törökkel Erdélybe bé-kiséitetett 1659-ben. 

17. ACATIVS BARTSAI 1659. 
BARTSAI AKÓS, Hunyad V. M.fö  Ifpán-

ja, a' Török Vezértől Fejedelemmé tétette-
tett 1659-ben, de kevés ideig birta azon tifzt-
séget , és fzomorú  ki-menetellel végezte. 
Mert 

1. Rákótzi György nehezen fzenvedvén  , hogy 
az ü fejedelmi  fzékét  , más ember foglalta-el; 
kezdette Bartsait újobban üldözni, és a' M. Vásár-
helyi Gyűlésben eröfzakkal  ifmét  magát Fejedelem-
nek efmértettni  kívánta. 

a. Bar-

2. Bavtsai nem bizván maga erejéhez, a' Tömös-
vári Basához fzaladott,  és a' Török Tsáfzártól  kért 
fegítséget.  Ki-is bízta Bartsai dolgát a' Budai Basá-
ra. Ez nagy haddal Rákótzi ellen menvén, f  azt 
Erdélyből ki-kergette, és Bartsait fejedelemségében 
bé-áliitotta. 

3. De alig ment-ki a' Bafa  Erdélyből, ismétRá-
kótzi Bartaira támadott, ésSzehent  reája meg-fzal-
lotta. Mellyet meg-értvén a' Budai Szejdi  Amhet 
Bafa  fietséggel  bi-ment Erdélybe , Rákótzival köz-
el Kolosvárhoz meg-iitközött , féregét  meg-verte, 
Rákótzit pedig halálos febekbe  ejtvén Váradra fza-
lafztotta,  holott-is e' nagy l'zivü de bóldogtalan Fe-
jedelem meg-hólt J66O. életének 39. Efztendös  kora-
ban. Hólt tette Etsedre, onnan Patakra vitettet-
vén fzomorúan  el-temetterett édes Annyával Lóránd-
fi  Susánnával, ki nagy báuatjában tsak hamar fia 
után költözött vala. 

18. FRANCISCVS RÁKÓTZI. I. 
I. RÁKÓTZI FERENTZ, II. Rákótzi 

György Fija, Erdély Orfzágtól  Fejedelemnek 
acceptáltatott vala 1655-ben : de Attyának 
fzerentsétlensége  miatt el-esvén a' fejedelem-
ségtől , annak tsak titulusát birta. Ez 

1. M. Orfzágban  jővén lakni Patakra, Bátori Só-
fia  Annyával Attya halála után a' Római Vallasra 
hajlott, és Feleségül vette magának Znm Péter 
Horvát Orfzági  Bán leányát Zrini  Ilonát,  kitol fzu-
lettetett II. Rákótzi  Ferentz  1674-ben. 

2. Lehete vala Rákótzi Ferentznek a' M. korona 
alatt tsendefen  nyugodni: de ö Zrini  Péter,  Ná-
ditsdi  Ferentz,  és egyéb Uraknak öfztönozéfekre, 
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K i l ' % ellen való támadásba egyeledett : melly n??-v yelzedelembe ejtette vólna, hanem ha 

• a 1. Jéfuitak  es édes Annya Leópóld Ts. előtt efc-
deztenek vólna életéért. 

3- Meg-kegyelmezett ugyan a' Tsáfzár  nékie, de 
illy pontomokban. i. Hogy a' Trentséüyi Domí-
nium nélkül el - légyen. 2. Minden Váraiba Né-
met Prs/idiumokat erefzfzen.  3. Fizeflen  400000. 
lorintokat. Bátori Sófia  pedig a' T. Jéfnitáknak  , 
hitetett h " S e g e k é r t K a f s * n f z é P Templomot 

4. Mind e* pontomokat bé-tellyesitvén Rákótzi 
r erentz, 3z után tsendej életet követett, és végre 
meg-hőit 1677. Efzt.  hagyván maga után két N. 
1 sem eteket /MAte* Juliannát  , és Rákótzi  Feren-
tzet. 

5. A' Rákótzi Famíliáról meg - lehet jegyezni, 
hogy ez temérdek kíntsel biró fejedelmi  Ház vólt: 
mert a két Rákótzi György, Erdélynek majd min-
den pénzét Patakra takarta, mellyért az Erdélyiek 
koz befzedben  azt fzokták  mondani: Ay Patak  vit-
te-el  a'  wt pénzünket. 

6. Ez eröfzakofan  gyűjtött pénzből juttatott az 
áldott fzerentse  egy Pataki fzegény  Deáknak-is va-
Jamelly refzt,  mert kedves Tsókája, a' kints tartó 
házból az ablakon által , midőn a' Bodrog partján 
tanulgatna , ki - terjefztett  könyvébe 200. aranyat 
hordott, melly tsóka fegítséggel  Akadémiákra fel-
ment , meg-öivén előre tsóka pátrónáját , hogy li-
dertzsége ki-ne tudódjon, (mint írja Tsétsi János, 
r . P.) 

19. IOHANNES KEMÉNY 1661. 
KEMÉNY JÁNOS, Rákótzi Györgynek 

fö  hadi Generálifa,  a' Tatár rabságból ki-fsa-
badiíl-
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badúlván, Erdélyi Fejedelemnek kezdette, ma-
gát mutatni 1661-ben; de tsak hamar ö-is min-
den uraságával együtt el-múlt 1662-ben. Ez 

1. Rákótzi Györgynek halála után, a'Székelyek-
től és némelly Uraktól, kik mind Bartsainak váltó-
zó elméjét; mind a'Török nagy adót, melly Bar-
tsai idejiben igen meg-fzaporodott,  meg-unták vala, 
M. Orfzágból  Erdélybe hivattatott. Ki-is Rákótvá-
na'k el-fzélledett  katonáit egybe fzedvén,  Erdély-
be bé-ment, és pátens Levelével ki-hirdette az Or-
fzágban,  hogy Ö nem az Orfzágnak  e!-foglalására  , 
hanem annak le-tsendesítésére igyekeznék. 

2. Azon közben Bartsainak fó  Tanátsofit,  kit fzép 
fzóval,  kit erővel magához hajtott, sőt Bartsait-is 
haratságos fzin  alatt arra vette, hogy az Erdélyi 
Státufokat  az esküvés alól óldozná-fel,  és a' Vára-
kat bízná hűségére. 

3. Mind ezeket fzegény  Bartsai meg-tselekedte, de 
maga vefzedelmével:  mert Kemény János magát Fe-
jedelemmé tétetvén, azonnal Bartsai Andráfl  Foga-
rafon  fel-nkafztatta,  Bartsai Akófi  pedig, midőn 
Kővári rabságra vitetné, az útban meg-ölette. 

4. Hogy tovább fel-tett  fzándékában  elo meheflen, 
Leópoldhoz folyamodott,  és attól kért a'Törrok el-
len tegítséget, ki-is fegítségére  küldötte Monté  kuka-
li Generált 20000. néppel. De ez, tsak hamar vifz-
fza  tért M. Orfzág  fele  népével, nem kívánván a' 
Tsáfzár  hadát olly el-pnfztúlt  Orfzágban  éheztetni és 
fzerentséltetni.  Praefidinmot  mind az által fzállított 
Kolosvárban, és egynéhány Várakban. 

5. Meg-hallván ezt Ali Bafa,  ki Váradot tsak alc-
korban vette vala-meg, vifzfza  tért Erdélybe a* 
Tatárokkal, kergetvén mindenütt Kemény Jánoft, 
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6. Hogy azért Ali Bajit ott az időt híjába ne 
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ü ™ k n a k javallatokból, ^ ^ 
Aí iM^ Ebestelvi Kaílélyából magához hivatván, 
Erdéíyitejedelemme tette 1661-ben, és úgy ment-
ki Erdélyből Temesvár leié a' telelésre. 

7. Alig lépett-ki Ali Bafa  Erdélyből, azonnal 
Kemény János aoco. Németekkel és egynehány Ma-
gyarokkal ismét bé-ütött Erdélybe , és jáfoa/íí 
Szalz-Városban fzorítván,  meg-akará l'ogni. 

8. De Kutzuk  Bafa  fietséggel  Kemény Jánosra 
ment, népet fzei/yei  ver e, melly hartzon Kemény 
Ja nos lováról le-esven, a' lovaktól el-tapodtatott, es 
így  a midőn uraságot kerefett,  életét-is el-vefztette 
23. Jan. 1662-ben. 

20. MICHAEL APAFI I. 1661. 
I. APAFI MIHÁLY, Apafi  György fija, 

kedve ellen is Ali Basától Fejedelemmé tétet-
tetett a* Török Táborban 1661. és az Orfzá-
got birta 28. Eiztendeig. Ez 

1. Jámbor és fzelíd,  erköltséért, mind az Orfzág-
tól mind a' Török portától kedveltetett, és békes-
segben uralkodott. Hogy hűségét a' Törökhöz meg-
mutatta a' terhes adónak ki-pótolására , gyakorta 
magoktól a' Törököktől vett-fel  pénzt uforara. 

2 ' A' Tudományt és a' Tudós embereket fzeret-
te. A' Debretzeni Collegiumnak öt ezer kő sót 
adott efztend  ön ként. A' Pataki Collegiumot pedig, 
melly Butori Só fia  által Patakról ki-mozdíttatott 
1672-ben, magahoz vette, és a'Deák Ifjakat  a'Fe-
jérvan el-púfztúit  Coilegioraban , Pofaházi,  János 

és Buzinkai  Mihály  ProfeíTorokkal  együtt bé - fo-
gadta. 

3. Bánfi  Difocs  igen gazdag és fel  - fúvalkodott 
Úr, Apafi  jámborságával vifzfza  élvén ellenetáma-
dott, mellyért DUnesnek  ejtfzaka  Betlen Várában 
feje  véterretett, Tárfai  pedig el-fzaladtanak. 

4. Némelly pártos Magyar Urak igen öfztönözik 
vala Apafit  Leopóld Tsáfzár  ellen való támadásra: 
de fzavoknak  ö nem engedett. Mind az által el-
fcüldötte  Teleki Mihályt fzép  fereggel  1677-ben , 
hogy a' M. Orfzági  zenebonát le-tsendesítse: de tsak 
hamar vifzfza  tért Erdélybe. 

5. Leópold Tsáfzár  fegyvere  a* Törökön diadal-
ma k odván ? Apafi  Mihály  Teleki Mihálynak ta-
nársából Leópoid mellé állott, melly hűségéért Te-
leki Mihály az Impérumi Grófságot,  és az Erdé-
lyi Magyar Generáliíságot ar Tsáfzártól  meg-nyerte. 

6. Ezen fzövetségnek  erejével, Caro'usLotarin-
giai Hertzeg Erdélybe bé-ment, ott a' Várakban 
Német Pódiumot állított, és Apafitól  a'hadi köl-
tségre egy néhány ezer forintot  kívánt 1687-beu. 

7. Végre Apafi  Mihály Fogarasban életét le-tet-
te , 1690-beu, 58-dik Efztendös  korában, bizván 
fiját  és az Orfzágot  Leópold Tsáfzárnak  kegyelmes-
jégében. 

21. MICHAEL APAFI II. 1690. 
II. APAFI MIHÁLY még Attya életében 

válafztatott  a'fejedelemségre,  és azt Leopóld 
Tsáfzárnak  engedelméböl avagy tsak névvel-is 
kezdette vífelni  1690-ben. 

t. Eu-



i. Ennek idejében TÖkÖIyi Imre fzámos  Törökkel 
és Tatárral bé-ment Erdélybe annak el-foglalására. 
Kinek eleiben állván Teleki  Mihály,  Heisler  Gener. 
és Marchio  Dória a5 Magyarokkal és Németekkel, 
attól igen meg-verettek. Melly hartzon Teleki  Mi-
hály el-efett,  Heisler  és Dória el-fogattattanak,  Tö-
kölyi pedig Erdélyi Fejedelemnek kivánta magát 
tétetni 1690-ben. 

De nem nag}'ra ment igyekezetében : mert a' 
Bádai Hertzeg meg-hallván ezen fzerentsétlenséget, 
fretséggel  Erdélybe ment , és Tökolyit onnan ki-
kergette. 1690-ben. 

3. Iljií Apafi  Mihály-is fokáig  Erdélyben nem 
lakhatott: mert némelly Urak ellene vádoskodtanak 
a' Tsáfzár  előtt, mint ha a* Törökhöz vólna hajlan-
dóbb. Mellyért maga Bétsbe fel-inent,  és ott la-
kott feleségével  Imperiális Hertzeg titulus alatt, mind 
haláláig, melly lett 1714-ben. 

22. L E O P O L D V S 1692. 
LEOPOLD Tsáfzár  és Király, Erdély Or-

fzágba  hé-lépett 1687-ben. Apafi  Mihálynak 
halála után pedig tsak hamar kívánt Fejede-
lemnek esmértettni 1692-ben. Ez 

1. A' Töröknek meg-verettetéfe  után, úgy egye-
zett meg Apafival;  hogy Apafi  és maradéka birja 
a* fejedelemséget  a' Tsáfzár  fúggéfe  alatt: ha pedig 
az Apafi  Ház el-fogy;  fzálljon  Erdély egéfz  juífal 
Leopóld Maradékára. 

2. Meg-halván I. Apafi  Mihály, a* fzÖvetség  fze-
rént Ifjú  Apafi  M. következett: de ez tsak hamar 
Bétsbe menvén lakni, által adta egéfz  jusát Leó-
póldnak. 

3. Leó-

o Leópold kezéhez vévén E r d é l y t , abban új igaz-
gatónak módját rendelt, az Erdélyi Nemeiteknek es 
három Nátióknak régi fzabadságokat  c ip omáv 
meg-erösítette, az Unitus Oláhokat-is a Catho;ikus 
Státus közzé vette, és Papjaikat fzep  privilégium-
mal meg-ajándékozta. 

4 Végre Leópoldns-is fok  Orfzágokon  ditsosége-
fen  uralkodván, világi életét örök élettel iel-váltot-
ta 5. Maji, 1705. Rákótzi Ferentz alkalmatlansága 
miatt néminémii zur-zavarban hagyván, az Orfzá-
got. 

03. J O S E P H V S 1705. 

JÓSEF Tsáfzár  és K. Nagy Leopóldnak el-
ső Fija, a' mint egyéb Orfzágainak,  ugy^Er-
délynek-is igazgatásához fogott  1705-ben, 
és azt folytatta  ditséretefen  6. Eiztendeig, de 
nem egéfz  tsendefséggel  Rákótzi Ferentznek 
nyughatatlansága miatt. Kiről illik valamit 
fzóllani. 

24. FR ANCISCVS RÁKÓTZI II. 
II RÁKÓTZI FERENTZ, az Első Rákó-

tzi Ferentznek í j a , némelly Pártofoktól  Er-
délyi Fejedelemnek neveztetett 1707-ben: de 
4. Efztendö  múlva mind Erdélyből, mind M. 
Orízágból örokofen  ki-reke&tetetc. Ez 

1 Gvenge korában Attyátó! meg-válván, Annyá-
nak és moítoha Attyának Teleki Imrének tútorsa-
eok'alatt neveltetett Muukátson, Munkuts V árának f c fel-



fel-adáfa  «tan Annyival együtt vitetett Bétsbe 1688. 
és ott mulatott egy darab ideig Juliana Nénnyével: 
mivel az Annya tíeislerért vifzfza  botsáttatott Tö-
kölihez. 

2. Fel - nevelkedvén tanulásnak kedvéért ment 
Olafz  Orfzágba:  Cardinál Kolonits  Leopóld  y mint 
Tútor, bizván jófzágának  gondvifelését  Klobujitzki 
Ferentz  Infpeétorra, 

3. Vifzfza  iöven M, Orfzágba,  a' Hafliai  Fejede-
lem leányát feleségül  vette magának, és fokát  tör-
vénykezett Infpe&orával,  kit jofzágának  el-pazárlá-
sával vádóit. De kevésre mehetett, lévén Infpecto-
rának fok  párt fogói, 

4. Mind ezen, mind pedig azon, hogy a'F,Tsá-
fzár  Ötet Imperiumi Hertzeg* titulalfal  meg-nem aján-
dékozta, igen iel-indúlt, és Gróf  Bertsínyi,  Szir-
mai , Vay,  s egyebeknek izgatáfokból  kezdett tit-
kos fzövetséget  vetni a7 Frantziai Királyai LajoíTal 
1701-ben. 

5. Melly dolog tudtára adattván a' Tsáfzárnak  , 
meg-fogattatott,  és fogva  vitettetett Német LTj-Vár-
ban. De onnan, Lehman nevii Kapitánynak , ki-
ttek 20000. forintokat  ígért, meftersége  által ki-fzaba-
dúlván, Lengyel Orfzágba  fzaladott  Bertsényihez. 
Líhmánnak  pedig feje  vétettetett, és tefte  4. ré-
fcekre  vágattatott hiiségtelenségéért. 

6. Onnan Bertsényivel ki-jÖvéu 1703. az Orfzág-
ban nem kis zenebonát indított Igyekezett ugyan 
ötet, mind Leópold, mind az után Jófef  kegyel-
mes Ígéretekkel ie-tsendesíteni; de hafzontalan:  mert 
a' pártolok képtelen dolgokat kívántak a'Királytói, 
Söt olly vakmerőségre léptenek, hogy az Ónodi, 
gyűlésben 1707-ben , Jólef  Királyt le-tétettni kíván-
nák , Rákótzi Ferentzet pedig Erdélyben Fejede-
lemnek tennék, 

7. De 

7. De tsak hamar kezdett Rákótzi fzerentséje  ha-
nyatlani, a' midöu Heifter,  Rabutin, Herbeville 
és Pá Ifi  János  fö  Vezérek által, gyü levél z népe 
el-fzéliefz'tetett  , és maga Rákótzi-is egéfz  hadával 
Erdélyből ki-verettetett. 

8. Látvin Rákótzi , hogy el - kezdett dohában 
elö nem mehet: M. Orfzágból  Bertsényivel és egy-
nehány pártos Urakkal vég-képen ki-költözött 17 1-
ben és fok  búidosáfi  után a' Törökhöz folyamo-
dott' kinél töltötte bóldogtalan életét, mind ha-
lálig. 

25. C A R O L V S . 1712. 

VI. KAROLY Tsáfzár,  és K. Nagv Leó-
'poldnak máfodik  fija,  M. Orfzággal  együtt Er-
délyt-is hatalma alá vévén 1712-ben, azt di-
tsöfségefen  birta 28. Eiztendeig, Ez 

1. Nagy békefségben  igazgatta Erdély Orfzágot, 
és azt mind bővíteni, mind ékesíteni kívánta, Gyu-
la fejér  Várát fzebb  formára  vétette 17 6. és Ká-
r o l y Várának neveztette. Melly alkalmatoííagga! a' 
Ref.  Templom és Collégium el-vévödött, és ez Ma-
ros Vásárhelyre vitettetett. 

2. Az Örményeket, kik a' Római bitre állotta-
nak 3 Erdélyi polgársággal meg-ajándékozta, és a* 
Catholikus Status kőzze vette. Nem küiömben az 
üiiitus Oláh Püspöknek-Ís, püspöki lakó helyet reu-
delt Fagarasban, és Bároságra emelte. 

26. MA-



26. MÁRIA THERESIA. 1740. 
MÁRIA TRliSIA, az Erdélyi fejedelemsé-

get is örökös juífal  birja 1740-től fogva.  Ad-
ván mindenütt igazságának és kegyel mefsegé-
nek ditséretes Jeleit, Symboluma Izerént 

JVSTITIA et CLEMENTIA. 










