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ELÖLJÁRÓ BESZÉD*

.Ígéretemet, mely.ct, kevés híjjánn
négy esztendővel ez előtt, tettem vala,
Professori foglalatosságimnak azólta
lett változása* ellent nem állvánn,
ímé teljesítem. Hogy ezen Harmadik
Része Magyar Országi Ristóriámncik,

'+ A' Közönséges História, Deák ék*
stnnszóllásr és Görög nyelv helyett, roe*
lyekoek Közönséges Tanítójává, a* Debrc-
czeni Ref. Collegiunjbann, 1794 benő, No-
vember 20-dik napjánn, tétettem, vala: szinlt
tizen oégy esztendők el forgása utánny 1808-
bann, November 1. napjánn; a' Kő Tisz-
teU'ü Szuperiűtendentzia Rendeléséből, A9

Vallástudománnya és az Egyházi História
tanításához fogvánn^ az óita «zen

máo/ok körűi forgolódom.



mely, Buda viszszav&elétől fogva,
a* jelenvaló időkig terjed, nem fog
bé anpyi árkust, mint a* mennyiből
a' Második DaraV áll: a' mostani
időbeli drágaságra való tekintetből
esett; mely az illendő rövidséget java-
solta. Kevesítette az árkusok számát
az is, hogy a* S-ok számjai, melyek
á* Második Darabbann kőzépenn ál-
lanak, itt élői tevődtek. A* rövidse'g
mellett, igyekeztem e* munkába mind
Á2t befoglalni, valami azoknak, kik
a* Magyar Ország Históriáját funda-
inentomosann kívánják tudni, ítéletem
szerint, szükséges. Mjt honnan vet-
tem : tsak ott nem jegyeztem fel, a*
hol azt, talám, senki sem kívánja.
H a , tsak valamely részbenn is, hasi:*.
náltammunkámmal: fáradtságom meg-
jutalmaztatásáúl tartom* írtam í)ebre-
czenbenn., Mártzius 26-dik napjaim.
1812-dik ecztendőbenn.

BUDAI



%.\.MJuda virá touzszavéteMnek, sőt atf-
Bak tsak előre Való reménylésének is, nagr
í s fontos következései lettek, melyeknek
haszna mind a* thai napig terjed. Ilyen az 9
hogy az Erdélyi Rendek, 1. Leopoldriak
tanindenfclé való gy Szedélmeit, ellenbenh a9

Töröknek naponként való gyengülését és
erőtleoedését Látvánn: Széki Teleki Mihály*
naJr, kire á' Fejedeleái 1. Apafi Mihály leg-
inkább hallgatott, és a* ki at Ország Ren-
déi előtt is legnag^obt ^!<tptettel bírt, okot
ja vallásából,Június *$ ^~-
Buda vára megszállí
yőlt,* Bétsbe követsé:
poldhoz; önként ajánl
fcránta Váló hííségré
Ezen ajánlásnak feltétek
a* Fejedelemnek /. Apafi
Ország minden Rendeinei
Privilegviomit megtartsa,*)
Vallásokat % tellyes szabá
hagyja, és ezekről világos
I. Leopold. — Buda

, (ió8ó.) mely
k: 10-dik napjA
•ildöttek U Leo-

magokat az A
igedelmességre.
k voltak: hogy
hálynak, és ax*
xiden jussait

vette," 1687- benn, A% F í l
TRIAI HAZ' ÖRÖKÖS i
nak megállítása Magyar Or*

* LÁsd Stephl Katona
Tort. XVÍ, Ord, XXXV*

pkbann meg-
klómat adjoa

; i pedig kö,

KODASA*
n.

ZIJ.



% t.LÉOPOLD. 1687—1705.

J. 2. Ez az igen nevezetes dolog így
ment véghez. A1 vitéz Lotharingiai Herczeg
Károly, Aug4 12 dik napjánn, Mokátsnál
győzedelmeskedvéan, és a' II. Lajos alatt
szenvedett veszedelmet jóformánn viszsza-
advánn a9 Töröknek: jobbára minden Ma-
gyaf Országi várak és erősségek, egymás
utánn, a9 Török hatalom alól köunyenn
felszabadultak, és az Ország, régtől fogva
óhajtott egyesülését, tsendességét, és bátor-
ságát viszszaoyerte. Oly reménységgel kez-
dett tehát tenni I. Leopold , %hogy neki e2en
nagy Érdem Magyar Országot örökjévé
teszi. E'végre October 18-dik napjára, 1687-
benn, az Országa minden Rendéit, Po'son-
ba, Diétára, egybehívta. Maga is megjelent
a' Diétánn, Felséges Famíliájával együtt;
és October 31-dikénn, az egybegyűlt Ren-
deknek 9 száudék^J, és. kívánságát kijelentet-
te , mely is két# dologból állott. Az első
c' volt, hogy azffl nagyobbik Fiját, 7. J6-
* séfet, mint lejendő Király jókat, koronáz-
zák meg. Â  második ez: hogy Magyar Or-
szágnak örökség szerint való bírása, a9 Fel-
séges Austriai Háznak adódjék által, oly
móddal9 hogjr azt, I.Leopoldnak Férjji ma-
radéki, abbaojn az esetbenn pedig, ha ezek
lenni megszűnnének 9 az Ausztriai Ház9 Spa-
nyol Országbann uralkodó másik Lineájá-
nakf ugyan tsak Férjji ága, az elsőszülött-
jég rendi szerint % őrökösena bírhassák. Az
elsőre, minden magok vonogatásá nélkül,
táállottak ^ Kendek: de a9 másodiknak te-
lyesítqsétől í- "némelyek közzűlök, idegen-
kedtek. Ezeknek, a szabad*választásról va-
ló lemondás (melyből pedig, éléitől fogva t *
legtöbb zűrzavar következett *i Országra)

nem



I. L'xt>P0LD.

nem akprt fejekbe férni. Ezek között volt
maga is az Ország Bírája, Dráskovits Mik*
lós. Végfe 3L Palatiousnak Eszterházi Pálnak
javallatából $ szívekre vévénn a9 Rendek,
hogy illő nékik a9 Felséges Ausztriai Ház
cránt háládatösókhfik lenni: I.Leopotdnak
a9 második kívánságára is rááljottak, és

,azt ArticuliJiba foglalták,* niely az i6$j-á\k
bélj Po'soni Diétd Végzéséinek g-dik Czik*
kelyét* tészí,

•'Ez a* Czikkeíy ídé ítíégyen ki: MÍveí a* Fel-
séges I. Leopold s&efetotsés gyŐzedelmei1 által;
áz Ország a' Töröktftl nagyobb részint meg*
szabaditódott; Boda is viszszavevŐdott: ennek
örök emlékezetére, háládatosságból, kinyilat-
koztatják, hogy mostantól fogra örökösemig
törvényes ' Királ^jöknák' és Urokhak; nem
mást, hanem az '6 Császár! és Királyi ágyé^
kából származott Fé.jfi Örökösök köizűl aí
eU6 szülöttet fogják esmérnt, kit U1; rrjinék-
utánna a' szokott Diplomát elfogadjál m^gi
erősíti, és a' szokott Hitet leteszi: Diétánn,
az Országonn belől, fognak megkoronázni.
Ugyan ezen Czikkeíy benn említik az Ország
Rendéi, az 1547-dik észtendőbenn tartatott
Nagy Szombati Üiéta végzéseinek 5-dik Czik-
keíy ét is, mint a> m«lybenn9 Magyar Ország-
nak, a' Felséges Austriai Háztói, örökség
szerint való bírattatááa, már meg w'ólf hatá-
rozva. Hozódott ez a' Czikkeíy I. Ferdinánd
idejébenn, kitől azt kívánták a'* Magyarok,
hogy az esztendőnek nagyobb részét, itt benn
az Országbann töltené; ragy, há az meg nem
eshetnék, a9 Fiját, F6 Hcrtzeg Maarimilidnt
botsáUná közikbe. Melynek, az említett5-dik
'Czikkely 5-dik pontjának' 1. részébe mi, ezt az
okát adják a' Rendek: „Cum se se Ordines
„ et Status Regniys non solum Majestati suae,

" . i, sed etiam suorum Haeredum imperio vet po~
j , testati in omne tempus subdid*T\nl 1 non.

A 2 ^
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%t minori jide % studio % ntque observantia , 'áé'
99 omnibus Ordinibus et Statibus, UH ( Maori-
99 milianö ) in Hungária permanenti parebi-

^, tur , quam ipsi personae suae Majestatis. —
Továbbá,-az 1637-dik esztendobeli Po'soni

Diéta Végzéseinek 3-dik Czikkelyébenn, a*
határozódott íneg.s hogy abbann az esetben n,
ha az Ő Császári és. Királyi Felsége Férjfi
maradékit általán fogra kihalnának: az örö-
kös succesaio, á' szokott Diplomának elfoga-
dása, megerősítése, és a* hú letétele mellett,
a' Spanyol Király //. Károly Férjfi maradéki-
ya, menjen által;'következésképpenn, a' szia*
kád választás jussát tsak akkor nyerjék visz-
^ a a' Magyarod, a* mikor mind /. Leopold*
nak, mind II. Károlynak Férjfi maradéki egé-
szenn kihaíándanák. — Egyébmránt /. Leó*
pold edáig említett kívárláágáinn kívül, azi
is eleibe terjesztette az Ország Rendéinek >
hogy minekelőtté az 'ó fi ja I.Jd'sef, a' szo^
.kott Hitét lefenné; a* Hit iFortnájábann eze-
keno a' szókonn: „ Serenissirni tfUondam
-4, Andreáé Regi* Deereta abservabimus •, '*
•változás és igazítás tevődnék ; n ivei arra nem
lehetne megesküdni: minthogy azok a szók ,
és1 az azokra való megetküves, a' békételeri-
kedökrrek anra nyitnának utat, hogy Törvé-
*myes Királyjoknak ellent álljanak, és akár-
Irjely gonoszfágot megtselfkedjenek. Czélozott

?I;Leopold a* II. András 1222-benn hozott De-
.cxetUma 31-dik Czikkelyének «-áik Pontjára,
melynek szavat ezek: „Quodsi verő Áros*
9% vei aliejui Successorum JSosirorum aliquo
y, unquam tempore huic Dispositioni nostraé
(a* meiybenn tk i. Magyar Országnak Jussait,
szabadságát, és privilégiumit megerősítetté)
9i contraire voluerit: liberarn Habé unt, horum
>% aúctoritate , sine nóta alicujus infidelitatis %

^, tam Episcopi t quam alii Jobbagiories, aö
},$obiles Regni9 universi% et singuli 9 prae-
„ sentes et futuri, posterique resistértdi No~
y> bis et Mvstrís Successaríbtrs in perpetuum,

„facul+
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„faoultatem." Ai Orsiig Rendéi tehát általa
látvánn az ebből következhető veszedelmeket:!
a* II. András Dekrétumának e2en clausuláját
>itöflőtték, és a' Királyi Hitformájából ki-
hagyták; azan Dectetumnafc töt̂ b Gzifckelye(
éts fQntjai a' magQk erejébena marajkáan.

$r 3. Minden kívánságát megnyervétm
J. Leopold: a9 Korona, mely, a9 feljebb va-
ló esztendők béli zűrzavarók alatt,. Bét$be
vitctvenn, Qtt tartatott vala, nagy pompa-
yal Po*sonha ho^attatott* A1 Koronázás ide-?
je tevődött Pececnber 9-dikére (1687.) 5
jhely naponn Széchényi Györgynek, mint.
Esztergomi Érseknek, volt JBLZ a r s^erentsé-
je, hogy az ehő Örökös Magyar Országi
Királyt megkoronázza. Hasonlóképpenn ,
a* Magyar Országi Királyok között, LJó*
*séfaz, a1 ki a* szokott Királyi Hitforrmifí-
$61, a' Ih András. Decreitima 31-dik Czik
kelyének Berekesztő igéit (Clausuia)
l ő b n hagyta ki** arra meg nem

* A' Királyi HitforrndjÁnak aj? II. Andr^f D«-
cretumá^ illető siavai így yáltoztatódtak:
„ Sereniszinti quondam Aa^re^e R*g»» Deere-

• „ ta {ejcclifisá tamen, ef qsmptA Atticqfi 31-
n /ni e'iusderrk JXecrcti Clausvld, incipi^nte;
9t Quodsi verő Nos etc. usqî e ad verba: //»
»»perpetuum facultatem) observahimu^,"

$.4. Az Augusztái és Helvétziai Val-
lástételt tartók, kik ezena a* Po'soni Die-
tánn jelen voltak, az I. Leopold kíváúsáei-
Hak telyesítődését oem kevéssé segítettek*
Paaa^szszaikat addig fel nem hoztáK, míg
I. Leapol^i, a9 mit raéltánn kívánt, el neai
érte. Első Itönyörgő Leveleket* Novembec
17-dî é/in ( i6tf7r) adták be f midőun már a9
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fóVebb neh^zfégeknek vége volt. Ezt követ-
ték, több Esedezéseik is. De azok ellen a'
Kómái Catholicus Egyháabi Rend kemény
ÍFást adott be a* Királynak. Végre mind
á* Protestánsoknak több ízbeli Könyörgő
Leveleit, mind a' R. Cath. Egyházi Rend-
nek azok «llen tett írásit egybevetvén^ hső
Leopold: 1688-bann Januarius 16-dikánn
Kegyelmes Resolutioját** kiadta; mely béna
az 1681-benn tartatott Soproni £fié(dnak9
a' Vallás szabad gyakorlóról bpzott Vég-
zéseit újra megerősítette. Ugyap P^pn a'
Po'soni jDiétánn végződött, és- tf 23-dik
-Articulusba bétevődött az is ,< hogy Dalmá»
t'ziábann, Croátziábann és Slavoni^bana
jószágot tsak a9 ,Római Pathpli^^sok b|^t
iassanak.

•.Lásd eien Kptfyőrg8 Lerelet in História DU
plomafica de. Statu Religionis Evangclicapx

• - ifi flmtgaria, ' • N

** 4-' JpP^plutio szavai ezek: „ Quo'd Articuli
„ Diaetae Soproniensis, de exeicítio Religio-
„ nis Aúg, et Helv. Confessioni^ statútum fűit:
, 4 íd sua Majestas ex'gratip et ttenfentia

• 99 adhw Tatám babét." Itt ez af szó odkuc,
• kétséges értelműnek^ lAtszvánn, külómböző

íD^gjaraiatokat sienredett. Lásd Hist. Dipt.
pag. 247. Vesd egybo Corp. Juris fíung.i

'•' Tom. II. vag. 83. Leoffoldi /, Decrcti JF",
4r* 21

• %. 5. Említett kívánságinak telyesító'-
dcsét úgy pézvéon IfLeopold, mint az 3
eránta való hűségnek Csalhatatlan jelét? és
zálogát, Magyar Hívei eránt való telyes
bizodalmának és kegyelmességének .megmu-
tatására a' Választott Bíráköól álló Eperje-
si Törvényszéket (Judicium Delegatum , vei
Commissio Eperjesiensfs) * melynek felállt-

tásá*
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tására, a9 Tököli Imre követői adtak vala
okot, megszűntette.

-*. Az Eperjesi *Commis*iöt, Pray , Hist. Regum
Hung. Austriacae Stirpis pag. 299. ekkép-
penn írja le: ,, Császári Vezér Karaffa Antal %

észre vévénn, hogy, Tököli Imre, bizonyos
városokat, ismét támadásra igyekezett indí-
tani; ezen dolgot a* Császárnak I. Leopold-

* • nak tudtára *dta; a''ki i« látvánn, hogy az
o lágysága megvettetik, a' keményebb eszkö-
zökhöz való nyúlást tartotta szükségesnek.
Ágért, tizenhárom, részszerínt Magyar, réjz-
szerint Német Bírákat választott, kik a', pár-
tossághann részesűlteket kikeresnék, és meg.
bünteti* éfc. — Ezek osztánn nyóltz személye-
ket.^xgy végeztettek ki, hogy minekelőtte fe*
jek elüttetett volna, mindeniknek a' jobb ke-
ze elyágattatott. Innen következett, az, úgy*
mond, hogy a' Karaffa neve ijesztő névvé
lett a'. Magyarok között, mellyel szokták a r

szülik máig is tsitítni j^sitedeiket, és azok-
kal p sírást elhagyatni. Tulajdon szavai Pray«-
nak t »,> Inde nomen Caraffae in terriculamen-
„ t" 'abüt, quo infantes a ploratu etiam ho-
„ <, contineri solent. •• Vesd egybe Decreti
un* 6&7» Artic. 6. ós Szegedi Istvánnak ar-
r a jegyzését, in Corp. Juris Hung. Tom9

J* .<*#- 79* — Mit követett el KarafiFa Deb-
xec I Városann y magok annak lakosi elő- -
ad - abbana a' munkábann, mctyet Notariui
1%.-JÍ *ki Tdnos által készittetvénn, 1696-bann,
a' rsoni Diéta alkalmatosságával, Palatínus
Mifrterháü Pálnak beadtak, mely ugyan tsak
Debreczenbenn nyomtatásbann kijött ilyea
titulus alatt: Decláratio affictVstatus Civita*
tis pebrecten* Occasionc Congrcgationis Po~
soniensis \%-va Octobris, aliisque subsequen*
tibus diebus, annű JDomini 16.96*. celebrata*,
Celsissimo Principi Incliti Hegni Hungáriát
Pálatino Paulo Eszterhdzy, ceterisque Stati»
ius prac sántát a t et priu$ vncinntta per Jo-



***em Pósolaki, Jur^tum prattacta* Ctvi-
tatis Notarium.

§. 6. A* Po'soni EHét* alatt kők Reso*
Iutio utánn, á' Magyar Országi Protestáns
soknak 16K9. benn, Április 23-clikánn, l. Leo^
poldhoz intézett Könvörgó. Leveíére 1691.
benn, Április 2.dH *\* pjánn botsát adott ki^
ama9 Resolu fio, rt*»iiy L^ppldina űüxptana-
tiánnk* neveztetik: mintiiogy oVy tzéllal
íródott, hogy I: Leopold nevébenn a' So-
proni Diéta 25-dik és 26 dik Arttoulusit ki-
fejtegesse és megvilágdsítsa,. Krről a^ Pro-
testansok eleitói fogva azt hitték, liogy ép-
penn nem I.l^eopoldtój való, ^niü4a?értt

mivel anqak maga a9 Császár sem^eleibe,
sem alá nem írta a* nevét r mind mas okok-
ra nézve; *s ugyan azért *oh\a-*al meg;
wem elégetitek,

Lá$d Ribini ftfcntorab. Aug.
Mung. Tom. II. pag. 74. seq%

J..7. Ezen idő t4jbann, Erĉ éf Ja-
pótja, oly kétséges kezdett lenni,• zt*
megmaradhatása eráht, tökéUelea ág-

/ba-t .nérp egyéb $ hanem íirölvoset TeU
séges Ausztriai Ház uralkodása h\á oie-
netel helyheztethette. I.jipafi M ki
már ezeo Országot f. Leopoldna Ima
alá ajáalona yala% az ő kedves F :nek
Bornemisza Annának;, |6S8 végé tént
halála utánq, gpndolóra vévénn, ma-
ĝ , öreg emfeeVt a* íija pedig nevi , és
a9 Faemt>erek közziíl sok^nn ht nem
igazak: ezekenn való tűnődési miatt, a*
miat Cserei Mihály; megjegyzi, annyira meg-

. búsult, hogy egy ideig az elméje is meg-
bomlott; hat Miig nem szólít s?nkuifir, es

- még
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ínig fsait enni sem akart, haneip tsak járt
elő 's hátr^ a* palotájábarjo t és nagyokat
sóhajtott. Ezen nyavalyájából azutánn vala-
mennyire kigyógyult, és vidámabb kezdvénn
lenni, Fagarasba ment az Ország Gyűlésére:
de ott igen terhes nyavalyába esvínn, har>
mad nap múlva Április 15-dikéon 1690-bena
ineghólt,* életének 58-dik, Fejedelemségé-
nek pedig 39-dik észtendejébenn.

< /. Apafi Qlihátynak h,óU teste, halála utána
harmad nappal, koporsóba tétet vén q: felett*
halotti herédet tartottak Pataki István KoT

lo'svári Professor, és az Ifjú Apafi Mihály-
iak nevelője,. é$ Nagyari Jóysef9 a' megholt
Fejedelemnek Udvari Papja; a' Isik is l.Apa-.
fi Mihályt, jámborságáról, Vallásához való

v- Duzgóságáról, az £kklé*sia és belső embereit
cránt való szeretetéről, különösenn megdítsér-
ték. JVIcly tulajdüpnságok 6* benne valósággal
fel is találtattak. Bizonyságára szolgál ennél*
#' többek között az, «' mit a' Dfbreo&tni Ost
kólával tseiekedett. Mert ennek Tanítóinak
fizetésére 3000, a* -tanulók tartására pedig
^000 k6 s.ót rendelt esztendőnként, az Erdé-
lyi só aknákból. — H1Ő itt említeni azt a*
hamis hírt, mely ezen Fejedelemről cl térj esz.
tödött. Tudnillik Zvittinger Dávid, Specimen
fiungariqa Litcratae nevű munka járjak 19 dik
Óldalánn.4 azt írja; hpgy 1. Apafi Mibál/
1672-benn, a' Refprmata Vallást el hagyvánn%

inindenekaek bámulására CatboljcusfÁ lett. D# •
ellenkező jön. ki abból, a* nőtt maga Zvittia-
ger Dávtö ma«d: hogy \. i. 7. Apafi Mihály %

ttf74-betin, ama' Református Theologusnak
Vendelinusnah Compendium Theolagiae nevű
munkáját, magyarra fordítvánn, ki adta; me-
lyet mint Cat^olicus nem, tsölekedett volna,
p e . megtzáfolja ezen állítást a,z a*
lis Levél is, melyet ez a' Fejedelem a*
ropzeni Reformatum Colle^iuuinah% l l

A 5 XV
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is-dikénn 1683-dik esztendobenn adott; mely*
benn ezeket mondja : ,, Legkiváltképpenn va-
„ ló 's fovebb hivatalunknak ismertük lenni,
»» n o gy Keresztyén Reform a ta Religiónkena
„ lévő Istennek tDkklé'siá ját; és veteményes

t , kertjeit a* Schólákat terjeszthessük, és azok-
„ nak jörendőbeli terjedésének is fundamen-

„ tomit kegyelmességünk által megerősíthessük."

§. 8. /. ^ipafi Mihály Fejedelem holta
utánn, 2L Fogarasi Gyűlésenn jelen lévő
Főamberek arról tanátskoztak, mi tévők
legyenek ? Az Ifjú vagy //. Jtípafi Mihály,
inég Attyáoak életébenn köz rnegegyezéssel
Fejédelemmé választatott vata, mely vá-
lasztás az I. Leopolddal kötött egyezésbenn-
is megerŐsíttetett. Némelyek tehát a' Fő
emberek köziül azt sürgették, hogy a9 II*
dík Apafi Mihály hűségére mindjárt meg
kell esküdni az Ország Kendéinek; ply bi-
zonyos reménység alatt, hogy. abbann
1.Leopold "telyességgel nem fog ellenkezni:
de mások azt ítélték, hogy elébb meg kell
várni az 1. Leopold Császár Rendelését a*
Jcjendő Fejedelem eránt; és ez az értelem
állott meg. Mindjárt tehát a' Fogarasi Gyű"
lésből Vagy Pál nevű. Főember.Bétsbe kűL
dődött a* Császárhoz y a1 ki annak mind a'
Fejedelem halálát megvinné, mind pedig az
IJ4Ú Apafi Mihálynak a' Fejedelemségbenn
való mégeró'síttetését kérné. Azon közbena
míg Nafiy Pál a* rábízott követségbenn
járt, Erdélybenn hirtelen való változása
történt a' dolgoknak. Ugyanis a* Torok
Császár, az I. Leopoldhoz állott Erdélyt,
a' maga engedelmességére kivánvánn visz-

, ISzatéríteni: Tököli Imrét, a' Maeyar Or-
$zági Malecontentu^ok fejét, Erdélyi F ĵe-

de-
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delemmé nevezi, és azon méltóságábann,
a Fejedelemség jelelnek, Buzogánynak í*
Zászlónak általadása által, meg is erősíti;
"nem tsak, hanem mellé, saámos Török és
Tatár hadakat advánti, Moid^oo'által Er-
dély Országba beküldi, hogy az ott lévő

' Császárijaikat kihajt srápn, a Fejedelem-
ségbe beálljon. Tököli Imre a' rábízott do-
logbann serényepn/ eljárt, és a9 Törtsvári
passusorm Erdélybe béikvénn, Zernyest ne-
vő falunál, Aiigustus 2O.Napjánn 1690-benn,
Heislerrel a' Császári katonaság Vezérével,
és Széki Teleki Mihállyal az Erdélyi hadak
Fő Kapitánnyával megütközött, és oly sze-
rentsésenn hartzolt, hogy Heislért,,Hertzeg
Dóriéval együtt, eleveqenn elfogta. Ugyaa
ebbenn az ütközetbenn <3Te£ektt Mihály, kit
már az előtt R. Sz. B. fi^ífá tett vaU
L Leopold 9 derekasann . hartzolyánn , el*
esett. Ezen Győzödelem utánn Tököli Imr*
Erdélybe mindenfelé parantsolatot küld*,
vénn, a* Rendeket Keresztyen Szigetre me^
hívta, hogy ott Diétát tartsanak. Meg is
jelentek September 21-dikére. azokat kivé-
vétvn, a* kik az Ifjú Apafi Mihállyal együtt

N Kolozsvárra vették magokat. Azon Gyűlés
senn Tököli Imre magát Erdélyi Fejedelem*
nek megtétette.

§. 9. Az alatt míg ezek estek: azon*
Tanátsosok között, kik az Ifjú Apafi Mi-
hállyal Kolo'sváronn tartózkodtak, Bethlen,
Miklós általlátvánd, hogy a* Tököli ImreJ

Fejedelemségének állandóságot ígérni rTem
lehet: arra határozta magát, hogy Bétsbe
1. Leopoidhoz felmegy , és Hazájának java-
ra, melyet féltett, mindent elkövet. Tud-
tára esvéna ez az Ö szándéka a9 több Ta-
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Dátsosoknak: azok is abbann megegyeztek t
és hogy őtet közönséges névvel küldjék
fel, jónak és szükségesnek találták, kivált?
képpenn e1 két dolognak megnyerése végett:

1. Hogy tnentul elébb segítség kíttdődjék
Erdélybe, ^ \ 9

2. Hogy a*t Ifjú Apafi Mihály tf Fejedé-;
lemségbe megerősíttessék.
i Bethlen Miklós, a/ szerentsétlen Zer-
mjresti hartz utáon tizenötöd napra Bétsbe
érkezvénn: azokat, melyek rea bízódtak,
*' Felség ekibe terjesztette. Az ehŐ kérésé

djá dód é di
g j

mindjárt megadódott, még pedig oly ke-
gy elmességgel, hogy az Erdélybe menendáf
segíti sereg, még azokkal is, kik a v Tö-
köli |mre pártjára állottak, ellenséges módT
fa ne bánjpq, átoknak javait pe pusztítsa.
j(C második keféi megadását az akkori kör-
pyuláiláso'k egyátaljábann meg nem enged?
ték. Arról mindazáltal bizonyossá tevődött
Bethlen Miklós, hogy az Ifjú Ap f̂l Mihály
czeméiyje á1 Császári Felség eldtt kedves,
jís hogy aonak oltalmazása és neveltetése
aV Császárnak szívénn fekszik, mint szin-
tén Erdélynek békességbepn való maradása
| s , melyliek Törvényeit, privijegyipmit, és
szabadságát meghagyni, és épségbenn megr
tartani kész lész'en a* Császár. Ennek na-
gyobb erősségére, magának Bethlen Mik-
iósnak igaz hazaíiuságára bízta, hogy tenne
fel oly Diplomát a' Császár részéről, a' mi-
néműt sokképpenn megromlott Hazájának
javára és boldogságára legjobbnak és leg-
álkalmatosabbnak ítélne. Bethlen Miklós a'
piplQmát elkészítette, és' az a9 Császártól
lóvá hagyódott. De viszszafordúlvánn Béts-
pcfl Bethlen Miklós, és JNovember üi-dikére,

1690-
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1690-be ott Kolozsvárra érkezvéun, midőn*
azon Djplomát az Ország Rendéivel köz-
lölte volna: ellenmondásokra talált. Végr*
tfcakttgyari 1691-betin a9 Fogarasi Gyűlésen*
elfogadódon a9 Diploma, lés 1. Leopold
eránt a9 hűségnek hite egész Erdély része*
ről letevődött. Azutánn az említett Diplo.
mának, a9 szokott itiód szerint való elké.
születésére, és lehozására Btftsbé követek
kűldődtek. igyf December 4-dik napján*
1691-benn megkészőlvénp a7 Leopoldinurfí
Diploma y és torma szerint kiadattatvánot
?az4 a' követek Erdélybe levitték, a1 Szebe-
ni Országos Gyülésenn^ Martius havábanü
1692 benn, felolvástatták; A1 hol is újra
niinden éllehmöhdás nélkül elfogádódvánn,
az Ország Archívumába bétevődött: hogy
lenné1 az A* késő Nlaradék előtt is Erdély
jussainak és szabadságának záloga; a* mint>
hogy ezenn a' Királyi függő pctsétes Levtf-

%Unn áll mind a' mai napig, Erdélynek mind
Polgári mind Vallásbeli szabadság.%. Azoa
időtői fogva fő gondjoknak tartották azt az
Erdélyi Kendek, hogy fezea Diplomát, a9

következett Uralkodók által is megerősít-
tassék^ melyet meg is nyertek mindenkor.
Ezen Diplomábann az íjf/á -sípöfi Mihály*
nak, ki még ekkor neveletlen volt, a' Fe-
jedelemségben n való megerősíttetésé elha-
lasztódváun, Erdélynek igazítása XI! Ta-
nátsosokból, és ezeknek KÍolűlőjfbdl áll6
Királyi GubóYniumrá bízódon, mtly Aprji-
lis Q-dik napjánn, lóOi-bena állott fel> Elól-
Ülővé vagy Gubernátorrá Gr, Bánfi György
tevődvénn.

» Áll «* Zeopoldlnum Diploma 18 Cikkelyéin
hol^ m«lyeka«k summája így kéyfclliezik:



Í4 I. L X O P O L D . 1Ö87—1705.

I. Ai Ifjú Apafi Minály Fejedelemségével
' ' ' való bizonyossá tétel, hu arra való leszsz.
" •' 2. Hogy több Cati olicus Szerzet bé nem
«i ***&y Erdélybe, azon Szerzetekenn kívül,
' - melyek addig ott voltak.

3. A' #gi Királyok és Fejedelmek ajáodé-
/ kozásinak megerősítése.

4. Az Esélybe bevett szokásoknak, Tör*
vényeknek, Törvénykezéseknek, és addig va-
ló szabadságoknak megerősítése.

5. A' helybe hagyott és ösiveszedegettetcttK

Rendeléseknek, és a* Szászok különös polgá-
ri jussainak megerősítése.

6.s Mindenféle Tisztrégekre a' Hazafijainak
allíttatása.

7. A' hűségtelenség és magvaszakadás jus-
sánn keresett jószágoknak a* Hazafijainak va-
ló adattatása.

S> A1 Fő Tisztségekre való minémüségek.
9. A* Tanáts Tábla, és az ítélőmesterek-

nek felállíttatása.
%io. Az'Erdélyi Gubernátor Hivatala.
II. Minden Esztendőbenn Országos Gyű-

lések tartása.
13. Esztendőnként való Ország adója.
13. A' rendes adónn felyííl való adóknak

eltöröltetése.
14. A' Székely Nemzet szabadsága.

< * *• 15. A' szabad Kereskedésnek megengedése.
* ló. Az árendákról való ajándék leveleknek
nsegerősíttetése.

v ^17. Az Erdélybenn lakó Német oltalom-
hadnak reformálása vagy jobb rendbe valé
•zedése.

ig. A' Szász Nemzetenn való postálkodás-
* nak, és ingy«nn való gazdálkodásnak eltör-

lése.

$. io. Ez időtől fegya a' XVII, Százdá
végezetéig, Magyar Országra nézve, sem-
tni oly nevezetes dolog nem történt f mint

a'
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a' Karlovitzi Békesség, mely is e9 kSvétke-
i;endő környtílállások között köttetett. I.Leo-
poldnak a9 Frantzia/Királlyal XIV. Lajos-
fial háborúja lévénn, nagy része a9 Császá-
ri hadaknak, kivűl volt az Qrszágonn Bel-
giumbann, és a' Német Országi szélekenn
a' Rhenusnal. Már ugyan Rrswickbenn *
1697-nek az eleinn elkezdődött a' békesség-
ről való alkudozás: de ez sokáig húzód-
váon, a9 kimenetele is kétséges levénn: a9

Császári fővebb erőnek a9 Rhénusnál kel-
lett maradni.- Azombann híre futaraodott,
hogy Tokaji Ferentz nevű pártos a9 Tiszá-
nál támadást indítvánn* Tokajnak és S. Pa-
taknak elfoglalásánn igyekezik. Ugyan azon
eftztendőbenn, a9 Török Császár II. Musta-

fa Magyar Országra készült. Egy része te-
hát a1 Császári seresnek, de a9 mely kevés
számból állott, ama híres Szabaudiai Her-
tzegnek Eugeniusnak Vezérsége alá adatott;
Vaudemont nevű Vezérre pedig aZ bízatott *
hogy a9 Tököli Imrével tartó zenebortá&ko-
dókat, a9 kik már .ekkor Tokajt, Tályát^
£s S. Patakot elfoglalták volt, nyomná el;
a9 ki is maga mellé vévénn a9 Kassai és

/, Egri őriző hadakat, az említett helyeket
hirtelen .viszszavette, és V feltámadtakat
elszélesztette. Eugenius a' Török Császár
ellen kűldődött, de nem úgy, hogy azzal
meghartzoljon: hanem hogy Péterváránál
alkalmatos helyet választvánn, és magát
megerősítvénn, a' Törököt akadályoztassa
a9 MagyarOrszágra való jövetelbenn. Ázom-
bann II. Mustafa óo ezer** emberből álló
sereggel Szerviába Belgrádhoz érkezik. Eu±
geniusnak hírűi viszik, hogy II.Mustafa +
9! Tököli tanátsából, Szegedet igyekezik
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elfoglalói, a' hol volt a' Császári hadak
számára való eleség letakva, és azt elfog-
bltránn, Etdétybé szándékozik. Éít a9 híré
feliéire méltóvá tette Eügeniüs előtt az #
Tiógy a9 Török Titpl városát felégetvéno ,
felfelé* Zehta városának tartóit. Mindazál-
tal Zentd/ioz érvénn a9 Török Császár, mi-
d#nn hallotta, hogy Szegei kevéssel a*
lelőtt nagyorm megerfofttetétt; 7s félvénn^
hogy a9 Keresztyén sereg hátát talál neki
kerülni: a' Szegedre való szándékról letett,
i s Zentdnál a* Ti szán n hidat tsipáltotvánn *
seregét ezen víznek a' Temesvári Bánát fe-
lől való partjára kezdette általszállítanu
Mind -ezeket Eugeniu* Septernber ti-dikénn
i<>97'benn tudváon meg, és a' győiedelem-
re a9 legjobb alkalmatosságnak ítélvéna:
nagy sietséggel-, lovas és gyalog seregeit,
a' Töröknek utánna indítja % és véletlenül
Mentánál terem. Már akkor a' Török egész
Lovasságát általkőltöztette volt a' Tiszánn,
úgy hogy annak jobb partjaim, Zéntdndl,
tsak magába volt a9 Török gyalogság. E*t
hevenyébe megtámadja, a' Tiszánn lévő
hidat ágyukkal lelöveti, hogy a'Tisza túl*
só partjánn lévő Lovasság a' Gyalogság-
nak segítségére ne főhetne. Ekképpeon nap-
lementkor, két óráig tartó hartz utánn, a9

Törökörin tökélktes győzedelmet vészen,
majd tsaknem az egész ott lévő Török se-
reget leaprítvánn. Ezen magára nézve szo-
morú dolgot mi'dőnn a9 Török Császár Ildik
Mustafa látta volna: a9 lovassággal Temes*
várra szaladt, onnan pedig Kojistantziná*
polyba viszszatéivéan > többé nem a9 hábo«
TŰról, hanem a' megbékéilésröl gondolko-
dott. AL ütközet maim való aaponn, reg-

gelre
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gélre kelve tetszett meg az elhullott Törö-
köknek nagy száma. Elesett ugyan is maga
a* Fővezér, és azzal együtt 27 Basák, 20
ezer embernél több, azokonn kívül, a' kik
a9 Tiszába vesztek. Elfoglaltattak pedig a9

Torök&knek minden társzekerei, a1 Császár
sátora. Elnyerődön 100 ágyú, Öo zászló%
no ezer ló, 6 ezer teve, 12 ezer ökör és
Divaly. De mind ezeknél több vók az9
hogy a* Törökök úgy megrémültek, hogy
Eugcniusnak tsak neve is retientésekre volt.
Ennek a' nagy jzyó'zedelemnek híre Német
és Frantzia Országba eljutvánn, siettette
a' Ryswicki Békességet, a' mely meg is lett
még Octoberbenn 1697-benn. A' Ryswickl
békesség y mely a' Császár I. Leopold és a1

Franizia Király XIV1. Lajos, 's annak szö-
vetséges társai között állíttatott meg, utat
nyitóit osztánn a' Törökkel való békesség*
re is, mely a' Helyről,%á'hol köttetett,
Kdrlovitzi Békességnek szokott neveztetni.
Ugyan is a' Török Császár lLMustafa%
mind a9 Zentánál szenvedett veszedelmeim,
mind pedig a* Velentzésektől ( Negropontus***
Szigeténél J lett megverettetésénn telette igea
eltsüggedt* Midőnn pedig látta, hogy 1698-*
bann Eugenius, híradót megerősít vénnt
Betskerekhez gyűjti hadi népét; a' Velentzé-
sek pedig Sciós szigetnél megvervénn a*
Török hajós sereget, az Archipelagusonn
(maré Aegeum) fel 9s alá járnak: jónak
Ítélte, hogy a békességről az Angelus és
Hollandus követek Paghet és- Colyer Jakab
által, emikést tegyen. I.Leopold, noha
már meglévénn a' Ryswicki békesség kötve;
még inkább megfelelhetett volna a9 Törö-
köknek, mint az előtt: m?ndazáltal, mint-

UI. Darab. S k
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hogy a9 békességet az az előtt váló észten-
dőbenn a' Saxoniai Electorságból Lengyel
Királyságra választatott Fridericus *Augu-
stusy nem külcrabenn a9 Velentzések, és a9

Muszkákis, kívánták: az arról való alku*
dozásba belébotsátkozott, és 1698-bann
jjunius 23-dik napjánn telyes hatalommal
felruházott követeket küldött Karlovitzba.
Az alkudozás, a9 Császári, Lengyel, lVlusz*
ka, Velentzei, és Török követek között,
October 25-dik napjánn 1698 bann elkez-
dó'dvénn: utoljára, sok versengések utánn,
az Anglus követnek Pag hétnek munkája ál-
tal, 25 esztendei fegyverszűnés köttetett a9

Törökkel, ily feltételek alatt: hogy Erdély
Országa, Fejedelmével Il.jipafi Mihállyal
együtt, a' Töröktői való függés alól egé-
szenn felszabadúlvánn, egyedül I. Leopold-

uak, mint Magyar Országi Királyoak, óltai-
ina és birodalma alatt légyen; a9 Tömös-
vári Bánátnak az a9 része pedig, mely a'
Maros és Tisza között fekszik, a9 Török-
nél maradjon: ellenbenn, az a9 Tartomány,
mely a9 Tisza és Duna között Titul felé
terjed, vagy az úgy nevezett Bdtskasdg,
a9 Császárnak I. Leopoldnak hagyódjon.
Ezennkívűl, az I. Leopoíd birtokához tar-
tozzanak a9 Tisza szigetei is; a9 Tiszánn
való hajókázáshoz pedig, és az abbann va-
ló halászathoz, níind â  két résznek egyen-
lő jussa légyen. A9 Török békességszerző
követ Reis Éffendi ezeo alkalmatossággal
mindent elkövetett a' Tököli Imre javara,
de semmit nem nyerhetett. Azt tanátsolta
lehat Tököli Imrének, hogy alattombana
feleségestül vegye magát Bithyniába; mert
ne talám úgy történhetik a9 dolog, hogy

v
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•a1 békességnek az ő általadattatásával kell
jpegkészűlni. Kenteién volt ezen tanátsnak

mgtflni Tököli Imre. Bithjniába meovéna
tehát f és ott mindenektől elhagyattatott ái-
lapotbann élvénn, hét esztendővel azutánn
megholt, tf Kárlovitzi békességkötést maca-
bann fQ%W4 l^evél, piely Deák és Török
nyelveim yólt írva, annak rendi szerint, a*
következő 1699 dik esztendő elejénn, Ja-
nuarius 2<$-d»H papjána készíttetett el. Ugyan
akkor a' Leqgyel, JMuszka, és Velentzei
követek is yége^yénn a9 Törökkel: a' Len-
gyeleknek ugyaqf Kaminiek nevű vár,1 â
Velcntzése^ock Morea (Peloponnesus) visz*
szaadódott; a9 Muszkáknak pedig 4' Tanait
torkánál lév$ ^Cf̂ fa frősség engedódött
által.

* Ryswich Hollandiai f*l»,
** Gvido Ferrarius% az Eugenius élete Ieírásá-

bann, száz ezer főbŐI álló fegyveres néppel
mondja, bog/ jött //. Mustafa Magyar Ou
szagra.

•** Negroponte régejin Eubocdnak hívattalolt.

$.11. A9 Törökkel való hoszszas há-
borútól alig szabadult meg I. Leopold, a'
midőnn Magyar Országra nézve ismét új
gond és nyughatatlanság érte őtet. Ugyanis,
mindjárt a' következő 1700-dik esztendő*
benn történt az, hogy az Ifjú vagy II,Rá*
kótzl Ferentznek)* az Austriai Ház tneges-
kütt ellenségével, a9, Frantzia Királlyá!
XIV* Lajossal való titkos levelezése kitu-
dódott.

* Volt ez a* Rdkótii Ferent* annak a9 Rákóti!
Ferentznek fija, kit az annya Bdtori 'Sófí*
abból a' veszedelemből., a' mely Zrini jp/*
tert9 Nddasdi F*rent**tM él Frangepdnit el-

B 2 V
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•itté, megszabadított. Született ,1676-bann, é4
mindjárt öt hónap múlva az attyatól megfosi-
tatvánn, az annyának Zrini Ilonának, ki a*
megöletett Zrini Péter leánya volt, gondvise-
lésére maradt. Idővel ez a* Zrhn Ilona Tffkff^

t & Imrével lépvénn második házasság™, és
annál fogva I. Leopuld Császárnak ellenség*
lévénn, "fprjfiúi botorsággal oltalmazta sok
ideig a' Munhatsí várat a' Császári, hadak
ellen. Minekután na pedig a* ÍVlunkátsi várat
\ían^rius 14-dikénn i6$g-bann feladta; elsS
férjétol való két gyermekeivel, úgymint, afc
attya nevét viseli; Rákótü Fefentvel, a* ki
akkor Í2-áik esztendejébe Járt, *és Julin na
leányával együtt, ki már akkor 16 esztendős
volt, Bétsbe vitetett. Ott maga Zrini Ilona

. íílastromba adódvánn« két gyermekeinek ne-
Velese Cardinalis CoHontts Leopoldnak gond*
Viseléséré bízat tat ott; a* ki is Rdkoiü Julidh-
nát af Sz. Orsolyáról neveztetett ( Ursulita)
Apátzák közzé adta; kdkótzi Feréntzet pe-
dig elsobenn egy magáno^ háznáj tartaiía,
azutánn peüig Cseh Országba vívénn, egy
darabig a* iSleuhausi% utoljára pedig a' Pra*+
gai JeSiútAkhoi adta, hogy azoktól neveltet-
nék. Ezen Vrágai Jesuiták ő'et öt esztendeig
oktatták^ és tanították külömb külón«hféle Tu-
dományokra; mély ido alatt az o nénje Rd-
kötú Juliánná Gróf Aspremonihvi ment férj-
iiez. öt esztendőknek éltetése utánn , Rákótsi
fertntz Prágából Bétsbe viszszatért, és «.'
tútorság alól kikelvénti^, *s Curdinalis Collo*
fiits Leepoldnak körülötte véghez vitt gontros-
kodásít megkoszonvénn , joszág'inak birtok álja
bélépeit. Kevéssel azutánn a'Császártól 1. Leo-

* poldtól tnegri^erte, nftgy 'Olasz Ors?ágba
utazhasson E/en utazásból esztendő múlva

. Betsbe viszszatérvénn^ oly szín alatt* mintha
a* Császárnak *'„ Rhénusnál lévő ármádiAját
akarná tnegnézni, Coloniába ment; a' hol a'
Haszsziai Háznak Catholica Lineájából Iév5
Jíasso - Rheinfolsi í ejedeleuwHík hárolynak



I, L í 'opaLD, 16S7—1795* **
(a* M akkor, éppenn Colonidbann múlatott)

•Qarolina Amália nevíi leányával egybekelt.
Azutánn megengedődwénn néki a' jószágába
való lej&yés, midőnn Súrosonn múlatna, egy
JLongttvall nevű, Lüttich- benn (Leodiutn)
Frantxia szüléktol származott, és a' Bádenl
Hertzeg Lajos Begementjébenn szolgáló Had-
nagygyal, a' ki Rperjesunn volt • őriretenn ,
megesintfrkedett. Midőn n tehát a* Frantzia Ki-
lály. XXV, Lajos, a/, mint Deseficius ( Hist.
Vacjensis pdg. 214.) megjegyzi, alattombann. .
arr<i - ké*zte4te volna, ho^y támadjon 1. Leo-
pold ellen, és Őséinek birtokát, Erdélyt, '1
Magyar Országnak1 tül a* Tiszánn lévő részét
foglalja el, és ígérte volna, hogy ezen igye-
keietebenn néki a* Frantziák segítségül fogná-
nak lenni: elhagyváno ma^át szédittetni, és
JSerttényi Miklóstól 15 balgatag gotidolkodá-
sábaan megerosíttétvénn, Langevall által, a'
hí engedfilemmel â  hazájába, utazott, oly le-
velet küldött XIV. Lajosnak, mely ezen'Ki-
rály készleteié czéljának egészenn megfelelt.
Viszstatérvénn az útjából LongcvaU, Bétsbena
az egész dolgot felfedezte. Wagner , az I. Leo-
pold életének leírásábanr\ ( Part. II. pag. 737*)
azt mondja, hogy Longevall két ízbenti kul-
dődott Rákótzilól Parisba, és már az első át-
^ábann kiadta Rákótzit a* Bétsi Ministerium-
nak. Minthogy pedig első viszszajövételekor,
a'„ segítségül küldendő pénznek és seregnek
számáról meghatározott választ nem hozott
af Frantzia Udvartól Longevall; hanem tsak
átaljábann való bíztatást: Rákótzi őtet újra
útnak indította Paris felé. Ekkor ő ismét bé-
niutatta magát és a' nála lévft leveleket a'
Bétsi Udvarnak, 's azzal tovább folytatta út-
ját. Azonközbenn, (ígv folytatja beszédét
Wagner) hogy a' pártosság meg ne erősöd-
nék, a1 Felség Rendeléséből; Rákótzi Ferentz,
gdrasonn, az Eperjesenn quártélyozó Császári
Generális 8talári által elfogatatott, és »'
Ncmetájhelyc (Neustadt) töinlötzbe fitetett.
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Etfogattattak mások is, kiknek felvitettetését
leírja Kollinovits %- kézírásbann lévő Históriajá-
bann, mely a' Pesti Kicályi Universitás Bib*
liothecajábann találtatik. Említi azt maga M

' Rákótzi Ferentz Hist. des Bevotut. de Hon-
grie. Tom. 11. pafc. 24, Bettiériyi Miklós pe-
dig, LfcHffret Országba illaíitvánnj ax elfő*
gattatáftt elkerülte* v

§. 12. Rákótzi Ferentz fogságfá esvénn^
Mehtölevelet* küldött a' Császárhoz, és
tnagánn az által akart segíteoi: de midónn
észrevette, hogy az ő bűne sokkal nagyobb*
Inint ,6em egy könnyem kiszabadulását re-
mépylhetné, tsa'áid utonn módonn kiszö-
kött a9 tömlötzből,** és magát Lengyel
Országba vette*

* lásd azon AfentShvelct Steph. Katona Hisii
Crit. Tom. XXXVI. pag; 175. segu,

»* Bákótzinak a* tömlötzbol lett kiszökésétj
tVagHér % Hist* Leop. Part. II. pag. 739.' sequ.
ekképentl írja le: Bákótzit a' Felesége vigasz-
talni akarvánn fogságábann, azt izenle néki,
hogy az Angliai, Pruszsziai, '• nem külöm-
beon a' Moguntziai és Hannoverai Követek,
Fejedelmeiknek parahtsolatjából, o mellette
fríndent -el fognak követni, vaJanii szabadu-
lására szolgálhat^ Ezt Lehmann neyíi Kapi-
tány , a' ki Pruszszus fi, és a' tomlötz orzoi*
hek feje volt, megértvénn, oly xeménységgel
kezdett lenni,. hogy az 6 hatáji Fejedelme*
nek /. Fridriknek közbennjárására, bizonyo-
sann ki fog szabadulni Rákótzi Ferentz. Ab-
bann az esetbenn tehát, ha ez megtörténne,
nagy megjtUalmaztatásra tartvánn számot, el-
sőbenn tsak abbann szolgáltatott módot a'

• fogoly Rákótzinak, hogy af feleségével alat-
tombann levelezhessen; utoljára, pedig, a'
nyereség kívánásától megvakíttatvánn, abbantt
is , hogy elszökhessen. Ez utóisóra nézve, a'
tömlöu ajtajánál ajló stxá'sát kellett megtsaU

ni;
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toi; melyet úgy vitt véghez: hogy egy estve a*
itrázsát gyertya gyújtani küldötte. Ez ment*
•énn magát, hogy néki- a* ttrázsabelyet el*
hagyni nem lehetne: Lehmann azzal ál Itatta
•1, hogy addig 6* maga fog érette strázsát
állapi. így míg a' strázsa a' gyertya gyújtás
utánn járt, Lehmann Rákótzi Ferentzet a9

tömlötzből, a' maga szobájába botsátotta. Ott
az eíore tett rendelés szerint, Rákótzi a' Len*
ittann Ötisére találvánn, ki a' Montecuculi
Regenventjébenn Zászlótartó volt: mindjárt Né-
ttiet közkatona köntösbe Öltözik, és kalapját
jól a' fejébe nyomvánn, 's a' hátára egy
ntöntlizsákot révtsnn, ezen Zászlótartóval egy-
ütt , a' strázsák szemeláttára ki mégy en. Az-
^ánn Valamely szegény Özvegy aszszony há-
iuához vezettetvénn, azon lovonn, mellet az
Inassá, számára készenn tartóit. November
7-dikénn 1701-benn nagy nehezenn Neustadt-
ból kilópódott, és mindenütt a' vendégfoga-
dókbann postalovakat fogadvánn, éjjel nap-
pal addig ment, míg Xengyel Országba nem
érkezett. Óttann nevezetes attyafijai lévénn a'

.. Báthqri ágról, azoktól béfogadtatott. Azom-
bann a' Lehmann Kapitány hííségtelensége é»
tsalárdsága kitudódvánn^ a'mint Wagner'írja,
fel négyeltetett. A' Tsászár pedig közönséges
Levelét botsátvánn ki tízezer forint jutalmat,
igért annak, a\ ki Rákólzi Ferentzet akár ele*
veaenn, akát holtann kézbe adná.

$. 13* Lengyel Országban mifit számki-
vettetett két esztendeig maradvánn Rákő-
tzi FcrentZy az alatt a v Frantzia Királlyal
XIV dik Lajossal szabadabbann szövetke-
zett, 's annak segítségével mindent elköve-
tett, hogy pártolást indíthasson Magyar
Országbann. E* régre a' Rákótzi emberei
járnak vala az Országbann, kik a9 Lakó*
soknak gondolkodását és hajlandóságát ki-
tanulnák. Találkoztak is, a9 mint Wagner%

B 4 *t
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az I. Leopold életének megírója beszéli!,
nem keveseno az Országbann, a9 kik (ki egy
ki más okra nézve) előre is hajlandók voltak
Bákótzi eránt: annyival inkább, mivel a1

környűfállásoknál fogva A' félelem is kevés-
sé tartóztathatta őket. Ugyan is ebbenn az
időbenn folyvánn aVSpanyol successio fe-
lett való háború, egész Magyar Országból
minden Regementek, a' FranUia és Bava-
JUS ejíén vitettek volt, úgy hogy tsak az egy
Generális Montecuculi Regementje maradi
ide haza.

$.14, Ezt megértvénn Rákótzi Ferentz „
JBertsényi Miklóssal tartott tanátskozása
titánn, arra vetemedett, hogy a* mit eddig
tsak alattombann forralt, most már nyiU
vánn munkába vette. Mert Zászlókat* ké«
szíttetvénn, azokat egy hirdetéssel együtt,
mely alatt a' maga és Bertsényi neve volt,-
1703-bann Május havábann, Áldozó Tsö-
törtökre, békuldötte Magyar Országra,
Ezen zászlók, Rákótzinak Bercg Várn e«
jgyei jósz.ágáibano felüttetvénn: legelsobt a
ÍS, az ő volt jobbágyi között okoztak zrof
dűlést.

• A* zásxlókra arany betűkkel Wyen írást tétetett
Rákótzi: F. R. de F. V. S. R. I. P. (azax,
Franciscus Rákótzi de Felső Vadász Sac*i
Rotnani Imperii Princeps) pro Deo Patria Í#
Libertate,

§, 15, A' felzendűltek, kik magokat
Kurutzoknak nevezték, a' Máramarosi, Ugo-
tsai és Szathmári szélekenn, a' Nemesség
jószágainak, a' Templomoknak 's a t.. es-
vénn, iszonyú pusztításokat vittek véghez,
Welyet midőnn sf Kassai Generális Marchia -
JSigrelli, megtudott; a' Császár nevébenn,

a*
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az említett Vármegyékre parantsolatot köU
dött, hogy a1 Nemesség késedelem nélkül
Üljön fel. Tselekedte ezt minden készfégeel
Gróf Károlyi Sándor % ifiint Sznhmár Var-
megyei Fő íspány. Mert a? Nemességet egy-
begyűjtvénn, és ahoz egy tsoport Német
katonaságot vévénn: egyenesenn Be reg Vár*
megyébe a' zeneboná&ok elUn indult. D«
azok már akkor Bereg Vármegyét elhagy-
ták vótr, és Mára marosba, onnan pedig
Lengyel Országba igyekeztek, hogy Rakótzi
Ferentzet behozzák. Ezt megtudvánn Kára*
tyi Sándor, hevenyébenn utánnok eredtt,
és míg és'zre vették volna, Dolka nevű hely-
ségnél teremvénn, éppenn Ür napjánn , jaj-,
tok ment. A' zenebonások zűrzavarba \6m
vénn, hamar hátat fordítottak: a? midőna
némelyeket közzűiök elejtett, másokat eU
fogott,-a7 többit elszélesztette> négy zász*
lóikat pedig elnyerte.

J. 16. A* Dolkai szerentsés. tsatának hí«
rét Károlyi Sándor elsőbenn Kassára JSigreU
linek, azutánn pedig ennek javallásából
Bétsbe I. Leopoldnak maga vitte meg,* elő
mutatváon azon zá,szlókat, melyeket a9"pár*
tosoktói vett vala el. A9 Császártól ditsére*
tet nyervénn, midőnn bizonyos jutalomra
tartott volna szánru>ty és azutánn Bétsbenn,
in ás fél hónapig várakozott volna; némely
fóVebb Udvari Tanáts Uraktól szomorúság.
gai illetőd véna/* Bétsből nehezteléssel tért
riszsza. ***

* Bétsbe Július közepéna (1703-baqn) ért fel Ká-
rolyi Sándor.

** Némelyek a' Ministerek közzűl a' Károlyi Sán*
dor érdemét tsekélységnek tartották, mint a'
ki tsak egynéhány tolvajokat fogott volna el;
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inasok pedig az előmutatott zászlókról azt ítél*
ték, hogy azokat még I.Kákótzi Fcreotz ké«
szítette volna.

*** A* Kátolyi Sándor Bétsbcít lett viszszatérés*
eseti September eljeinn, 1703-Sann.

f. \J% Azonközbenn Rákét zi Ferentz +
Arról a' széfentséttenségró'l, mely az ő kö-
vetőit Máramaros Vármiegyébenn Bolhánál
érte, semmit nem tudvánn, noha még Ber-
tsényi Miklós, kit a7 Frantzia követtel való
tanátskozás Végeit, Varsauba küldött vala,
onnan viszsza nem tért, !s egyéb aránt is
kcszületlen vólti irindazáltal, mint. maga,
az ő nevét viselő Fraotzia munkábann*
megvallja ^ a' híjába való ditsőségnek kívá-
násától ösztönÖ7,tetvén», Legyei Országból
Wagyar Ofszág felé me^indúlí* Midpnn Dro-
hobilz nevű városhoz ért vóliiá, mely egy
jMpi járó főUi Magyar Ország- széféhez,
tudtára esvéun a* Dolhai megverettelés,
bejönni Magyar Országra nem mérészleu,
hanem a9 Büszkéd** nevű hegy tövébenn,
Legyei Ország sz,éiinn Klintz ucvű hetység-
benn megállapodott % ***' és egyfelől vert ha-
dának elszéledt és téboiygóbann íévő rész^»
másfelől pedig üt idegen segítő seregek
iitánn várakozott.

* Merooires du Prtnce Prátitois Rakoczy sur 1A
guerre de Hongrie pag. 28. a' bol igy szóli:
%% La vaine gloire, La generosite me le sug*

gererent ••»• gr
*• A* ifeszÁed hegy választja el Lengyel Orszá-

got Magyar Országtól.
•*• Maga Rákótzi Ferentz, az említett munka-

banu pag. 31. azt mondja, bogy az o Len-
gyel Ország széieinn lett megállapodása esett
Június 16-dik napjánn 1703-bann. De ebbenn
kibázik, Meit Június 16, napja clott, már béna

volt



Volt Magyar Ómágbann, sőt a' támadást U
elkezdte; a* Mint ezt bizonyítja az a' pénz,
thelyet Schó'nvisner, Magyar Országi Num-
tnismaticája 547-dik óidalánn említ, Ilyen fe-
tyfílírással: „ tfranclscus II. D. Gr. Transyl.
I, Princ. Rákótzi Dux Cohfoed. Stat. opere IU
*, faertatis iochoato anno 1^03. i4-ta Jnnii/*
Dé még világosabb ez abból a' lázzasztó írás*

. i ó l , melye* Éákótzi Fereníz az 6 Munkátsi
táborából botsétott szélyel az Országba; naert
ez kőit Június 7. napjánn 1703-bánd.

%. 18* A9 feefezkéd hegy aljábann tartóz*
)dváhn Rákótzi FerenU, a/okat, kik stt
pártjára állottak Magyar Orszagonn, oda
vánta egybegyííjtehi. Gyűlt is hozzá vala-
ely nép, de nem annyi, a1 mennyit előre
ményl vala.* Eaen gyíilevész néppel a1

agya* Országi határonn általjővénn, mvnt-
>gy a9 hegyek között elegendő élelemre
?m talált, a Munkátsi téfségre szállott le^
idi szállást Muhkdtsra*9 tévénrt.
* A!aga a' hozzá gyülekéiteknek számát három

ezer gyalogra» és három száz lovasra teszi:
de A' kik, azonn kívül, hogy rendes fegyye-
rek nem volt, és hadi szolgálatot nem pró-
báltak, rendeletlen emberek is voltak.

k* A' Munkátsi várbnnn^ mély a* várostól egjf
ágyúlövésnyire esik, még ekkor az l.Leopold
örizete volt*

$. 19. JíunkJtsonn t nem soká lehetett
torságbann Kákótzi íerentz# Mtrt a9 AJon-
uculi vasassal« okos intézetből, nagy
ndesenn Ungvárra, onnan pedig Szered-
fre* fővénn, oly véletlenül lepték meg
kótzit, hogy magát ugyan a' városbann
k nem elfogták, népét pedig elszélesz-
ték, és drágább kintseit elnyerték. Ekkor
Xáan, ismét a' irengyel Országi szélek

felé
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felé vonta magát vi«?zsza< Attól tartván*
r tudnillik, hogy vagv a* Császári katonaság,

vagy a' szomszéd Máramarosi és Ugotsai
* Nemesség elvágja az útját, és akkor kél

fegyverps nép közzé szoFÚr: két Dap alatt
Zavatka** nevű helyséébe futott, mety a*
Lengyel szélekhez közét esett, és Rákótzi

%jószág volt; seregénej* nagyobb. ré$ze pedig
tőle elmaradt,

* Szerednye kél mérföld nyire esrk Munkátshaz^
** Zavatko B«eg Vátmegyébenn Orosz falu.

§. J2o. Így telvénn el Június hava ( 1703-
bann), az azt követő Július szerentsésebb
kezdett lenni Rdkótzira nézve. Mert Ber«
tsényi Miklós a' Varpaui útját végezvéno,

^egynéhánv száz fobői íálló segítséget hozott
.Lengyel Országból, ezet)n kívül azzal bw-
talta meg Rákótzit, hogy a' Frantzia kövei
rövid időnn ör ezer aranyat fog küldeni
nékie. Ez által mind magának Rákótzinak*
mind az ő követőinek eltsüggedt remény-
sége kezdett éledni. Azt halivánn tehát Ju-t
lius vége . felé, hogy a' Bereg és Ugotsa
Vármegyei Nemesek, a' Szathmáronn lévő
Császári őrizethői száz gyalogokat, a* Mon-
tecuculi Vasas Regementiéből ugyan aunyi
lovasokat vévénn magok* metlé, Gróf Csá-
ki Istvánnak, az említett két Vármegyék
Fő Ispánnyának vezérlése alatt, Tisza Beis-
hez szállottak, hogy az ő általkfclését a1

Tiszánn megakadályoztassák; titkos uta-
konn a' hegyek közzűl kijővénn, azokat,
kik már a Tiszánn általkőUöztek volt,
meglopta, és nagy hirtelenséggel megtá-
madvánn sz^lyelverfe.

§ 21. Minekutánna Na monynál általjött
. £ Tiszáon Rákóui: említett sierentséjének

hal-
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hallására, köreteinek száma szemlátomást
szaporodott. Nagy Várad és Diószeg tájé-
Vkntk'Bóné uiindrás\ más felé mások, az S
részére haszoapal dolgoztak. Számos ésr
egymástól távol eső -várak és városok,
mint S. Kalló ^ fíuszt, Somhó, N. Bánya,
JS* Kírofy, és Szolnok, rövid idő alatt >
többire feladás által, kézre kerültek*

§. 22. Midónn ezeket JS'igrelli% kinek
igazgatása alá volt bízva Felsó Magyar Or-
szág, meghallotta: M<>ntecucu tit, a' M u n*
kátsi vidékről Kassára íiívta, úgy ítélvénn^
hogy ezen városból függene az egész Fel>
Főidnek megtartatása. A' MontecutulL Rege-
meijtjénrek eltávozása által, a9 Hegyaljai
városok is és helységek RákóUihoz haj*
lottók. Tokajba vévénn tehát Mtját KáWtzi^
mely alá Beruényit már az előtt el küldöt-
te vaia: nagy örömmel tolt el, mi dó un a^
Tisxa partjához közelgetvénn, Bert^éhyi ^
Miklós Károlyi Sándorral ment eleibe. Ez
a9 Fő ember t. i. Eélsbeno lett megszomo-
rodása utánn, Kassára menvénn: ott Mg-
relli miatt ismét megkedvetlenedett. Midónn
azért ha!4(Hta, hogy a' JN. Károlyi vár
megvevődvénn, Felesége és egész Há-zhépe
a' Rákótzi hatalma aiá eseft: • Bertsényi
IVIiKlóst Tokaj alait felkereste, és tiyilvaim
a9 Rakótzi pártjára állott; kitol Generális*.
J&ÚL tétetődvénn, a9 Ketskeméti környékre, a'

, Báts Vármegyei fel 's ala kóborló és pusz*
tító RáUság ellen kűldódötu

* Ezen útra Rákótzi Ferentz , a' SzathmAri vár
alól indult, melyet darab ideig próbák meg-
venni , de semmire sem mehetett. Most annajc
további ostromát bteu Senryii Istvánra.
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§. 23. Rákótzi Ferentznek / eddig cl*.
pdott mozgása és terjeszkedése Júniusiéi
fogva Octóber végéig és így, öt hónapok
alatt esett, i7O3-bannf De már az ezen esz-
tendőből hátra lévő két hőnapokbann, sok-
kal nagyobb és sokkal sebessQbb előmenete-
le volt fegyvereinek.* JMert a' pártosság ho-
va tovább mind jobbann jobbaqn terjed-
vénn 9 és tsakn^m minden akadály qélkűi erő-
södvénn: az 1703-dik esztendő végével, Ma-
gyar Ország oa§ypbb részébeop Rákőtz* ha-
talmaskodot(,

* Rákótzi Tokajnál máratlvánn, hadainak kitsa-
pasi által Kassa városát mintegy megszállott
állapotbann tartotta. Ebből a* lett, hogy a*
felső részeképp is, a' Tót Vármegyékbenn,
mindenütt gyülekezett a* nép a' Rákótzi xász-
lója alá. Ótskai László a* ^Lévai várat elfog-
Iaívánn, és Borbély Ralfostsal Nyitra Várme-
gyébe béütrénji: a' Vág vizéig terjesztette a1

Rákótzi fegy verépeH Jijrét. BertsényiMiklós más
felől, az Egrieket, §f Püspökké) Telektsi isU
vánnal együtt, Gyöngyösre kőltöztetvénn : a'
•árat ostrom alá vette. Azutánn Losontz felé
indult, és ott Károlyi Sándorra) egyesülvénn,
A* Bánya városokat elfoglalta. Ázutánn Károlyi
Sándor* a' Galgótzi és Semptei várakat meg*
•événn, és A* Vág vizénn általkelrénn, '«&,
Györgyhöz , Bazinhoz , JWodórhoz, és Nagf
Szombathoz is könnyenn hozzájutott. Er szerint,
minthogy már túl a' Vág vizéna, az'egy Po*
ysononn kívül, minden városok és helységek
a1 Rákot ti részire voltak hajtva: oly ízéi*
stnn kiter/eszkedtek a' Kurutz hadak, .hogy
azok álul, a* Nyitrai* Trentsini9 Arvai*
sőt azokonn inneni Liptó Vármegyébenn a'
JJkavai, és Göraörbenn a1 Murányi várak if
ostromoltattak. Azonközbenn Po'son bézárkoz-
ya lévénn:" Károlyi Sándor, Bertsényivel
együtt* December havábann, S&entz alatt, tá-

porb* szállott, éi kijáró hadai álul az
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*
Csallóközt magához vonta. EZZQI njjsg nem
eléged vénn; Karátson előtt való nap, sere-
gének e^y részével, a* Morava vizéna is ál-
tal^nent, és- Alsó Austriába, Bétshez szinte
három óránnyira nyomult bé. De beljebb
menni nem bátorkodott, hanem egynéhány

' zászló alja Ausztriai katonaságot, Tisztjeivel
együtt, elfogvaun, azzal Karátson eíto nap-
jánn , Sientzre + Bertsényihez viszszatért-. Ily
sebes előmenetelekbenn? Károlyit és Fsrtse-
nyit, Generális Schlick> és Gróf Forgáts Si-
mon akadályoztatták valamennyire. Maga pe- *
dig Rákotti Ferentz, a* alatt, Tokajnál lévS
és naponként nevekedo táborából, váfasztott
Hadnagyokat küjdvénn \\M Lotsétt Ké'smdr-
kot, és Szépe* v^rát szallatU/megv

$. 24. Ezen rendkívül való előmenetelt
ózták az akkori környűlállások. /. Leo~
Id, a9 Spanyol Succeasio eránt folytatott
borűbann s^erentsétlen volt.* Ilyen álla-
tbann; az Országoan kívül léyó' tvddai-
k9 melyeket a' Franfzia és Bavarus el-
1 rendelt vala, semmi részét a' Magyar
szági támadásnak elnyomására oem for-
hattá. Azonn igĵ ekezett tehát, hogy a9

ndességet kegyelmességének megbizonyí-
;a által állítsa viszsza. Azért mindennek

elpártoltak közzűl, valaki az engedel*
isségre viszszatcrne, botsánatot ígért. Ez
al czélját el nem érvénn :** éisőbenn Pala-
us Eszterházi Pálra, midőnn pexiig e$
kótzipak nem tetszett, Kalotsai Érsek
écsényi Pálra bízta a* Békesség megszer-
»ét.*#* ^
1 A' Frátitzia Királynak XIV. Lajosnak serege

Kehit elfoglalta. Azutánn egyesül vénn a' JJa-
váriai seregekkel% Tirolba beütött, és i/z#-
pruckot megvette. Azombann a' Ciáizir, a,'
nagyobbik fijával l.Jó'séffel együtt, a1 §



$t 1, L B O P O L D . 1687-̂ -1705.

nyol Koronához való jussát, Károly nak 9 ac
6 kissebbik^fijának adta által. Ez tehát mind-,
járt, September eleitol fogva, ///. Károly
név alatt, Spanyol Királynak kezdett bívat-
tatni. Azutánii, September lo-dikénn, Spa-
nyol Országba indult, a' hol is, av .XXV, La-
jos seregeivel kellett néki küszködni.

•* Hékotzi, említett szerentséjébenn úgy elhízta
magái, hogy az I. Leopold ajánlásinak elfo-
gadásáról még tsak hallani sem akart. Sot,
megvaltja maga (Mentoires sur la gutrre d*
fíongrie,. vagyis, Hist. des RtvoL de fívn-
grie Tont. V, png, %6.), hogy ő még aat a*
hivatalt is, mely néki a' Lengyel Királyságra
•adódott, megvetette, tsak hogy, a* mit Ma-
gyar Országofin elkezdett, folytathatná. jKá«
iótzit ugyar»is, a1 Lengyel Országi Primás,
Ca-rdinalis Radiiusky, titkonn, levele által,
arróJ tudósította, hogy az Ország Marsaljával
JLuhnmirszkyvel együtt, nem mást, hanem
<egyenesen>n őtet -kívánja Lengyel Királlyá vá-
lasztatni. Sot bizonyossá tette arról is, hogy
-a* Svétziai Király Xll% Károly •, a* -ki akkor
tetszése safrínt bánt Lengyel Országgal , ab̂

v ^atin nem fogna el'enkézhi. De, üakótfii Fe^
ventz, abba való bíztábatm, rrogy dolgai re*
itténysége felett jól folytak Alagyar Orszagonn,
Kész vóit ezt a' szerentsét elbotsátanl,

*•* Szécsényi Pál, *' Hemz^t elou kö-zooséget
kedvességű ember .lévénn-, a' Békesiégszerzés-
re mindenek között legalkalmatossabbnak talál-
tatott. Minthogy pedig néki Bárd Scalvinióni
igen kedves embere volt? elsobenn ez által
szóllitódott meg. Scalvinióni ugyanis, Decem-
fcer gio-drk napjánn, i7O3-bantí, írt Szécsefiyi
fáinak > ( a' ki, az akkori háborús kórnyűl-

. állások miatt, nem Kalotsánn, hanem a' *$V-
•megi Vérbann^ a' Veszprémi Püspök jóssá*
agábann, tartózkodott), és attól ezekről tuda-
kozódott : mitsoda' okai lehetnek* a.' tán^adás-

- . aak? és mitől lehet tartani, hogy még abból
következik? Feleli SUcsg'nyi Pál Deoember
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40-dik napjánn, és a' táwiuíáfo okait, a/ sze-
rint, ar mint azok á' b}£ké«eienked8k szájá-
ban a forogtak, igazánn megírta. Ezen levél-
nek at a' következése lett, hogy Januarius
s-dik oapjánn ,1704-ben* 4 maga a' Felség itt
az Érseknek, és , hogy a* köztseridetség hely*
reállitásábann munkálod jofl, reábiztá. Azok
éf Lerelek, melyeke* osztánn Szécsfnyi Pdl
«ten dologbann küldözött, az azokra való fe-
leletekkel együtt, részsxerínt mégvagynak $f
Histoire des Rcuol. de Hongric nevű munka
II. Darabjának .106. és rtzt követő oldalainn>
rászszerínt Néhai Fő Tiszt. Katona István Úr-
aál, Hist. Crít Tom. XXXVI. p. i«o. sej.
telyesenn pedig , és minden hijánosság nélkül,
in ÉpistúUs Szechenianis y melyeket Nagy
Méltóságú Gróf Stéchényi Ferenti 6 Eácetr
lentziája, a' feljebb való esztendőkben* botsáN
tatott tilágosságra^

§. 2J5; Szécsénti Piti ^ teáhkőtt űő;
g ^ igaz lélekkel kívánt eljárni. Aftért %

már Januarius 13 dikáún, j704-benn j 5z6i-
lott Kdrptyi Sándorral Simegenni és a' kéé
fél* öszvejöhetésének beljéről íanátskozott<
Az Érsek érte a9 végre ment Mosón Vár*
megyének Lében Szent Miklós nevű Helyse*

Í
ébe, meij Mosón és Győr között vagyon,
[evéssel azutánii megjelent ugyan^ott Ber*

tsényi Miklós is, Károlyi Sándorral együtt.
Itt mire mehetett légyen Szécsényi Pál^
mégírta Bétsbe a9 Felségnek, Januarius 2g*
dik napjáno. Ugyan azon naponn írt Rakó-
tzi Férentznek is. Felelt ez miskóltzról F«-
bruárius 5. napjánn, mely felelet, Rákótzi
Férentznek nagy magához való bizakodásai
jelenti W.

% J. i6.é A9 Lében Szent Miklósi együtt-
létei alattt Sz€csínyiPál azt sürgette, hogy"

Uh Darab, G V
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a* tsendesség helyreállításának legjobb esz-
köze a* volna, ha az Ország Rendéi Diéta*
ra egybéhívódnának. Ez ellen' Bért fényi
Miklós tíz pontokból álló Írást adott által
az Érseknek, azt állít vann, hogy azon pon-
tokat magától Rákótzitóí vette. Az Érsek,
ezen írást, Viza nevű Kalotsai Prépost ál-
tal, Februarjus 13 dik napjánn 1704-benn,
megkűldötte a9 Császárnak. Még miűekelőt-
te a9 Prépost Bétsból yiszszaérkezett vél-
na: Rákotzi Ferentz, Februarius 29-dikéno
XAiskóltzonn kólt Levelébenn, újabb öszve-
jövetel helyévé , Heves Vármegyébenn Gyön*
gyös városát nevezte ki. •
• , §. 27, A9 Gyöngyösi Őszvejbvételnek $

(melyre Viza Martius 20. napjánn érkezett
meg, és a9 többek közt, a9 hertsényi Mik-
/cfr fogságra esett feleségének, a9 Császár
ktgyelrnességéből, szabadonn lett botsátta-
tását hozta hírűi )^ semmivel nem lett jabb
kimenetele, mint a9 Lében Szent Miklósi-
nak. A9 Császár,. Viza által, a9 Római Ki-
rálynak /. Józsefnek közbennj árasával kínál-
ta meg Rákótzit éji annak követőit. De azt
ezek el nem fogadták: hanem fennyenn be-
szétlvénn, olyan Kezességet (Garantiát)
kívántak, a9 minémü szokott lenni a9 ha-
dakozó Hatalmasságokra nézve, midőnn
azok megbékélnek! Ezennkívűl, a9 Császári
Kegyelemnek, mégkegycímezésnek , megenge-
désnek még tsak nevét sem akarták hallani
magokra nézve. Mind ezeket Szécsényi PáL,
vAprilis 4t dik napjánn, 1704 beun, Székes
Fejérvárról írta meg a9 Császárnak.

§. 28. l. Léopold,- a* Szécsényi Pál le-
velére, Április 20 dik napjánn, i7o4-bennt
advánn választ, azt bízta az Érsekre, hogy
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ftjra menjen el a9 Békételenek Vezéreihez f
és azoknál ,e' kettőt sürgesse: 1. hogy lé/
gyen közönséges és általán fogva való fegy-
rerszünés. 2. Hogy Po'son, vagy Nagy Szóm*
hat légyen £ Békesség eránt tartandó Gyű-
lésnek, helye. El is indult mindjárt Szécsé-
nyi Pdl\ és, Komáromnál általmenvénn a'
Dunánn, Berzsenyivel szándékozott szóllaai,
mkjt a' kiről azt tartotta, hogy annak híre
és tanátsa nélkül semmit sem tselekszik Rá*
kótzi FerenU. Azombann, a9 Bétsbtffín lé-
yő. Anglus és Hollandus követek t Stepney
György•». és Hamel Bruynincx•-, Április 22-
dik napjánn, levelei kuldvénn Rákátzi Fe*
rentzneki a* Békesség megszerzésére a' ma-
gok kozbennjárását ajánlották. Küaek Rá~
kótzit Dömsödről, Május 20-dik napjánn*
kidegenn félek f azt jelentvénn ki,' hogy 8
nem látja mi hasznát, vehetné az ajánlott
Közbennjárásnaî ." 's af t. » x

§• 29. Szécsényi Pdl% V reabfcött dol-
got kívánvúnn végrehajtani, minekütánna
megértette, «hogy Rdkótzi Ferentz £ Du-
öánn oly czéllal szállott által, hogy seregét
Székes Fejérvdr felé vigye: azzal magával
igyekezett szóllani: de benne módja nem
Jehétett. Mindazáltal annyira mént, hogy
Rákótzi Ferentz Paksot kinevezte, hogy ott
az os embereivel alkudozhasson az E>pek*
De ezen alkudozásnak is* tsak annyi hasz-
na lett, mint a4 két elfőnek. Mert ? a9 ki.
-vánt fegyverszünet el nem érődhetvéan: az
ellenségeskedés folytatódott; maga Rákó-
tzi, és az ő Vetérei, kik közzűl már For-
'gdts . Simon is ** egy vóít, az Ország kü«
JUJoaböző részeibeiin'hadakozvánn*
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* Azokat, melyeket a* Paksi Gyűlés eleibe te*.
jesztett Siéc*ényi Pdl% jmaga Paksról . M á j u s

f', - J4-dikénn (1704. ) költ Levelébenn inegirta
Bákótzi Fererttznek. Tudnülik, azt tette ta«
vátskozás tárgyává : hogy légyen Ár/ r « ^ A<iV
rom hónapi fegyverszünet, de úgy, hogy ha
ez az- idő nem lenne elég a* Békesség megál*

. Utasára: a' két Félnek megegyezésével addig
nyújtódnék a' fegyverszünés , vaUmeddig sziik*

:.r cégesnek fogna fartódni. Továbbá, hogy Rá*
kótzi, Magyar Országnak a* Dunánn túl éi
innen léví̂  részéiből, hadait viszszahfvánn,
és azon részeket, egész a' Vág vizéig, av

fegyveres néptől* roegüresítvénn , míg a' fegy-
Terszünés ideje eltelnék, seregeit az Ország-
nak inas részeibenn tartaná. Ezentik/vúT» hogy
1. Leopold, azon káraiba és erősségeibe", me*
lyeKbe az akkori háborúságos idők alatt is,
szabad bejárása volt, míg a' fegyverszünés

«. tartana, minden provisiót vitethetne. Végre,
s bogy mind két részről Commissariusok rê ndt.

lődnének, kik a* megnevezendő helyenn,
egész bátorsággal rounkálódhataának a' B^
késség dolgábann: a' Tengeri Hatalmasságok-

1 ' nak Kezessége pedig 9 mely benn a' Felséf
' •• megegyezett, a' Rákótzi részéről is fogadód*

1 nék el. A* dolog kimenetelét pedig azotánn,
} ugyan tsak Ptksról, Május 19-dik napjánn,

I. Leopoldnak írta meg Sze'csényi Pál, mely
is ide megyén ki: bogv Rákótzi a' fegyver*
szüjiésre mind addî g nem akar állani, míg
azoknak, melyeknek ' a' fegyverszünés által
kellene megállítódnf, bátorságos és állandó
voltáról bizonyossá nem tevődnék; abbann
a* 'vélekedésbenn lévénn, hogy a' fegyver-

: - • •zűnés tsak arra való lenne % hogy az '6 ha*
dai eloszlattatvánn , maga e!n\oiDattajhatnék,
és hogy a* külső Hatalmasságok előtt, a' kik*
kel szövetsége volna, gyanúba hozódnék. 'sa't.

**»l Forgáts Simon% az 1704-dik esztendő eJejénn,
• minekután na Schlick a' Császári sereg vezér**

f ^léséiól tlmoaditódott, Gróf Pdffi, Jénossal egy*
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$tt, azon seregnek VeEérévé tétetett. Mindaz-
által, szintén úgy, mint a' feljebb való^ esx*
tenderbenn Károlyi Sándor, Martius 19-dik
napj'ánn (1704.) a' Rákótzi részére mént ál*
tat. Ezen általraenetel okát KolliHovits abbaiia
keresi, hogy a' Horvát Országi Bánság nem,
Forgdts Simonnak ^ a* ki arra vágyott, ha-
nem Gróf Pálfi Jdréosnak adódott. Spángdt
András pedig, Magyar Krónikája 72-dik ól*
dalánn, annak más okát is említi, t. i. *e»t,
fcogy a* Rakótzi követői elfogUlvánn a' For-
gáts Simon jószágait: 8 e'miatt nagy szük-
séget látott, és ezért lett volna mindegy kéa*
telén a' ftakótzihoz való pártolásra.

$.30. Az alatt, míg a* fgy
imunkálódására az említett próbák tétet*
•k: á' Rákótzi hadainak, kivált az észten-
o (1704.) eleinn, ismét nagy és szembe*
inő előmenetelev volt. De más felöl Ge.
eráJfis Htister is, az I. Leopold Király ré*
tire haszonnal** dolgozott. Az mindazál*
Kalf hogy a' fegyver megszüntetésére Rá-
6tzi hajlandóbb legyem, leginkább L Leo*
óidnak, az egyesült Frantzia és Bavarus
sregenn, Svéviabánn, Hochstadiurnnál(Hoch+
qdt) Augustus 12 dik napjánn nyert tökéi*
tes győzedelme •** okozta. •
* Általszállváun Károlyi Sándort 1704-nek az

eleinn, a' Dunánn> és egy Hirdetést botsát-
vánn ki: arra sok Varmegyéknek követei záss*
lókkal és gyalog *% lovas tsoportokkal jelen-
tek meg 6 nála, Azutánn, a* keze alatt lére?
seregnek egy-részét Horvát Ország-Célé küld-
vénn, Kanizsát, Csáktornyát, és az egész
JWurakőit a' Dráváig, Rákóizi hatalma alá
hajtatta. Seregének más részével pedig, me-
lyet Veszprém felé rendelt % 'Sze'kfs Fejérvárat
is el foglal tattá. EzennkívűJ, nérpely Hadnagy-
jai által, kiket Stiria és Ausztria felé botsa-

C 3
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tott ki, a' Leyta vízéig terjedő egész vidékét
a' Rákótzi részére megnyerte. Nem kiilombenn
a' Rákótzi pártjára vivődtek: Kőszeg, Sár*
vár,' Szombathely , Kő'rmönár, Szent Grót,
Felső és Alsó Lindva, Vas Vármegyébenn;
Ruszt, Kis Márton, és Kapitvár Sopron Vár-
megyében n; azonn az egész részenn az I.Leo*-
pold Király er#nt való bŐségbenn, tsak Frah'
nó % Borostyánkő', és Nemetújvár ( Güssingen)
maradvánn. A* Bdtskaságbann és a' Szerem-'
ségbenn lakó JRáhokat is Rákótzi hoz. édesget-

. , te Károlyi Sándor: de azutájnn, a' Deák Fe*
renti vezérlése alatt lévő Kúrutzoktól, *«"* kik
abbaon semmit sem tudtak, hÁborgatódvána,
ismét felkeltek, és főbbé Bákótzioak hinni
nem. akarváao, Pétsenn* és túl a'Dunánn lé»
•ő sok más belyekenn, iszonyú pusztítást és
kegyetlenséget vittek véghez.

Azorabann, míg ezek túl a.' Dunájin estek;
a' Duna és Tisza között is szerentséseniv foly-
tak a* RálKótzi dolgai. Mert, a' mint maga,
a* feljebb említett Frantzia munkának 92-dtk
óldalánn,-. beszélli, a' lágy tél utánn, Janua-
rinsbai)n, általfagy vánn a' Tisza és Bodfog;
a* Tokaji vár ostromához minden oldalról
hozzá fogott, és másodszori rárohanás utánn,

- a1 benne lévő óltálomhadat a' vár feladására
kéoszerítette; melyet osztánn, noba az ő örö*
kos jószágai közzé tartozott, lerontatótt. Itt
sok ágyúkra talál vánn, azokat az Egri vát
ostromlására szándékozott fordítani: err^ mind-
azáltal szüksége nem volt. Mert Forgáts Sir
inon a' várbeli Commendánst arra vette,, hogy
a* várat, bizonyos feltételek alatt, feladta.

**' fftíister% ebbenn az idobenn 1. Leopold Király-
nak, legtöbb és legszerentsésebb hadi szolgái
latot tett az Országbant\. U%yan is Pápát,
Veszprém és Szála Vármegyékkel együtt,, és az
egész Dráva melyékét % úgy szintén Széjies
Fej érvárt 9 (mely alatt Károlyi Sándort meg
U' verte), és Földvárt viszavette,

" ***Ai
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*** Áz I. Leopoid hadai, Hertzeg F.ugenius v#-

eérlése alatt, az egyesült Frantzia és Báva*
tus seregenn, Hoéhstüdt (v. Höchstádt) nevíí:
városnál oly nagy győzedeiuiet nyertek # bogy
a* két ellenség részéről, husionöt ezer ember,
tészszerínt levágattatott,~~ részszerínt fogságra,
esett; »7 *ier pedig megsebesíttetett. Ezt kö-
vetté osztánn egész Baváriának elfoglaltatása.
Nagy része volt a' hartz megnyerésébenn Her- .
tze^ Maribor oughnak is, kit az Angliai Ki*
ráiyné Anna%- l. Leopoidnak, mint. szövetsé-
ges társának, segítségül küldött vala* Mert -
e z t A Frantzia Marsallt Tallardott tizenkét
<%9t> emberével együtt elfogta*

M iné mii változást tsinált Rákótzibann a*
Hochstadittnii gyozecielemnek híre: maga elő-
adja Hist, de& Fevol. T. V. pag.. i6g. Addig
tudnillik^ míg az a.' hír fülébe nem ment,'

. inagát mindég azzal Jvetsegtette, hogy seregét
a' Baváriai. Választó Fejedelem nráborAval* ösz-
veka-ptsolhatja. Most ez a* -reménysége egy-*
szerre kettévágódott. £z a* reménység volt
pedig egyedül való fundamentoma annak,
hogy # fegyverre- mert kelni; a' mint maga
megvallja az említett Frantzia munka 168-dik
óldaláon, ezen szókkal: ,, La malheurent*
9, nonvelle de la perte de la Bataille de Hoch-
„ stet me fit perjdre toute esprance de jonction
„ avec V Electeur de Bavier^f C'etoit* Iá V
,, unique fondemeot sur leô uel j'avois entre-
„ pris la guerre, «•

«•> • * p

§.31 * October hava közepétől fogva, •
1704*benn, tizenőt napi fegyverszünés* ha-
tározódvánn: £z áj öszvejövetel, melynek .
helye Selmetz városa volt, nagyobb re-
ménységgel, Viigyan azért számosabb kö-
vetek által, és sokkal pompásabb&nn** tar-
tódon, mint az élébbeniek. 1. Leopoldoak,
Ralotsai Érsek Szécsényi Pdl% Báró Seilern%
Gróf Kotíki% és Ítélő Mefter Szirmai; af

C4
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KÖzbennjáró Hatalmasságoknak, Stepnty
György, is Hamel Bruynincx; Rákótzi nak
pedig, Bertsényi MiklósA Jdnoki*Sigmónd,
Rádai Pál (és, mivel már ekkor magát Er?
Óétyi Fejedelemnek tartotta, *** azop Ország
^észéről, Mikes Mihály)^voltak ezen Gyű-
JLésre r/epdelt Megbízottjai.

$ ^Megtetszik ez Rákótzinak azon telyes hatalmai
adó (PíenipotentiaLu) leveléből, melyet a1

Vihnyei Férdőbenn, a' hol meggyengült égés*
•égének helyreállítása végett tartózkodott,
adott f' maga követeinek. Rákótzi azon Fer?
idŐf (Memoir. pag. i;5.) ViApye, ¥vay (Hist,
JReg. Hung. Stirp. Apstr. pag. 329-) PM/M,
Katona pedig (Hist. Crit. Tóm. XXXVI.)
Vihiytt hévrtil nevezi. *

** A' Selmetzre gyűlendő követeknek egész fé«
nyess éggel való fogadására és megvendéglésé-
fe, Rákótzi, • Bertsényi Miklóst küldötte; af

íii maga Js pompát szerető ember vóltx de af

felesége (mint a' ki noár az előtt két Fő em?
berekkel, úgymint elsobcnn a? Horvát Országi
Bánnal» Gróf Erdődivei, azut^nn pedig, ai
Ország Bírájával Draskovits Miklóssal élt va»
la házasságbann) ahoz ntég jobbann érteni
«r mint eft maga Rákótzi megjegyzi Memoir.
pag. 179.'sfto.

H* A* Gyöngyösi öszvejövetel végződésével, mi-
dőnn a' Vihnyti férd őbe ment volna R^kótzű,
az útjábann Sadg nevű helységben* hallotta
ineg, aft hozzá küldött Deputátziótól, (mely-
nek feje Mikes Mihály volt), hogy &tet» as
Erdélyi. .Rendeknek egy rpsze Fejedelemnek
választotta'.

$. 32. A' Selmetzi Gyűlésnek kívánt vér
gp nem lett: vagy azért, mivel Rákótzi '
j^egütötte magát azonn, hogy ez a9 kérdéfc;
jlleroé-é őtet â  Fejedelem titulus, vagy nem?

4ói rítatódott; yajjy ^zért, mivel a
F
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Frantzia Udvartól, alattombann, ismét fel*
•tiltctődStt;• vagy pedig azért, mivel, a v

Gyűlés alatt, Kassa t Eperjes^ és Eger+ixé*
ki magokat felad vánn, abból rendkívül va-
ló fcizodalmat vett magának. Elég az hozzá,
hogy az ő Megbízottjai; azon kívánságaik*
bói, melyeket .az I. Leopold követei *s'az
.Anglirs és Hollandus Kózbennjárók eleibe
terjesztettek, legkissebbet sem akartak' el* '
engedni. £kképenn, a9 Békesség megszerzés
fér* való jó alkalmatosság, az Ország nagjr
kárával elbotsátódott. l

* Pray, ^fíist. Reg. Hung. Stirp. Austr. p. 325,
ezt mondja: „Rakóizius, ne, cur tractatio
,, conciltationis frustra instituta fuerit, invi-
,, diára ferre cogeretur', literas per regnum di-
„ didit, quibufl caosatn in Caesaris Commissa-
„ rios rejecit, dutiores ilioí, quam mandata
,, habuerint, in moderandis conditrouibus fuis*
„ 8$, qucstus: cum tamen palám esset, ab
,,• Aleurio, quem Reac Galliae paullum ante
„ mis«rat, fuisse persvasum, ut arma resu-
#, menet. " \' • '

Ŝ-33« Minekelőtte a' Selmetzi Gyulé»(

tartása eránt határozás tevődött volna: azt
végezte volt el magábann Rákótzi, hogy
Érsekújvárt* veszi ostrom alá. Most tehát
ax Gvűlés elo^zolvánn, m<agához való faagy
bizakodással/* Leopoldvára alá ment, me-
lyet I. Leopold,. a9 feljebb való időkbenn,
az Érsekújvárbann lévó' Törökök kiütései-
nek m«gakadályozlatására építtetett vala,
SL Pdg vize és a' Dudvág között. Már alat-
ta léténn Leopoldvárának: Bertsényitől azt
az izenetet veszi, hogy Császári Generálit
Heistcr, Nagy Szombatnak Urt. Ekkor,
Nagy Szombat felé mozdít vánn táborát, Ge~
rentsfy nevű falunál, Nagy Szombathoz fél

C 5 teta^
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óránnyira megállapodik. Bertsényi i s , ke*
véssél azutánn oda érkezik. Ott létekbenn,
éppeon Karátson napjánn, Beister őket vé-
letlenűl meglepi. Más nap (December 26-
dikánn, 1704.) megütköznek: és trősenn
megverettetnek. ***

* Érsekújvárt, VárttalPál és Oláh Afiklós'Esz*
tergoi&i Érsekek építtették, vaía a.' tizenhato.-
dik Századbann, és tízért neveztetett azzal a*
névvel. Már ma* erőssége nintsen^ átível az,
J725>benn és J720-bann, az akkori Magjai
Országi Királynak, 111. Karolának paraouo-
latjára lerontatott.

** Ezt maga Rákótzi is így adja elo, Mtmoir.
pag. íHi. a' hol ezek a' szavai: ,, Ausst-tót
„ qoe la Trévé expira, jnes Troupes destf-
„ nées a cetté entreprisse etant toutes prétes,
w je marchai brusquement. •< *s a* t.

*** A' Nagy Szombati Hprti megnyerése, Hei*
Éternek kemény viaskodasába került, mely-
benn tsak egy hajszálonn maradt meg az éle-
te. E* dolgot, Spangár András y JHagyar J\fló-
nikája 74.-dik oldaúinn, így írja le: ,»-Oly
„ nagy veszedelemmel, oly sok pártosokkal
9* egyszer sem volt a' víaskodás b mint Kara*
„ t$on Havának 26-dik napján. Mert, a' ren-
„ dekenn általvágvánn magokat a' pártosok t

,, már a' tábori szekerekhez, melyek a' Tá-
jbornak közepéim voltak, jutottak. Hat eze*
„ renn, a1 kiket Kbetthi vezetett vala, a\ Tá-
,, bornak hátúlsó részére rohannak. Ótskai
„László pedig, a*. Tábornak jobb szárnyát

' ,, tsak nem egészeim lekontzolja. Nem mesi-
„ sze vala a* Német scre^ a* veszedelemtől,
,, De , hogy egészenn meg ne gyozétteinék:
„ Gróf Czobor Márk vitézi erejének köszönj*.
„ Maga már a* Fö Generál SigefridussHcister
„ életének nagy veszedelmébe esett, a* mely-
„ benn* el is veszett volna, ha Czobor A/ark*

' „ nak vitézi gyorsasága mee nem mentette
Pf volna. Lássad miképena tortént a' dolog!
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„Emlékezik vala egy a'^febendűl.t Magyarok
M kázzííl, hogy ezen hadi Fejedelem ( tudriiK
,, lik Heister) sokakat társaf kÖ7zül levágat-
„ tatott, és fogságra viteieitvólna: azért,
t> hogy elveszett népéért érdemes boszszót
„álljon, ^a1 SÜTŰ rendenn lévő vitézekenn
r, általhatvánn , nagy 'erőszakkal a* Fovezé-
Mrre rohan, és már másodszor, (mivel els8*

\9 benn .meggátoltatott az igyekezete) kezét
„és fegyverét felemeli, nagy szíveienn hov

•i, zaja vág; de minekelotte a* vágás rajta
„ esnék, addig a* vakmerő Vitézt Gróf Czobor

l »> agyonn lövi. Ezen dolgot maga Sigefrietus
„ Heister, Bóldogaszseony Havának 1. nap*
„ jánn (1705.) Nafcy Szombátbann, a1 Jesui-
,, ták jebedlo palotajábatin bes/illette; a' ki

- „ is Ctobor Urat méltó dítséretekkel magasz-
w, talta, és életének tovább való folyását egye*
,, dúl néki tulajdonította, innét a* gyozede*
,, lem a* Királyi vitézek mellett maradt,**
§• 34» A1 Nagy Szombati Gybzedelemnek

z a' haszna lett, liogy Aagjr Szombat vá-
asa mindjárt akkor a* Felség eránt való
üségre viszszatért; Lcopoldvdra a* meg*
táüás alól felszabadult; Trentsen pedig,
űndenféle eleséggel megrakatott, hogy a9

legszállást kiállhatná. Azorubann Hdkótzi
irentz, Bars Vármegyébe Kis Tapoltsánra
onvánn magát, elszéledt hadainak öszve*
zedésébenu foglalatoskodott; a ' h o l , mi-
őnn Károlyi Sándor, a' ki a' Nagy Szóm*
ati ütközetbenn jelen nem volt, hatezer
vasokkal hozzá érkezett: nagy ázorúltsá-
iból kezdett kihatolni. így tolt el az 1704-
k esztendp Magyar Országra nézve.

Erdélybenn^ az alatt $ mindent elköve-
tt Rabuüriy hogy az 1. teopoldtói való
ggésbenn megtarthassa azon Országot,
lebenbenn tartózkodvánn; a9 Kurutz Ka-
tányokat, kik portázni ezeu váto%
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mentek, megverte, és sokat elejt vénn
zűlök, elszélefefette. Legkissebb mozgásra,
és a' mozgásnak alkalmatosságára is ógy
vigyázott, hogjr semmi nem eshetett, a' mi
néki tudtára ne lett volna. így tudta ki a9

Bethlen Miklós igyekezetét is.* Ilyen vígyá-
zása, és efféle tselekedetei által azt vitte
véghez, hogy a* támadás, oly erőt, a* mi-
pémüt Rákótzi reményi vala, iyo4-bena,
nem vehetett JErdéíybenn. ,

* Gróf Bethlen Miklós, a* mint Cseréi Mihály
megjegyzi, ,, noha észszel és elmével Erdély*
„ benn véle senki, nem ér^; és a] Császár lrjd-
,, vari Tanátsost között is tekintetbenn lehelért
„volna az o nagy bollsevségéért: nagy bo«

- ,, londságpt tseleiteidék. Mert egy Gondolatot
„ íra, hogy Erdély benn oiitsoda Igaz^atás-
t, formája állíttassák fel;, hogy tudnillik az
,, Ausztriai Házból légyen, ugyan az Erdélyi
99 Fejedelmeknek Felesége: de á' Tóróhnek U
, t adózzék. Több ily haszontalanságok is. va«
„ lánal̂  írásaibann. '* a' t. Fzt a* Gondolatot
Bethlen Miklós, valamely Görög által, Béts-
be akarta feJküldeni az Ánglus Követnek: df
az, a' Rabutin kezére került; a' ki is osztana
Belliién Miklóst leárestáltatvánn, . elsŐbenn
törvényt akart reá láttatni: de azutánn tiéfr
Ibe küldötte, fel fogságra.

I 4 '

§• 35* A1 Rákótzi Nagy Szombatnál
szenvedett szerentsétlens£gét f kev^s napok
múlva, úgymint Januarius kezdetivel 1705-
benn, követte az a'szerentse, hogy a* Szatk*
mari Vár^ Forgáts Simon által., az 6. ré-
szére megvételeit. A' Duna mellett is kez-
dett kipótojódni az p vvcsziesége. Mert Ká-
rolji S/ndor,-Febru&vius havábann, által-'
menvénn a* J3unánn% Austriába bétsapott,
^ szinte Bétsnck hostáijájg haiváon, a Be-

tsi
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tsi népnek a9 Nagy Szombati Győzedelmeon
való örömét*.nagy megrétnűléssé változtat*
ta. Azombann Rákótzi, Bertsényi Miklóst
a* Vág vizénél hagyváno: maga Egerbe in-
dult, hogy af telet ort tőhvénn, a' követ-
kezeodő .táborozáshoz készülne. Heisttr pe-
dig, gyalog hadait, Bazinba, Modorba y ét
Szent Györgyre^ szállít vánn, a9 Lovasságai
Károlyi Sándor utánn bocsátotta, hogy azt
hátúi támadná meg. Ezen alkalmatossággal
tudott élni Jiertsényi Miklós. Mert az eml
lített három városokat, Martius hava vér
génn, és Április elejénn el'foglaItatta; Só't
tnidőnn azutásn, az Ausztriai széleknek ^
Károlvi Sándor ellen való oltalmazására9
Generális fíeister, Nagy Szombatból, a9 hol
hadi szállása volt, egész seregével együtf
felhívattatott: Hagy Szombatnak is bírásá-
hoz jutott.

* Az említett négy városoknak t úgymint: JB*-
tinnak, Modornak % *$«. Györgynek, és Nagy
Szombatnak% az akkori időbenn, kiváltkép*
penn a' Kurutzoktót, szenvedett nyomorúsá*
gail, miöt szemmel látó tanú, bővenn leírja
Bél Mdttyds% Notitia* Hung. Nova* Tom, //.
pag. 6fc. 103, 132.

$. 36. Rákótzi, Kis Tapoltsánról, Fe-
bruanus utolsó napjánn (1705.) ^rkezvénii
Egerbe: nagy pompával, és ágyukkal-való
lövöldözések közt ment bé a* városba. A'
tíispök Telekesi István t az Egyházi Rende-
déi és Nemességgel, a9 város kapujábann
várváon 6tet, nagy tisztességgel és ékei
J Îagyar beszéddel fogadta. Szinte nyomba
kivette ótei E^tfrbe a9 Kalotsai Érsek* Sztf-
Uényi iW oi/ száödékkal, Jb̂ gy véle a*



4<S L L E O P C L D , 1687—

békességet végre hajtsa. Kevéssel azutánrr
az Anglus és Hollandus követeknek Stepney
Györgynek és HamelBruynincxnek, Március
1. napjánn, i7O5-benn ^étsbenn kőit levele
is megérkezett Egerbei melybenn I. Leopold-
nak a' Fellendültek kívánságira való . Vi~
laszstát küldöttek meg.

§. 2>7* I Leopoldnak ezeö Vdlaszszdból^
Valamint a' Felsős ígéreteit és ajánlásait:
figy a1 fegyverre kőit Békételeneknek pa-
naszs^ait is megérthetni. .Annak Pontjai ezek

a l kak: ; .
A' Császár Ú- Felsége, az Angliai Ki*

rdlyndnak és a* Szövetséges^Belgiumi Sta*
tusoknak, a' megbékéltetés végett való "Köz*
lenhjdrásdt, igen örömest elfogadja, és ígé-
ri, hogy Magyar Országnak jövendő' bóL
dog állapotjára nézve semmi kétséget nem
hagy fenn maradni* . •

A* fférnet Hadaknak Magyar Országonn
tett hibdit\ kinyomoztatvánn, és azokért
illendő elégtételt adatvánn, ennekutánna Ö
Felsége szoross fenyítéket fog tartatni azok
között.

Az idegen Hadak, dolgának legjobb mód*
dal leliető elintézése eránt, a9 legelső Dié-
tánn az .Ország Rendéivel együtt fog ta-
nátskozüi.'

Hogy a' Római Király /. Jó'sef, bizo-
nyos időt az Orszdgbann töltsön, azt megr
erősíti ö Felségé, és a' Magyar Országi
dolgokra való gondviselést is . reá* fogja
bízni.

Minden hdrom esztendöbenn örömest
Diétát fog tartani; melyre a' Római és Ma-
gyar Országi megkoronázott Királyt /. Jé*,

f is le fogja küldeni; maga a' Császár
0
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Ö Felsége, öregsége és á' Birdalomnak ter-.
he miatt, a7onn jelen nem lehetvéun.

A* Király szibad választása eránt af

Békjételenkedők kívánságát nem teljesítheti:
úgysem újság az Austriai Háznak örökség
szerint való uralkodása Magyar Országonn;
mely már ez előtt Századokkal kezdődött:
közelebb pedig az utolsó Po'sotoi Diétánn
tsak bizonyos lineára^ úgymint Ö Felségé-
nek első szülöttjére, és annak Férjfi mára-
dékira Szorítódott, a' ki, mint más Tarto-
mányoknak is örökös Ura, Magyar Orszá-
got mindenkar jobbann megoltalmazhatja;
melynek ha magános Királyja volna; sem
békesség, sem hadakozás idejénn bátorság*
bann nem lehetne.

A' Magfarok kőzzűl, a' MJc magokat
érdemessé fogják tenni, Belső Titkos Tana*
tsosokat fog maga mellé venni, kikkel nem
tsak a' Magyar Országi, hanem más Tar-
tományok dolgairól is fog tanátskozni,

A' Kárlovitú Bffkességkötésbenn^ hogy
senki a7 Magyarok közzííl fel nem, vevő-
cTÖtt, igazíagtalanúl nem esett: mivel ezen
Békesség álial, azt a9 háborúságot kellett
letsendesíteni, mely a9 Hazábann támadás
ákal indíttatott: a' következrŐ Diétánn mindt
azáltal, az eránt i s , Öifelsége, KL Ország
Rendéivel úgy fog végezni, hogy a9 Ma-
gyaroknak többé sejmmi efféle páúaszfa al-
kalmatosságok ne légyen.

Az igazí'íigot a' Törvényszékekenn szén*
tűi és igazánn fogja kiszolgáltattatni.

Valamint mar régenn ezelőtt, a9 meg*
esett vétkeknek általanfogva való elfelejté-
se (amnestia) hírdetődott ki mindazoknak,

l k a9 hűségre viszszatérnéaek; úgy
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most is kegyelmet ígér, és szabad viszsza*
térést enged Ö Felsége mindeneknek, egyet
is azok közzűl ki nem vévénn, a9 kik elle-
ne fegyvert fogtak.

Az Ország JF» Hivatalait, a' Világi
Rendean lévő Uraknak fogja adni, azoknak
tudnillik, kik azokra magokat érdemesekké
teszik. Nem külömbenn az Egyházi JFb HU
tratelokra^ Hazabelieket fog felvenni;, a9

külföldieket is miodazáltal nem rckesztvénn
ki egyátaljábann, ha jámborságoknál, tu-
dományoknál, familiájoknál, és érdemek-
nél fogva azokra méltóknak ítéltetnek.

A Jésuiták ellen való panaszok, jllő
hogy meghallgattassanak, és a9 jövő Dié<
tánn elháríttassanak.

A' Protestánsok Vallására nézve, Ö Fel-
gége, már világos és elégséges kinyilatkoz-
tatást tett. !

A" Palatínust Hivatal méltóságából és
hatalmából ha valami elvevődött volna,
azt maga igen sajnálná ö Felsége. E9 rész-
benn is mindazáltal, a' mely panaszok vágy-
nak* azok a1 jövő Országgyűlésére vitessenek.

- A' Magyar Cancellária, tekintetébenn
és activitássábann ezutánn is megmaradjon;
melybenn ugyan, eddig is hogy rövidség
lett volna, nem gondolja ö Felsége. ''

A* Maqyar Kamarának az Udvari Ka-
marától való függése, hogy több^ panaszra
ne adjon alkalmatosságot: annak állapotját
Diétái tanátskozás által fogja rendbe hozói.

Hogy a9 Sónak mérséklett árra légyen,
megengedi Ö Felsége; mint szintén

Meg fog abbann is egyezni, hogy más*
zűrzavaroknak is, az Ország iakosinakhasz-
á l vétettcssék.

. Át



Át v/ÁftTdolgábanto, mindent az Ország
Gyűléseinn fog végeztetni.

Ő Felségesek Királyi Tiszte f és tulaj-
tion Jav 4 hozzá magával, hogy minden Jegy- .
vérrel viszszanyert fbld az Országgal egye*
4Íttették% és semmi attól el ne sza.kas.ztas-
sék; az azokbann lévő magános jószágok
pedig, a9 régi birtokosoknak viszszaadat*
tassanak, ha azokhoz való jussokat meg
tudják mutatni.

< Hogy a* nagy bűnt tett Magyarok meg
ne Jogát tassanak, és kívül aZ Orszdgonn nő
vivődhessenek: ezt a* kérdést a' Diéta vi's-
gálja meg,

A' Jészágbírdsra nézve, Magyar Orszá*
gonn, ö Felségének az az akaratja, hoeyx

az igasság és egyenesség meg ne sértődjék;
és így, Valamint a' Magyaroknak vágynak
birtoki az 0 Felsége mas örökös Tartomá-
nyibann: úgy az 0 Felsége -** más örökös
Tartománybéli — Jobbágyi is bírhassanak
jószágot Magyar Országonn; .annyival in-
Jkább, mivel nem lehet tagadni, hogy ax
Idegeneknek nagy érdeme volt és van, Ma*
gyár Országnak a9 Török ellen lett még*
tartásábann.

A* Királyi Jószágok hogy általán fog*
ra és örökösenn eiidegenítődtek volna,
meg nem bizonyítódhatik: ha pedig, az Or-
szág szüksége ágy hozvánn m&gávaf, pénz
van azokra, mint zálogókra, felvéve: a9

jövő, Országgytílésénn fog helye lenni az
arról való gondolkodásnak, miképpenn k*U
lessék ezen adósságot kifizetni?

A9 Szabad Királyi és Bánya városok%
bizonyosok lehetnek benne, hogy 0 Felsé-
ge valamint eddic, úgy ez utána is, azok-

1U. Darab. •' D k
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nak megmaradását szívénií fogja tartani , ég
semmit tudva meg nem enged, a9 mi azok-
nak prívilégyiomit megsértse.

A' Jászoknak Konoknak^ és Hajdú vá-
rosoknak panasszzai e's jussai rerieszte$?tód«
•jenek a' jövő bieta eleibe, és az, úgy vé-
gezzen ezekről, a' mini, mind az Ország-
nak, mind magoknak java'kívánja.

$. 38. A* Felségnek ezen ígéreteit £g
ajánlásait, Rákóizi Fereniz, hihető,.a'
Frantzia sugallásokra haltgaivántt, el nem
fogadta: azz««l fogvánn ki, hogy olyan Ke*
2€SségrŐl(Gűrűw//fl), mely az Anglus és Hol*
landuü Követek közbennjáFásávai kötendő
békiességet és egyességet bizonyossá és bá*
torsagossá tenné, semmi emlíiés nem té-
vődön. . .

Azombann, a'dolgoknak ity bizonyta-
lan és kétséges folyása közbenn történt,
hogy I Me-po/d, ki már a9 feljebb való
esztendóbenn is erőtlenkedeU, Május 5 dik
napjánu, 1705 beim* életének 65-dik, Ma-
gyar Országi Urail*odajártak pedig 49-dik
csziendejébenh, meghalalozotr • azon n^gt
dolgokra nezve, melyek az ó uralkodásá-
nak kfílöoös féuyt és ditsóséget szerzettek,
minémüek : a* lörökönn vett gyóztdelméi,
és azok által Magyar Országnak a4 1 Örök
iga alól leit felszabadítása; Magyarország-
bann az örökös Successionak megállítása,
Erdélynek a9 Magyar Korona alá való visz*
szahozása 's a9 t. JSagy Leopold nevezetet
hagyvánn maga utánn.

$. 39. 1. Leopold utánn az országlás
örökség szerínr szállott I. JÓ'SEFrc. Álig
fili a' Királyi székbe* ez a* szeretetre mél-
tó Fejedelem; mindjárt megbírdciltue, hogj

vaia-
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•alaki az elhajlottak közzűl, viszszatérénd
az engedelmességre, ririent (észen a* bünte-
téstől ; égyszersmina fogadta, hogy mind
azokat, melyekre Po'sonbana (1687* Octo*
ber u-dikénn) lett megkoronázatásakor
megeskütt, szentül fogja telyesí*eni; és e*
végre az Ország Rendéit, mentül elébb egy-
begyűjteni, és pfanaszszaiknak eleget tenni
telyes akaratjfa. JVIindazáltal, az akkori há-
borús k'örnyölállásók, és veszedelmes vil-
longások között, Ország Gyűlését tartania \
lehetetlen volt. Abbann munkálódott tehát
minden igyekezettel, hogy a' dolog meg-
orvoslásának első és múlhatatlan eszközét
a9 tsendességet hozza víszsza az Országba.
Mely végre a' penged Hatalmasságoknak, *
Angliának és Hollandiának Közbenojárásá-
val kívánt élni."

• Esett ez I.Leopold halála utánn Ötöd nappal.

$.40. Az Angliai Királyné Anna* Siun*
Üerlandi Hertzeg Károlyt és Stepntf Györ-
gyöt: 9L Szövetséges Belgák pedig, Gróf'
Mechterön ^ídolf Henrichet, és tlamel Brui-{

nincxet rendelték a9 békesség munkálódásá-
ra. De minekelőtte,. ezek, a* reájpk bízott
dologbann, annak rendi szerint eljárhattak
volna: Rákótzi, Szétsénybe% September 1-se?

'napjára, ( 1705-benn) üyulést hírdetietett.
Megjelentek ottana az 6 köverői igen szá-
mosanú: és Rákótzi a' Gyűlést oly pompa-
val tartotta, hogy a* mint Kollinovits * meg-
jegyaíl, tsupánn Korona és Királyi nevezet
fcíjjával volt. Ezen Szétsényi Gyűlésben*
Fejedelemnek, és Magyar Ország részei Urd~
nak neveztetvénn Rákótzi: mind maga az
alatta lévők eráat, mind ezek ő eránta a'

D sí - >á
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Jiitef letették, és tfielléje 25 Tágokból
Tanát sot rendelvéony többé magokat nem
Malecontentusoknak . va^y BékéteLenkedők-
utk^ h^nem Confoedera tusoknak % azpz Ö t̂̂
weszövetkezieknek kívánták hívattatoi. •• U*
*yan ezen Szétsényi GY ülésbe nn bizonyos
Czikkelyek hozzattattak, a" Törvény ki-
szolgáltatásáról, a9 polgári dölgoX folyta-
tásáról, a9 közönséges kintire való vígyi*
fcásról,_á* Hadakbak xnind békesség mind
háború idejérm való kötelességéről ;••• nô
Jia ezeknek némely Túszéról, inár az előttj
űgymiot Május 1. napjann (a' mikor még
I. Leopold éli} maga fejétől is -tett volt
Irendelést Rákótzi.****

' • •

* In História Tértim Húngaricarüro Libro III.
*^ Lásd Pray fílst. Reg. Stirp. Austr. pdg. 33(81
•jf* A* Szétsdnyi Gyűlésnek minden végzési és

rendelési semmivé tevődtek, az 1715-beha
tartatott Posoni Diétábak 32-dik Articulus-
sábárin.

*•*> Megtettzík ez "Abból V Mankábóh melyét
Rákot ti Egerbénn Május 1. napjáno ( 1705.)
Dyomratúuott ki, ilyen titulussal élvénn:

M Mi Fejedelem , Felső Vadászi Rákótzi Fé*
# , rentz , Isten ke^yeJo;él)< 1 Krdély Országnak
„ rálá&ztott Fejedelme-, Magyar Ország résiéf*
9i nek Ura, Székelyek és fiáios Virmegye Ff
i s p á n j a "saVt."

Ennek a* Magyar'nyelvérfn írt biunkánákt
Az I. Titulussá, mely áll 54 Articulusofc,

1)61, iaóü a' czégéres vétkekről és b üti tété*
•ekrŐl. . . ". , •

A' II. Titulus, mely áll 16 Articulusoiból,
izóH mindenféle Vitéilo Kendeknek magok al«
t > kalmaztatásáról.

A' 111. Titulus, mély áll 5 Articúíusokból,
4«óll a' ludafcjDzásbann kívanmtó

' & •



A' IV. Titulus,' mely áll g articalujbót/
Térvényeket á,d a* strázsálásróL

Az V." TJiíulus,, melyaek 5 Articulússa van,
4ZÓII A' Tábo/ megindulásának módjáról.

" A* VI, Titulus1, mely 13 Artículusokból álly"
•zóü a1 zászló jpkat elhagyókról, szökőfcről,
passüf qélHűJ járókról. ~

A* VII. Titulusbann, mely 25 Artictilu-
jokjból áU, törv.ény szabódik az erősségnek
feladásáról, megegyezésről, ellenséggel való
Öszvemenésről, corresppndenúáról, beszélget
|ésről, arúltatásról, kémekről.

•A* Vili. Tiiulusbatin, mely S Artivulusob*
bóll áll, á' (^uartélyról.
- A' IX dikbenn, mely roagábann 5 articn-
|u»t foglal / a' gyújtogatásról. '

A' X-dikbeun, a,\ mttstiáxól 7 Artiqulusol^
liann.

A' XI dikbenn *' Bírónak tisztiről, és né-
mely köroyüláll£ dolgokról; és ez a' Titulyi
ii\ 17 Artieulusokból.

£' munkát, Fejedelmi hangonn Így yégezít
^ Mely hadi Edidtumrnkat, hogy mind azoa
t/felűf megnevezett, Fő, közép, alsó renden^
,, lévő Hadi Tiszteink megtartsák, '9 alattva-
,, lóikkal megtartassák, 's executióba is v«-
tVgyék, intimáljuk, 's kemény indigaatiónk
9* alatt hagyjuk és parantsoljuk. •• ' v >

\

$.41. A' Sz^tsépyi Qyfílás, alatt törtéot
1%, hogy Tököli Imte^ Rákótzi mostoha
#ttya, kinek tanáttsával Rákófzi aooak tá*
vol létibenn is élai jroeg pem $zíínt, Septetu*
ber hav:a 17-dik napjáan Nicomediábanr*
meghalálozo.tt. Halála előtt kevrésh /napok-
kai*, úgymint Se t̂embe,r 3-dikárín (1705.)
Testameaton\ot tévréón: nákótzlt miadea
jószágába örökössé tette, oly feltétel alattr
APgy anaak kissebbik fija GyQrgy^ tököli
8*ve|; Yúeln^ Kzea Testameatqm Végre*
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hahóinak Magyar Országonn tette Bertsényi
Miklóst, Erdélybena /V/W Lőrintzet, és
Mikes Mihályt; Konstaotzinápolybann pe-
dig, a* Frant2ia Udvar Kövérét Feriolt.*.
De nem tsak ettől az örökségtől; hanem
attól i s t a' mi őtet az Attya 7úfójW> Rakó*
tzi Ferentz, és az Anoya Zrínyi Ilona **
utánn illette, tulajdon hibája miatt, a' mint
a9 következendőkből megfog tettzeni, örök*
re elesett Rákótzi.

* Lásd Práy Hist. Reg. Hung. Stirp. Au*tr%

Pag- 337. •
** Zrínyi Ilon*, a' Tököli Imre halálát, Nico-

médiábann% a' hová BétsbŐl lett eltávozása
utánn bujdosott, szinte harmad fél esztendővel
előzte meg; kinek, Benier nevű Frantzia, a*
inint Néhai Fő Titzt. Katona István Úr Hist
Crit. Tom. XXXVI. pag. 258. említi p ilyen
Kpitaphiumot irt: ,, Hic requiescit ab Heroi-
„ cis laboribust vitilis animi mulier, sexut
„ sui ac seculi glória, Celsissima Domina,
„Heléna Zerinia, Zeriniae atque Frangepa-
„ niae gentis decjs ultimum; Tököli Principls
#, Uxor, olim Rákótzü9 utroque digna conjüge,
„ magnis apud Croatas, Transylvanos , Hún-
„ garos, Siculo*, inclita Titulis; factis ingen-

' ,, «ibus tofo őrbe clarior; raiios aequa menti'
„ fortunae casus experta; par prosperis, ma«
„ jor ádversis: cumulatis Christiana pietate*
„bellicis laudibus, fortéra Dominó reddidit
,, animaqa : mortera eluctata in suo florum cam-
,, po ad Nicomediensem 'Bitbyniae sin ura. An-
„ n o salutis 1703. aetatis LX. ái^ 18. Februa-
,, rii.*' Ugyan tsak az 1703 dik esztendőre
teszi Néhai Fő Tiszt. Katona István Úr, a*
felhozott helyenn, az Ifjabb Zrínyi Péternek
(vagy némelyek szerint Zrínyi Boldizsárnak)
halálát is, a' ki terhes gyanúba jÖvénn, a'
Tiroli és Grétzi tömlötzbenn 24 esztendeig
foglyoskodott, Ebbcnn a' Zrínyi Famíliának
vége lett. 1
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J. 42. J./rfV/. Király, kíványáíin af

hazafiul vért megkíméltem, nem szűnt meg
abbann munkálódui, hogy a1 békességről
vafó alkudozás bmét elkezdődjék. Ki is
nevezte a9 ma^a részéről, Megbízottaknak,
a* Kálótsai Erseket Szécsényl Pált, és a*
Cseh Országi C.incelláriust Gróf Wradsláv
VenczelK A* Rákótzi részéről, megbuott
személyek voltak: Gróf Bertsényi Miklós,
és Gróf Csáki htván; de a' kik mellé még
mÁ3ok is, úgvmint: Sennyei István, Jínokí
*&igmon4i Kajali P>íl, és Labsánszki János
adódtak segtfsfegul. t£zcket igen kétséges ér-1

telmtí lnstructióval botsatvánn el Kákótzi,
nyiivánn megtets^eu, hogy az ő tzélja nem
az egyesség volt, hanem tsak az időnek hú-
zása és halasztása, Elsóbena is arról, hosz-
szas volt a9 versengés, hol kellessék tarta-
ni az egybegyíílést. -^ Nagjr. sokára meg-
liatarozódott, hogy annak helye Nagjr
Szombat légyeq. K meglévénn: a' Császári
Commi^sariusokoak, és az Anglus Követek-
nek, Megbízó- Leveleibenn kótölőzködfek
a^Kákóizi Küldöttjei j Uibasoko4k mouáváaa
azokat.

$.43. Mind ezek arra valók voltak,
hogy Hakótzi időt nyerne az Erdélybe va«
ló menetelre. Ugyanis, Császári Generális
Uerbevill útbanh vótt Krdély felé. Rákóizi
tehát, hadait egy begyűjt véon , Pudmeritz ne-
yft Fo'son Vármegyei Tót falunál elállja af

Herbtsviil útját; és az^al megurközik: de se-
rege Isak hamar futásriak ered, maga i$
udvari népére, harmad nap múlva alig akad*
VloobAnn öszvegyííjtvénn a9 Kurutzs4gotr
Vörös Kőnél* ismét szembe száll HerbeviU
lel: de ott is uiö^er^tteuk. így Herbevill

D 4 v ^
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lassanként mind inkább inkább kozelgetett
Erdélyhez. Ekkor Rákqizi úgy végzett Ber*
tsényiveh hogy ez maradjon a1 Bánya, vá*
rosok oltalmazására, egynéhány eaer em-
berrel; maga ő menjen, bé J£rdélybe, é6 a»
ott lévő Kuruíz hadakat felvévénn, a9 Me*
szes űt/ábann sáatzot tsináljon, a9 Herbe-
vili bemenetelének megakadályoz tatására;
Károlyi Sándor pedig tíz ezer Lovassal ̂
JiorbeviU utánn legyen és azt kozbűl »ZO«L
ríttsa. Károlyi Sándor feL is ültette mind*
járt a9 hadakat, és valamerre tudta hogy

^fog jönni Herbevill, ő elől mmdenüit misz*.
tította a9 tálukat, városokat,, oly czélbót,.
Jiogy azokbann a1 Herbeville katonái ele-
ségre ne találjanak. Dehrecztnbs pedig bé^
jővénn, kemérvyenn megparanfóolta, hogy
a9 város népe fusson, e l , és hagyja üre&eoa
a9 várost; külöoibenn azt felégetteti. Mely
paraotsolatnak kenteiéinek y^xa^ engedni
a' iakosot

Vőr/hÜ)\ németül BiberJburg, van

S« 44- Forgdts Simon már eíoFe bemenj
' vala Erdélybe; Kákótzi is beérkezett Ma-
gyár Egregyhez; onnan .November M-dik
napjára, Gyula Fsjérvdrra Gyűlést hirdette-
tett, hogy magát a1 Fejedelemségbe beáU
ííttatná; oly nagy bizakodással lévénn,
hogy, a' mint Cserei Mihály megjegyzi^
pénzt veretett> és arra Herkulest íratott,
azt ábrázolvánn ki, hogy a* hét fejd Hidra*
n^k mint szedi fejéi. A* Erdélyi Urak hoz-
zá menvénn a9 Magyar Egregyi Táborba,
javallottak néki, hogy n?állaaa olyan szo*

rosros
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W03 helyenn hartzot; haaem szállana hát*
*á(?b a* Keresztes mezeiére Tordáhqz: de &
ezt nem tselekedte. A* készület azombanr^

* D a g y szorgal majorsággal tétetett, miud '/vb.**
iöxsvdronn, a' hová vavattatott: mind kJ-

» vált Gyula Fejervdronn^ a7 hol Szent Már-.
ton napjáan kell vala béálKtódnia a* Kéje*
delemségbe. De elrenkezőképpenn Vett a*
dolog. Mert azonn a' naponn esett el az Er«
délyi Fejedelemségtől, eppenn Szeat Már-
ton napjánn vereltetvéon nieg ZsibóndL*
Ekkor elfutott hadaival Bethlenbe menti Az
utánn, sokat nem késvénn, kijött Erdély-

, bői Kassára, Erdélyt I. Jo's^f birtokában^
l á

• A! Zsibói njegveretteiés igy esett: Rdftótzi nt
úgy nevezett Karika átjdnn fena 9* szoros «Í-
dőbenn, erős sáutzot ásalott, a' fold "népét
loinden (elől ráhaítváan a' sántz ásásra. Av

sanszot oszrán.n löyS^szerszámokkal megrak t^.
De Herbevill \* elíJre gondoskodóit. Mellett*
voltak ^nárki^^Á/ícA es Klottperg Generáli-
sok, a' kik' Erdély boán sok ideig lakván rv,
jól tudták olt az utakat és helyeket. Herb*-
vUl tehát megtudváan a' Hákótzi igyekezetét;
nem a\ Karika útjának tartott, haiicw Zsibó
íé.19 vélte ú̂j(játa; Melyet inegértv^nn Rákótzi,:
vagyona megzavarodott. Már Zsibó felé oly
sántzot ása,tni fcéső vól(; mégis a* mint le-
hetett, ráhajtotta. az embereket. De félig se
készülhetett el a* >sán.tz. Nagy nehezenn oda
vontatta a' lö>ö\ szerszámokat, és* a* Hajdúy
kat beléátlította a' sántzba; a1 lovas badakkal
pedig a' yőigybeálro.tt rendet. Herbevill meg*
érkezvéan, e£ hegyre vette magát, onnan
ágyuztatott a,' sántzra, és azt tsak ham,ar
<neg is ve^té, \ I\ákótzinak egész seredét,
piely «4 ezer emberből/ állott, elszéles2t*tte,
j(tt RákóUinak hat ezer embere, é* 24 á 4



58 I. J C ' S E F . 1705—1711.

ja veszett el. A' Herbevill kezére került #1 3
fa zászlój* is. rreiyenn ezen bt tűk voltak i
I>. G. K. P. T. F R. D. F. ü. azaz, /.>#/ Gra-
tia Hectus Princcps Transylvaniae Franci**
fítíkótii% DUJC Foedtrtttorum Ungarorwn.
L/isd Práy Hist. Reg. Stirp. Austr. pag. 340.
(.{fogat tatot t ittenn Martfiio BHlegarde i s , «'
Frantzia Követ, a' ki az előtt harmad nappal
érkezett vala Rakótziüoz KonstantzinápolybóL

$.45* Az alatt, míg ezek estek, Nagy
Szomhatbann semmivel se vivődött elébb
a* békesség dolga. Az alkudtv.ásnak soktéle*
akadályt vetvéun a7 Confoederatusok: által
kellett annak a' másik esztendőre (1706 ra)
me'noi. Végre oagy nehezenn annyira men-
tek , hogy a'fegyverszünet, Május 8 dikáno,
megállífódott, oly móddal, hogy az 45
napig tarison. Ezt 1. Jó'sef Május 11-dik
Dapjaon, Rákórzi pedig azon Hónapnak 20-
dikann erősítette meg. Ekkor osztánn e!
CotiimíssarTusok száma mind kéi részről
nevelődött, I. József eiébbeni megbízott Kö-
veiéihez, hozza adta Lotharingiai Hertzeg
Jiárolyty a' ki Olmützi és Osnabrügi Füs-
pok volt; ezenn kívül: ltyéskázi Miklóst,
'és Grvf Lmnbtíiget: Kakótzi pedig, Káiolyi
Sándort, Sennjvi Istvánt, és Pethés ^iad*
rást, az Egri Káptalan Prépostját.

§. 46. fclkezclődvpnn Nagy Szombat-
bann az alkudozás: a' Confoederalus JVKeg-,
bízottjai e' következendőket kívánták:

1.. Hogy azokért, a' melyeket fogná-
nak végezni, nem tsak az Angliai Királyné,
és a7 Szövetséges Belgák: hanem azokona
kívül, Svéczia, Pruszszia, a' Velentzések,
4& SÍ Leugyelek is vállalnának kezességet.

s. Hogy
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-i. Hogy Ecdélynek jussa lenne 8 zab a-
donn választani Fejedelmtt, és többé az
Ausztriai Háztól függőnek ne tartatnék.

. 3- Hogy a' melyek az utóbbi t 1637*
dik esztendőbeli) Po'soni Diétánn végeztet-
tek, töröltetnének el; és így az Örökös
Successio szűnne meg, és a' II. András. De-
krétumának Clausulája maradna meg.

4. Hogy a' Nátoor Ispánynak a' Tör-
vények állal adatott hatalma minden meg-
czoríttatás nélkül maradvánn, mellé egy
Taoáts rendelődnék, a' mely négy Papi Fő
Személyekből ( Praelatusokból ) , nyókz
Mágnásokból, és tizenkét Nemesekből ál-
Lana; és ereknek szolgalatjával élne a9 Ki-
rály az igazgatásbann.

5. Hogy idegen hadak többé az Ország-
ba ne-jönnének; a' mostaniak mentül elébb
kitakarodnának, kiknek helyét, Magyar ha-
dak foglalnák el; és ezeknek hópénzét a'
Király fizetné a' maga jövedelmeiből. ,

6. Mind azok a Rendelések, melyeket
I. Leppoiíf, Rákótzi és az Ö Követői ellen
hozott volna, fosztatnának meg erejéétől.

Voltak ugyan más kívánságaik is: de
ezekre nézve könnyebbenn meglehetett vól-
oa az egyesség, ha amazokat igen fennyenn
és nyersnyakasann nem vitatták volna a9

Confoederatus Képviselők. — Az Anglus és
Hollandus Követek, tekintetek megsértésé-
nek tartották, hogy az ő Kezességek (Ga-
rantia) elégségesnek nem ílélődött. Erdélyt;
Magjar Országtól, mellyel az még Szent
lstvaa Király idejébenn egyesíttetett, el-
válni, az I.Jo'sef Küldöttjei meg nem en-
gedhették. Hasoníóképpenn nem állhatták
arra is, hogy a9 Po'som Diéta ereje meg-
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gífinjön. A1 Palatínusról való. kívánság^
a' következeo/dő^ Dié;ára halasztódott. Ai
idegen hadaknak az Országból valpi kikül-
dése, jónak és bátorságosnak nem találók
dott. Midőnn azért a' Confoederatusok•.. em- |
Ittelt kívánságaikkal felhagyni, és a' Felség
Commissariusáainak, 's az Anglus és Hót
landus Követeknek írásba telt feleletével, ,
megelégedni nem akartak volna; a' Cora-
inissariusoJc a' Gyűlést boszszúsággal eK
hagyvánn, ar Követek pedig viszszahívat*
latváon, a- békességnek még tsak reménj-
sége is elenyészett.

$. 47 i Jó'sef tótvánn, hogy a'> GónfiAr
4eratusokkal% alkudozás, és KüUő KataU
másságok küzbennjárása áUai nem boldo-
gulhat: egynéhány Rege mentjeit a' Rhénus
mellől haza parantsolta,. és azotkat Stah?
renberg Gvidúra bízta. A' had folytatás*
módjáról való tanátskozásra predig Erdély*

- bői Rabutlnt kihívta., helyébe ottann Báró
Tige maradvánn. Azutáno Hajbutinhak á9 te-
vődött kötelességévé, hogy m jtül eiébb
katonákat szedvénn, Tigéwtk segítséget küld?
jön. De mjnekelőlte ez megesett volna: Pa
kótzi Erdelyhe bement, és Martius 2

já ( b ) M Fddy ,
napjára «(i7O7-benn) Maros Fdsdrhelrrs
Gyűlési* hirdettélvénn, ott az Erdélyi Fc
jedelemséghe beállott, mind ő az Ország
Rendéinek, mind viszoqt a7 Rendek ő uéb
inegesküdvéön.

Miképpenn rnent légjen ez *' Maros
helyi Gyűlés véghez, leírja Cserei Mihálft

kinek szavai így következnek: „ Ebbepn a'
„ Gyülósbenn , juintha az Ausztriai Ház'fene*
„ ke?tt)l felfordált volna, oly bolond Tőrvény-
v Q^ikkety«kei íráülik; hogy akármcly tsekély

4



^elroéjű tmber is könnyein megítélhette yu-
„ ért őket. Mert, úgymondja' szegeiy {Jfr
>,-/#*) Apqfi Mihályt ludassá tették, hogy'
»» ** Császárral foegt serélte az Erdélyi Fejedé*
>, lemtégét.- .Azuránn motskos szókkal illet*
„ vénn az Ausztriai Házat; Annak birodalo>&
#, alól Erdtflyt írással felszabadították , mintb*
#, rajíok állolt volna. A* Erdélyi Gubernátort
^ és a' várba szorult Urakat 's Fő Rendeket -9

/y» hűségtelenséggel megbélyegezed, és Erdélyi
î , bői orökösetm kizárák. •• s a't,

RákóUiíiak a1 Mmrot Vásárhelyi Gyülét*%

liez Intézeti "beszéde megf a A i>yonntAtásbanri
Í.n Folio min. ilyen Deák Titulus alatt: „.Prp-
f> positio Serenissimi Principis D. Francisci II.
$f Dei gratia Sacri Rpinani Imperii et Tran*
í^sylvaniae Priocipii Rákótzi, Partírfm Regni
99 Hungáriáé Doinini, *«t Siculorum Comitis;
-,, pro libertate Coofoederátorum Regni Hunga-
9t riae Statuum et Ordinum, ut et Munkátsfc

,̂ ensis, ét Makovilziensis Ducis &c. ad ui+
9t clylQS* triilrn nationutn Reg ni Tr«nsylva-»
f , niae et partium Hangariae eidem adnexárutn%
99 univérsos Status et Ordines, in Generáliba*
y> eorundem Cooritiis ad dierni 2S*vam mensis
P, Martti an-ni praesentis J707, ex edicto sua^
#, Serienitatis Principális, in Civitatfm Maros
9 9 Vásárhely indictis, et celebratis." Maga
A' -Beszéd Magyarul van, igen cfeifra kifeje*
sésekkeK

j . 48. Rákőtzi Fcréntznek a1

a' volt, hogy Maros Vásárhelyről^ hadak
val együtt, Brassó alá nrienjen, és azt el-
foglalja $ d« ebbenn tzéiját nem érhette^
viszsza keiletvénn térnie sietve Magyar Or«
szagra, és azutarin bé se mehetvénn több-
szór Erdélybe. Ezen hirtelen lett viszsza*
menetelnek okát, így adja elő Cserei $B*
háty: „Magyar Orwágbac^, úgymond-.
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„ egynéhány Vármegyék, elunvánn a7 Ku-
„ rutzoknak Kegyetlenségeket; azt is lát-
„ vánn, hogy a mivel Rákótzi Ferentz a1

„Magyarokat bíztatja, hogy a' Török f
„Frantzia, Svékus, es Muszka, pénzel és
„ haddal .megsegítik, tsak hazugság; és na-
„ poriként száltoon száll a9 Confoederatu-
„ sok szerencséje; a' Császár dolgai pedig-
„ l e n , mind a Frantzia ellen, mind Ma-

l f , gyár Országonn boldogul folynak; és a'
„szabadság keresés mellett, az Ország iriár
„ egészenn elpusztult: öszve végeznek* hogy
„ m á r Rákótzi mellett tovább ne hadakoz*
„ zanak ; hanem ha a' Császárral meg nem
„ a k a r békélleni, ők, külön, menjenek visz-
„ sza a' Császár hűségére. Ezen hír "vivé
„ k i Erdélyből Rákótzit. Mert Bertsényivel
„ tanátskozvánn , azt végezek, hogy Ónod*
„ ra Gyűlést hirdessenek, és hogy a9 dolog
„ tovább függőbe ne légyen: a' Rendek te-
„gyének öszvcszövetkezést egymás között,
,, és az Ausztriai Háztól örokösenn szakad-
„ janak el. Mert, valamíg az Országnak re.-

„ mélysége lészen, hogjr még valaha, £s

9> békesség utánn, a9 Római Császárra visz*
„ sz4száll á' Királyság: addig mindég visz-
„ szavonások lesznek á' Rendek között, és
„ alattombann, a9 Császárral való egyet-

é t é "
4

§. 49. Hogy némely Vármegyék* elun-
vánn a9 sok ínséget, a9 hadakozás megszű-
nését, szívek szerént óhajtották, bizonyos
abból > a9 mi osztánn az Önoríi Gyíiléseno
történt. Elkezdődvénn ugyanis Május 31.
dikénn (1707.) az Ónodi Gyűlés * a9 Thú-
rótz Várnnegyei Követek, Rokóvszki Menj'
iiárt éb OkolitsUnyi Kristóf9 benyújtóit írá*

sok-
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sofebahn, azért esedeztek, hogy I. Jó'sefifcl
békéijenek meg a* Confoederátusok: dfi-
számlálvánn, Vnely sokat szenvedett légyen
mind a* Nemesség, mind a9 Köznép, az ad-
dig folyt haborúhann. De ezenn a'kérésenn
Bertsényi Miklós és Károlyi Sindor annyira
fel'ndúüak, hogy kardot ránlvánn , Rak óv*
szki Menyhártot, a' Gyűlés szeme láttára,
öszve Vagdalták: Qkolitsányi Kristófot pedig
tetemesenn megsebesítették. A' Gyűlés pe-
dig, egész Thúrórz Varmegyét bűnösnek
ítélvénn, azt a7 Vármegyék Laistromából
kitörlötre* peiséfjét elvette, zászlóját, öszve.
szaggatta, és főidét (territóriumát) a1 lóbb
Vármegyék között felosztotta.

* Még többre is vetemedtek ezen Ónodi Cyülés^
nek tagjai, midőnn, a* mint Cserei Mihály

' szóll; „>a* Császárról I. Jó séfről levonták a'
„ Királyságot, és az Országot Kiiály nélkül
,, vaíónak declaraNáan, azzal átiuodo7'.ak,
„ liogy jö?8 Gyíítésekbenn új Királyt válasz*
„ tanak, de ezen haszontalan igyekezetből
„semmi sem lett." Palatínus f.szterhdii Pál%

mindjárt akkor az Ónodi Gyűlésnek solcnniter
ellene mondott; 1715-benn pedig, a' Po'soni
Diét<) 32-dik Articuiussábann, annak, mint
Conventiculumnak, minden rendelési, tsele-
kedeti, és végzési (acía, fucta, et conclusa)
•cmmivé tevődtek.

§.50. Azonközbenn T. Jó'sef, hadi né-
pét, minden igyekezettel szaporítja, és jobb
rendbe hozza vala. Ily készülettel menvénn
által az 1708-dik esztendőre: méltánn lehe-
tett reményleni, hogy Rakótzit éppenn ak-
korfogja megalázni, mikor az magáról leg-
magasabbinn lítszott gondolkodni, ügy i<$
lett a9 dolog. Mert, miuckuúaaa í. f^'sef
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P<?sonla Közönséges Ország*Gyűlést* hír>
ticttctvénn, arra, a' Palatínus által, Rakó*
fzit is meghívatta vól-na; Rákófzi pedig
toagy kev|lyena** és fenyegetéssel felel-
vénn, hadarnak egy részét a9 Gyűlés e4-
osziatására, Po'son felé, másikat pedig.
Morva Ország pusztítására> indította vol-
na: Generális Heisteriijil^ Augustus 23-dik
»apjáno, Trentsinnél > utói érődvénn, és
"erőseim megvéreitetvéon,*** mmd azoktól,
tnelyekkel addig álmodozott, egyszerre el-'
<esett.

* l. Jó'sef, af Po'söni Ország Gyűlés által akat-
^a a* hoszszas háborúságot és vérootást meg«
szüntetni a' Harábarrn. Ugyan azért hívta meg
arra 9 valamint az Ország minden Rendéit,
•ügy Rákótzit is, és a' Cónfoedérartusokat,
Királyi Levélé által. . Maga részéről pedig,
mint megbízott Követeit küldötte oda Hértíeg
Lichttnstein Ádámot, 'és "Gróf Traun Jiono-
rius't. • -

** CV<?r̂  Mihály azt Írja, hogy Rák'óMi, a* ki
akkor Kássánn volt , a' Bertscn'yi tanátt#á*

V , ból, a' Kiráíyi Hívogató Le-veleket Tel sem
szakasztottá, söt mrn'den'helyről együvé hor-
datvánh, a' Palatínusnak viszs%a'küldöttej
„ inegírváYin-nagy kevélyenn, 'hogy a* Csi-
M, szart áz ÓszveszöVetkeztck nem estnérik
# , Uroknak, azért á'Királyi Hívogató Levett- f

„ ket sem fogadják el; n' Posoni Gyűlésit''
„ sem mennek el, semmi egyességek nem lé-
^, vénn az Ónodi Gyűlés utánn az Ausztriai
„ Házzal; sot, mindenüvé Közönséges Leve-
„ leket botsátvánn ki az Országba, megpa-
,̂ rantsolta, hogy senki a' Po'soni Gyűlésbe

^,'ne' menjen> mot̂ skos szókkal illetvénn mind
n a* Császárt, mind a' Palatínust; mrnd a'
9, melfette léyŐ. Magyarokat árú/óknak oevet-
fr vénn. Tüxek az'ombánn, a9 másik esztendff

í jé is Urtotíák az ülést, vár-
•áaa.
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„•Ann, hogy ftákótz/, ét a* relé lévll Ma«
agyarok magokba térnek, és oda küldenek
M közzűlök valakit: de ez meg nem történt,
H A* Császár/aa alatt, a' Magyaroknak as
^ felőtt is eleikbe terjesztett Punktumait ods*
„ küldi a' Gyűlésre, hogy* hányják 's vessék
»» neg 9 és a' hol valami orvosolható dolgot
„ találnak, adják vélekedéseket eránta. Azok
„ iá elkövetek a' dolgot, és a* Magyarok
„részéről hasznos tudósítást adának; de
t 9 Hakőtti megkeményltémagát, és semmire
t , nem a kara lépni." Vesd egybe Pray Hist*
Reg. Hang. Stirp. Austr. pag. 353. hol •*
dolog hasonló ntódonn adódik elŐ.

f** A' Trentsini üt kötet benn Rákótz-inak hat etet
embere esett el. Maga is, ellöyodvénn alóla
a* ló, kemény ütést kapott, é* félhóltana vi«
•odott ki a' táborból.

$.51. A* Trentsini megverettetés} mind
az Erdélyi munkáját megzavart* Rákótzi-
nak> mind a9 Magyar Országi sztrentséjéC
elfordította. Mert az I.Jó'sef hadai, a9 L)u-
liánn innen lévő részeit az Országnak, azok
höii a9 Bánya Városokat, tsak hamar el-
foglalták.. Az előtt, ezen Bánya városokból t '
Sok kintset gyűjtött vala Rákotzi mind maga*
Bak, mind hadainak fizetésére: most már azok-
jiak megvétele utánn, Aem volt honnan fizet* - »
jt\ katonáit; a9 prédából is már kifogytak.
Veretett vala ugyan Rákotzi, nagy bóvbég-
gel, még azelőtt, tiz% négy, ésegypóltrá*
tokát, melyeket közönségesenn Libertások*
\iak* neveztek: de már most ezeknek nem
Tóit keleti. Így* minden dolga megakadt.

M A9 Rákotzi említett pénzeinek Libertás neve
abból lett, hogy azoknak egyik feléim,' ezek
a9 szók voltak: J?ro Libertate. Jeles dolog,
a9 mit Néhai Doctor Wtnprimi István tt% (•
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Bir>f>raphid}a iV.dik Részének 467-difc 614*
lánn, rttg'regytz, hqgy t. i. ezt á* Rájiótzi
pénzeinntóvő felülírást: PRO LIBERTATE,
áu 6 Követni, a* betűk rendi szerint, igy ma*
gy árazták: Princtp* Ráköt ii Ope Legioriwn
iilusiriuimi Bertsényi Et Relicptorutn Totam
Austriam Turbabit JLnse. A* Felség Hívei- pe«
dig azoknak ezt az értelmei adtak: PeribiiiM
Rebclles Ornnes, Luqueo+ Ifi ne % Bella f £«ri»
Üio, Reliijui Tandem Austriae TributarÜ
JEritis.

Ugyan a' felhozott helyenn , pag. 4$6. említi
Dooior Weszprémi István Ur azon' rés pénf
nemét is, melynek egyik óldalánn, egy koro*
náv^l befedett — és az 1707 dik esztendőt
jelentő Arábwii számokat, kózépenn kettéVá*
lasttó — nagy 1 betiíí ?a^x>n: másik oldalam
pedig, ezek a* szók l/UUtnak; In necessitaté
yaradientí. Ez a* réz pénz azzal ai alkaloA*

tossággal veretrelett, midcan a' A'. Várnái vér
szinte báTOin esztendeig lévénn megszállva a1

BaUótzianusoktól, a' benn lévő Császári ólt*
lomhad, pénz dolgábann, felette igen meg*
tzükúit. Nevezeteseim, 1707-benn, BdrG A»
lotsai György, és Boné István kűld&dvéqa
Bákótzitól Nagy Váradnak megvételére: ezek
a?t éhség által akacták megejteni. Magok te-
bál a' Vezérek PUspQkibrnn tartvánn stélMsti
minden atakat úgy elfoglaitattak, liogy Vé«
vadta semmit sem lehetett bevinni. Ilirérettet-
tek ugyan tC Kurutzok, Rabutin által, Virad
alól: de annak eltávozása utánn. oda ismét
Yis7szarértek. Szükséget lálrát.n tehát «9 Csá«
S7«̂ ri katonaság: a' Várbeli Ka^iiány hxkht
ls.vén% inidönn nem tudta azi mivel fizetniI
tnit den réz edényeket öszveszexietett, és azok>
ból verette az említett rézpenzt; melyenn s9

koronával béfede-zett nagy 1 betű, a' Magyai
Orsziági Koronás Királyt, Jó S'fet jelentetté.

§.52. A' Trentséni gybzedelemneh % I.J6*
aeive, az a' haszna i% lett, hogy é
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a9 Kurutzok közzfil, mindjártakkor,
a* Rákótzival válóv egyetértésnek végetvet*
vénn, a9 Felség eránt való hűségre visz*
•zatértek. így tselekedétt Otskai László\ a f

- ki, kilentz száz lovas vitézekkel együtt?. az
I. Jó'sef zsoldjára ment áffal. Ugyao az
cránt botsátkozott levelezésbe Gróf PálE
Jánossal, Bezerédi nevű híres Kurutz Rapi-
tány: de, elárúltatvánn, Vnegfogattatott, és
Sáros Patakonn, a9 Rákótzi parantsolatjá*
ból feje vétetett. Így akarta tudnillik Rakó*
tzi, az alatta lévőket, az ő tőle való el*
állástól megtartóztatni: de ez a' kemény*
ség, az Ő pártjának nem erősödésére, ha-
nem nagyobb elgyengülésére szolgált.

§.53. Rákótzi, megverettetvénn Heister*
töly Egerbe vonta vala magát. Onnan, &íjl* \
ső Hatalmasságok segítsége utánn járat v««
la. De ezen igyekezetébenn, mint nagyono
megszorult ember, ereje felett való dolog*
hoz fogott. Mert abbann mesterkedett, hogy
a' Császári Udvarnak, áz Anglussalés HoU
landirssal. a9 Frantzia ellen lett egybeszö*
•/étkezését, elbontsa; hogy így, 1. József'.
Szövetséges Társaitól elhagyattatvánn , ma*

f a maradjon. Ezt pedig a' Pruszsziai Királj
Ital akarta véghez vinni. Ily czélbpl Dobó*

si István nevő követet küldött /. Fridrik*
hez% hoszszas Instructióval. Különös levél* -
lel pedig 9 a* Berlini Udvari Papot Jablon*
szky Dánielt kereste meg, hogy az, Dobó*
si Istvánt tauáttsal tartaná és útasítaoá.#

#

• A' Jablonsikynak ssólió levelet írta Rakótzí,
N. Károly ból, October i$-d\kánn jjog-bann.
Mind ezt a' levelet, mind *' Dobé »> i* tv an-
nak adott ínstruvtiöt, meg lehet íátni Prujr

, JProc. R*gn. Hufix., fart* IIJ.. *<*>**>*
& 8
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ugyan, az 5.17-dik, ezt pedig, at 565-dik és
azt követő óldalakonn. #

* Mit bízott légyen Rákótzt Dobosi Istvánra,
és külöivösenn mit kívánt a' Pruszsziai Király"
nál sürgettetni, az említett Dokumentumokból
világos. A' mit, jól jueg nem gondolva sürge-
tett , rövidenn ide megy ki: hogy Erdély Ma-
gyar Országtól örökösenn elszakasztódvánn,
az, néki és az ő maradékinak adattassék;
melyet ő, egyésítvénn erejét a* Muszka Czái*
ral, könnyebbenn megtarthat A' Török ellen,
mint az Ausz;riai Ház. Továbbá, hogy *v

Felséges Ausztriai Haz hatalma bizonyos ha*
tárok közzé szoríttassék: melyet Anglia, Hol*
laiidia, és a' több Szövetséges Hatalmasságok
köanyenn véghez Tibetnek, minthogy eddig
if azok által állott fenn az Ausztriai Hata-
lom; tsupánn azért: hogy egy arányú súg
(actjuUibrium) lenne Európábann. X)e, úg/
mond, ez az Egyarányúság az Európai íia-
talmasságok között, másképpenn is meglehet.
Mely végre e' következőket projectálta. A#

Pruszsziai Király vigye azt véghez, hogy a*
Békességről való alkudozás, l.Jó'scf és *'
Confoe'derátusok köpött, a* következő teteda

... (é* így* 1708-nak a' végénn, és 1709-nek a»
elejéim), annak módja szerint ismét kezdőd*
jék e l Ez által, úgy mond, a' Fr'antzia 9 a*
ki most magát keményenn tartja, megszelidí-
tŐdik, annyira9 hogy azzal, a' Szövetséget
Hatalmasságok, nevezeteseim, Anglia és Hol-
landia, köonyebbenn végezhetnek, és meg*
'egyezhetnek. E* meglévénn: a' Pruszsziai Ki*
tály és 6*, egyezzenek meg abbann, ki lé-
gyen a' Magyar Országi Király; ^megkérdvén*
e' dologbann Angliát is és Hollandiát: as
utánn fogjanak Magyar és Erdély Ország doí-
gának ejinlézéséhez. Ha pedig a' Frantzia ide-
gen lenne az Angliával és Hollandiával ralé
megbékéléstől: akkor, úgy mond, arra kellé*
ae szorítani a' Császárt, hogy, ha mind kén-

l i éh esztendei íe^yverszünést
JLÖMÖA
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Ittason &' Confoederatqsokkal. így osztátm
mindnyájaim, seregeikkel, a' FranUia ellen
dolgozvánn, azt kénszeríthetik a' békességre,

-Mély békesség meglévénn a* Frantziával: a*
feljebb mondattak mind véghez mehetnek; és,

v örökös Kötés által, a' Svékus, Pruszszus, és
lejendo Magyar Orstágí Király között (hozzá-
jok járúUánn Anglia és Hollandia) oly szo«
ros egyesség erosítodhetik meg, mely Euró-
fábann, a' Hatalmasságok között való Egy.
arányúságot ( Aequilibrium ) fenntarthatja.
Vesd egybe .Pray ííist. Heg. Hung. Mirpis
Austr. pag. zbh* 356>

$.54. Ez a9 mesterségeseiül készült 9 de
vakmorő, és jól őszire netífi álló, Projectu*
fna Rákótzinak, nem talált jóváhagyást a9

Pruszsziai Királynál, hanem megyctődott;
nem lévénn az "sem a' környűlállásokhoz,
sem a9 Rákótzi erejéhez alkalmaztatva. De
egyébaránt is, I.Fridrik, a* Felséges Ausz-
triai Házzal, Királyságának kezdetétől fogi
va a9 legjobb egyetértésbenn volt. — Ázom-
bano a' Magyarországi Prímás, i^axo-CU
zai ( Saxen - Zeitzi) Hertzeg, Christianus
j4ugustu3% Rákótzinak éd Bertsénytnek a9

Po'soni Ország Gyülésena lett kárhoztató-
dása utánn, azoknak a9 Püspököknek és
más Papi Személyeknek, a9 kik Rákótzival
tartottak, bizooyos.időt szabott, mely alatt
a* Király eránt való hűségre viszszatérné*
nek; azokat, kik ezt nem tselekednék, a9

Pápa nevébenn, Egyházi méltóságoktól és
minden jövedelmektől lejendo eleséssel fe-
nyegetvénn meg. Mely, dolgonn azok meg-
ijjedvénn: Rákótzit-azounal oda hagyták.*

•Lásd Prdy Hist. Reg. Hung. Stirp. Austr. pag.
35**
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$.55. Mind ezek ellent nem álivániu
Rákótzi,' a' Muszka Czárnak l. Péternekt
a* Svékus Rirályonn, XII. Károlyonn % 1709.

"benő, Június 27-dikénn, Pultavánál nyert
győzedelme által, új reménységet'veti ma-
gának; annyival inkább, mivel ezen Pulta*
vai útköze* .utánn* a' Frantzia Udva\, a'
két ellenséges Fél között, Békességszeraő.
vé t őrét.nevezte ki. De ebbenn sem ny.ert
semmit. Mert, a* meggyő,zetett Király % JEIl*
dik Károly, a* maga dolgát Rákótzira bíz*
ni nem akarta; bizonytalannak tartvánr,
annak Fejedelemségét. A' Muszka Czár
/. Péter pedig neheztelt Rákótzira azért,
mivel a9 Puhavai hartzról elszaladt Svékus
katonákat, a9 maga hadai közzé vetle fel,
és midónq azokat tőle' viszszakérte vólda,
viszszaadni nem akarta. Mindazáltal. azt "
hitte Rákótzi, hogy ezen kél Fejedelem kö*
zött ő fog szerezni békességet.' E9 végre,
XII. Károly hoz, £enderbex Bessarábiának
Moldva széli felől való városába, Rédai
Pált: a* Czárhoz /. Péterhez pedig JSedetz-
ki Nándort küldötte: de közbennjárása egyik*
tői stm fogadódott el.

$.56. Azonközbenn, Magyar OrszáV

fönn is, éppenn nem. ment jobbann a9 Rá-
ótzi dolga. Császári Generális tíeister%

Veszprémet) Slmontornydtj és Stmegel visz*
szavette; Horvát Országot9 és Felső Ma.

f yar Országot t a' Kurutzok kitsapongásitól
átorságba helyheztette; Lötsét, feladás ál-

tal, megvette; Szepesvárát pedig megszál-
lottá. Mind ezek megkedvetlenedést okoz*
tak a9 Rákótzi követőibenn. De leginkább
eltsüggesztette azokat, az 1710-dik észten*
dóbeüű, Jdüuárius aa-dik napjánü, Nógrád

Vár*



Vármegyébean, Romhány nevft falunál tör*
lent ütközetnek szerentséüen kimenetele.
Mert naha Rákótzi Ferentz, erre a* hartz*
ra, minden erejét öszveszedte; maga mellé
vévénn azokat a9 két ezer főből álló Své-
kusokat és Lengyeleket is, kik a' Pulravai
ütközet utánn, Generális Potoszki alatt,
mentek vala & hozzá: mindazáltal, oly sze*
rentséttenül hartzolt, hogy, két ezer embe*
rénél több elhúllvánn, zászlói jobbára eU
Dverődtek, £% régi próbált viiézeiuek nagy
része fogságra esett. Mely nagy veszte&eg
kinem pótolódott azzal, hogy Qukai Lász* ,
ló, a9 ki a9 Kurutzí'ágot elhagyvánnt a^
1. Jó'sef táborábann szolgálj vala, minek-
utánna ezen hartzbann kézre került, A* Rá*
kótzi parantsolat/ából t fóvétellel büntet*
letett.

5. 57< Ez időtói fogva, mindinkább
inkább JUanyatlott a9 Kakótzi ^zerentséje.
Nemsokára, Érsekújvár, szoríttaivánn Pálfi
Jánostóly magát feladta. Ügy szintén üzath*
wár* Eger, Szolnok, és Eperjes, rés/szerint
önként, részszerínt hadi erő által, a9 Kirá-
lyi hatalom alá tértek* Melyeknek láiása
Dagy változást tsinált a9 Confoederatusok
gondolkodásabaan. Mindjárt akkor, Jlndrd*
41 nevű Kapitány ja Rákótzinak, az adatta
lévő Kurutiíággaly melynek száma ezer hd*
rom százra mcat, az t.Jó9sef Király szolga*
latjába állott. Maga Károlyi Sándor i s ,
nem látváno jó kimenetelét a9 Confoedera*
tusok igyekezetének ^kezdett magábann ha*
bo^ni, míg nem osztáon, sok magával va*
ló tusakodási közbenn^ a* Királyi Részhez
édt&cdvénn, Pálji Jánossal $ af lUráiyi Ke-

£ 4 . gye*



gyelemnek minél jobb móddal lehetS megw
nyerése eránt, alkudozásba ereszkedett.*

++GrHf Károlyi Sándor, Debreczen Városa F6
Bíráját, Cs. Komáromi Györgyöt, vette fel
eszközül, a' Gr. Pálfi Jánossal való tractálás-
ra. Ámbár a* dolog, Rákótiinak híre 's tud*
ta nélkül kezdődött.* mindazáltal, ő róla.is
akart gondoskodni Károlyi Sándor. Art k^
*ánta ugyan is, bogy a' készűlőbenn lérí
Egyezésbe, Rákótzi Ferentz is befoglal tatnék.
Pálfi János ugyan t nyilvánn kijelentettél
Bogy néki az eránt semmi parantsolatja nin-
tten HZ Udvartól: de mégis megígérte; bogy
•*' részbenn is, kész teszsz mindent, av mi
tőle telbetik t elkövetni. Ezen ígéretet közlöt-
te Károlyi Sándor Rákótzival: de ez axono.
meg nem nyugodt; mert azt hitte9 hogy »'
Császár, a« ő személyje eránt meg nem Mf
gesztel<Sdhetik. Azért, ismét küls$ segítség
titánn járt, nevezetesenn~, az Angliai Király-
nét Annát kereste meg esedező levelével. Kftlt
ez a* levét Szerentsenn, Augusztus 26-dikánttfc

1710-benn. Meg lehet látni Práynált Epist.
' Pr<rc&*um Reg ni Hung. fart. J/J. p?g*'5*5*
sequ. Kbbean a' Levélbenn, elsobenn arra.
kéri Annát, hogy azon Közbennjárást, mely*
nek foganatját addig is . tapasztalta , • tovább
folytassa. Azutánn, a' Királynénak az elnyo-
mattak eránt viseltető jo indulatját, és ellen*
ségénn nyert győzed«Jmeit magasztalvánn: ar-

"tA vészen alkalmatosságot, hogy magát annak,
hatalmas pártfogásába ajánlja; oly bizodai*
mát jelentvénn ki , hogy majd mikor a' Kő»

, " ftönsége^ Békességről lészen szó* a' fegyver-
benn lcvft Európai Hatalmasságok közötti
a>kkor 3 reá is, aj? Anna Királyné akaratja*

. ból, tekintet lészen. Szinte ezeket írta a* 3zö«
•etséges Belgákhoz. De egyszersmind jutvána
tszébe, hogy az Ánglus és Hollandus.. Kös«
benn járást illendŐke'ppenn meg nem be (sül te;

-4i ennél fogva kételkedvénn arról, hogy azon
Hatal.



Hatalmasságoknál az, $ esedezése foganatot
lehetne: litkonn azt bagyta meg Károlyi Sán-
dornak , hogy valami oiódonn vegye ki Pálfi
Jánosból^ mit lehessen néki, magára nézve,
remény leni a' Bétsi Udvartól: De ebbenn meg-
előzte Pálfi János Károlyi Sándort. Mert,
syilvánn tudtára adta, hogy Rákóizi Ferentz.'
az Erdélyi Fejedelemséggel* hijjájja álmodó-
lik; fegyverszünést nés Ország Gyíilését, a'
Békesség megszerzése végett, hijjába kíván;
mivel az néki meg nem adódik)' hanem mond*
jon le a' Külsőkkel való szövetségről, és a'
Királytól engedelmet kérjen; melyet ha meg-
tselekedénd: bizonyosann reményi heti, hogy
a' Felség őjtet Kegyelmébe vés t i , és unindea
jósxágit viszszaadja. Ezeket inegértvénn Kd*
rolyi Sándor, soká nem tudta, mit csináljon.
Sok gondolkodás utánn, arra határozta ma-
gát , 'hogy Munkátsra menvénn ' Rákötzihoz t

annak, af Pálfi Jánostól hallott dolgokat,
megmondja. A* mint előre is lehetett látni,
Rákótzi, av Pálfi János kinyilatkoztatásával

, njegelégfedni tellyességgel nem akart. Nem
szívelhette azt, hogy az Erdélyi Fejedelem*
•égtől, melyért annyit futott fáradt, végkép*
penn elessék; hehezenn szenvedte azt is,
hogy & véle, a* ki magát Választás által lett
Fejedelemnek tartJtta, úgy láttatott bánni
Pájfi János, mim magános Személlyel. Aa
tleibe terjesztett feltételekbeun akadozott an-
nyibann is, hogy azok, aoaak a' reménység*
nek, mellyel a} Confoederatusokat bíztatta
vala, meg nem feleltek. De Pdlfi János, a'
ki akkor, a* vezérlése alá bízatott hadi se*
**gget, Debrecien vídékénn táborózott, ezek*
re azt felelte: hogy az ido tsak telik; a'
FranUla, kibenn Rákótzi bízik, áuind pénzé-
ből m*acl erejéből kifogyvánu, maga is be*
késséget kíván; félő azért, hogy Rákótzi; a9

mit most, az 6* közbennjárása által, tisztessé*
geseou elérhet; ezután a hijjába. keresi.

K * $.58.
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gjelemnck minél jobb móddal lehető meg.
nyerése eránt, alkudozásba ereszkedett.*

f Károlyi Sándor, Debreczen Városa F6
Bíráját, Cs. Komáromi Györgyöt, vette fel
eszközül, a' Gr. Pálfi Jánossal való tractálás-
ya. Ámbár a* dolog, Rákótiinak híre 's tud*

. ta nélkül kezdődött.* mind azáltal, '6 róla. is
akart gondoskodni Károlyi Sándor. Axt k|<<
vánta ugyan is, hogy a* készűlőbenn lérí
Egyezésbe, Rákótzi Ferentz is befoglaltatnék.
Pálfi János ugyan ,' nyilvánn kijelentette,
hogy néki az eránt semmi parantsolatja nin-
tten ax Udvartól: de mégis megígérte; hogy
•"részbenn is, kész teszsz mindent, áv mi
tőle telhetik» elkövetni. Ezen ígéretet közlöt.
te Károlyi Sándor Rákóuival: de ex axona
meg nem nyugodt; mert azt hitte, hogy a'
Császár, a* ő személyje eráat meg nem eo«
gesztel Vethetik. Azért, ismét külső segítség
titánn járt, nevezetesenn~, az Angliai Király,
nét Annát kereste meg esedező levelével. Kftlt
ez a* levél Sierentsenn, Augusztus 26-dikánn,
1710-benn. Meg lehet látni Práynál, Kpist.

• Pr&cewum Reg ni Hung. fart. Ili* pag. 5*5*
sequ. Eb benn a' Levélben n, elsőbenn arra
kéri Annát, hogy azon Köz benn járást, mely*
nek foganatját addig is .tapasztalta^; tovább
folytassa. Azutánn, a' Királynénak ax elnyo-
mattak eránt viseltető jó indulatját, és ellen*
ségénn nyert győxedvjmeit magasztalvánn; ar-

"ya véssen alkalmatosságot, hogy magát annak
hatalmas pártfogásába ajánlja; oly bizodal-
mát jelentvénn ki , hogy majd mikor a* Kö«

" ftönségea Békességről lészen szó * a' fegyver*
benn lévő Európai Hatalmasságok közötti
akkor 3 reá is, a^ Anna Királyné akaratja-

- ból, tekintet lészen. Szinte ezeket írta av 3zö«
Tetséges Belgákhoz. De egyszersmind jurvánn
•szébe, hogy az Án^lus és Hollandus.. Köx-
bennjárást illendőképpenn meg nem betsűlte;

>k% eooél fogva kételkedvénn arról, hogy azon
Haui.



Hatalmasságoknál az ^ esedezése foganatot
lehetne: litkonn azt hagyta meg Károlyi Sán-
dornak , hogy valami módpnn vegye ki Pálfi
Jánosbóly mit lehessen néki, magára nézve,
xeményleni a' Bétsi Udvartól: De ebbenn meg-
előzte Pálfi János Károlyi Sándort. Mert,
nyilvánn tudtára adta, hogy Rákóizi Ferentz."
az Erdélyi Fejedelemséggel* hijjájja álmodó-
lik; fegyverszünést nés Ország Gyíílésétf a'
Békesség megszerzése végett, hijjába kíván;
mivel az néki meg nem- adódik)' hanem mond*
jon le a' Külsőkkel való szövetségről, és V
Királytól engedelmet kérjen; melyei ha meg-
tselekedénd: bizonyosann reményiheti, hogy
af Felség ölet Kegyelmébe vés t i , és mindea
jószágit viszszaadja. Ezeket megértvénn Kd*
rolyi Sándor% soká nem tudta, mit tsináljon.
Sok gondolkodás utánn, arra halárorta ma-
gát , 4iogy Munkátsra menvénn ' Rákótzihoz %

annak, af Pálfi Jánostól hallott dolgokat,
megmondja* A' mint előre is lehetett látni,
Bákótzi, a* Pálfi János kinyilatkoztatásával

- megelégedni tellyesseggel nem akart. Nem
•aívelhette azt, hogy az Erdélyi Fejedelem*,
ségtol, melyért annyit futott fáradt, végkép*
penn elessék; hehezenn szenvedte azt is,
hogy & véle, a* ki magát Választás által lett
Fejedelemnek tartJtia, úgy láttatott bánni
Pálfi János, mint magános Személlyel. Aa
•leibe terjesztett feltételekbenn akadozott an-
nyi bann is, hogy azok, annak a' reménység*
nek, mellyel a* Confoederatusokat bíztatta *
Tála, meg nem feleltek. De Pdlfi János% a9

ki akkor, a' vezérlése alá bízatott hadi se*
reggel, Debrec&en vidékénn táborózott, ezek*
re azt felelte: bogy az ido tsak telik; a'
FranUia, kibenn Rákótzi bízik, áuind pénzé-
ből m*ad erejéből klfogyvánn, mag* is be*
késségek kíván; félő" azért, hogy Rákótzi, a'
mit most, az o* közbennjárása által, tisitessé-
gesenu elérhet $ ezutáno hijjába keresi.
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"$•£&. T. Jó'sef Király, az j
tenrfff elejénn, tetves hatalmat adott Pdtjt
Jánosnak a' tovább való alkudozásra; Bd+
koui t*rrvntznek, élei* megmaradását * és
ipitulet* javainak viszszaadattafását ígér-
vénn, ha iga^ánn engedelmességre térne,
és annak jeléül, a' fegyvert letévénn% Kas*
sát y Nunkátsot, és a több kezébeou \e\&
erősségeket általadná. Ezeket Páifi Jánot
jközölvénn Károlyi Sándorral; mtvel az 6gr
Ítéli, hogy egyszerre leheietlcn vóroa ha-
kórzit annyira venni, bogy- a* ttlséghtk
minden kíván^ágii . lelyesítse: a* lözöttök
folyt levelezés uránn,* jóvá hagyta, hogy
Rákótzi az elmúltakról % alázatos levele ál-
tal, engedelmet kérvénn 1 Jó'sef Kiráiytólt
a9 jövendőkre nézve, magát annak véle szü-
letett • ftrgvilmességébe ajánlja. Ez eráot
psztámi, Jcinuanus 30-dik napjára, 171,1-
t>enn, Fajára\ Szabólls Vármegyébe, öaz«
vejövetel határozódvánn: Palfi János sae.
mély szerint is. beszállt Rákótzival. *" En«

f edett £ javallásnak Rákótzi Annyiba DB,
ogy az I.Jorsef Királynak szólló Levelet,

9? Vajai együtt, való beszéllés utánn har-
mad̂  nappal, Munkdtsonn elkészít vénn , ai
Adjutánsa Marján jídám által, Fálíi János-
hoz., JDedreczenőe elkűldötte. l>€ ez azt,
minthogy nenn annyjra könyörgő, mint ma*
gának igazíágot tulajdonító hangonn volt
írva: nem íiélte olyannak, melynek kívánt
foganatja (ehetne* Azért, minden hímezel
hámozas nélkül, ugyan tsak Márjási-uicuíin*
tói, nem tsak megizente, hatiem meg is ir«
la Rákótzinak mind azt, valamit aot*ak le-
Tetébenn, az illendőséggel, és a* szemes-
^ l , rs okos elóíe való nézéssel elleuke-

talált.#t#
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m Af PélfiJánat ét JKfafr-ft' ^ f i ^ r Mifctt Felyt
levelezésnek egy részét meg lehet látni Prdy^
*dl, Epitt. Projctrum Reg ni Hung. Part. 111*
pag.531. **qu, Elsőbenn Pálfi. János, Janua-
rius ía-dikénrf (1711.) Sifibvszlóról Irt Káro-

, lyi Sándornak, és azt hívta magához Feleli
pedig Károlyi Sándor Januáriut i2-dikénnfc

Qyifildról; és, ígérte» hogy elmegy Pálfihoa.
De^ez,, nem győzvénn otet várni: ismét írt
ftéki* Januáriul 23 di|sén», Nagx KdUóból*
és sürgette, hogy mentül elébb, nem tsak o
tt»ga9 hanem Rákótzi is ^lenjén meg Vaidnn%

iogy ott vélek végezhessen. A* megjelenés
: Sápjává Januárius 30 tíikát nevezte ki, ezen

Csáváival: M Posttilatum iHud esset, quod iá
É, proxime adfuturum Veneris tliem, i4 est,
0 ,30. eurrentis, CeUissiraus fuoque Princeps

^ », compareat, ei secundttm praemissas moda*
„ lítaUs discurrendo, »psa eadem die » nego*
*, tium etiam, ad unam vei altöram partém
M finem sortiatur«" Bikótzi, ezen Levélnek #

•éle lttl közlődése utápn, -maga is irt Pálfi
Jánosnak Munkdtsril, Januáríus 29-dikéönt

arról tévénn bizonyossá, hogy 6 Vajaim 9 aT
megnevezett napra, jelen lészen.

•• bákótsi Ferenta,, a* mint_ Hist. dss Rewlut.
dé Hongrie Tóm, VI. pag. 38. sequ* említő*
dik, mioekelotte Munkátsrol Vajára ment
volna, KU Vdrddnm% Szabólts Vármegyébenn %

mustrát tartváno, hadainak számát tétenkét
eiernek találta. A' mustrát végezvénn, olyan
feoddlést tett, hogy az 6 Vajáról lejendd
viszszatérésekor, minden Főtisztek őtet Apd~

- tibann (itt Ót sva Apdti értődik, mely vaa
Szathmár Vármegyébenn), a' Generális Káro-
lyi házán*! várják. Kis Vdrddnil* Apdtinrt
keresztül, Vajára, estve érkezvénn: JPtígi Jd*
nast ott helybenn találta; a' kivel, három Ge*
tterálisok jelenlétébenn, együtt vatsoráit: de
axutánn, senkit közikbe nem botsátvánn.
egész éjtsiaka, tsupánn kettenn beszéllgettek
egyouUsal. JEsea betiél^etés keiben*, Pálft
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het. Ázutánn szőllott az Erdély Országi
Tanátsosokkal is, eleikbe terjesztvéno,
hogy a* Császár minden jót ígér mind néki
mag4nak, mind pedig Erdélynek,, tsakhogj
& a1 Fejedelemségről mondjon le. Ki is je-
lentette, hogy őkész az Erdélyi Fejedelem
ségre lett választatásáról szólló Diplomát
vissszaadní: de ebbenn az Erdélyi Tani-
tsosok meg nem egyeztek.** Ebből követ*
kemt osztáno az, hogy ő mindjárt a9 So»
Unki Gyűlés végződésével, Februárius 11-
dikénn (1711.)^ ugyan tsak Salunkról, a1

PáUfi Jáios jegyzéseire és észrevételeire.
t>ly magához való bizodalommal felelt %*
a9 minémfi szerentsé^ebb állapothoz illett
vóltia. Mert, hogy Rákótzi már ekkor igen

Senge lábonn állott: azok az 6 Erdélyi él
agyar Országi Tanátsosi is, a9 kiknek

szavánn épített, eléggé megesmerfék azzal,
hogy néki, a9 Munkátsonn való maradás
belyett, a* Lengyel Országba való nrcnctelt

javallottak.

* Esek a' Tanátsosok tették azt a9 Sendtust,
mely Rákótzi mellé volt rendelve. A' Saldnki
Gyűlés előtt, minétnu indulattal vette mini
Váiü János Rákótzinak a' Császárhoz intetett
Levelát; mind Rákótzi, Pál fi Jánosnak « o i
Levél felől való ítéletét: a' feljebb említett
Kéz írásba nn így adódik elő: „Has Literal
w Celsissimi Principis Rákótzi, ubi praesentai-
99 set Dt>minus Aiiamtts Mdrjdsi, Adjutantiof
M9 Principis, Dominó Excelleniiísirao Cacrpi
s > Mareschallo Imperatoris Josephi I. Comitíl
„ Johanni Páifi ab Erdőd, Debrecini: variif
m modis interpretabantur insolitam et- incom;

>j99 petentem Litterarum stilizationem. Quare D*
M Mafeschallus et Plenipotentiarius Commen*
f,<laá« Generális, per suas Lítteras, umo leri
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.*> tefnretoetiöione ex-ag$erabat, eorMii Adjutaa.
„tio;v qut Miinkátsiniim perv^nwns^ orftenqj
99 de orrnibus discursibtis, quos ibi audivit%

y, Telationem fecit Pnnclpi JRdkótiio ; ^iii tanto-
rt pere commotus excanduit, nt etiain Domi*
H n o AÍ«-xandrö Károlyo indignari Vider«loff{
„ ne<jue írd Liu«raa D. Mareschalli qiiidqufta
t , resolvere volebai; et, nisi pTfl̂ vie Begnt
^ Hungaríafe et Transylyaniae Confoed^ratU
#>Statibus, in -poytcsúont Saldnk % itique Co«
99 mitatu l%ocsicnsi existente, Wb-ettduin Co«-
*tgressüm\ praefucUset, eo. in iastanti, in
„ Begnum ^oloniíte, ad exteras ne^otiaüones
. , »ese tTanstuiijwet. *•
így adja -vzt eló toaga fiflU-ntzí, a* toksfcor em*
iített Fra-n-Uia «iunk« {Hist. des Rnvolut. fa
fíongrie) VI. Darabjának 43-dik «s 44-dik
6 i 4 U
Itakóukiak ezen fekletét mcigfálliaM y

ftdl9 Epist. Procerum fiegni Hung. Part.IJI.
'/**/?• 34^- *̂ V*« £bbenn, Pálfi J«t>osnak a&

Jegyzésére az? mondja* "hogy ő , a' Le*
f i v e i i n lévő megszólítással lés aláírással,
teljességgel nem akarta á' Császár Ö Felsége
mélró«ágá( kissebbíteni; menti továbbá azokat
«' kifejezetteket, melyekkel élr M«CMI Levél*
benn; de egyszersiuind azt is ki^iyilarkoztaV
Ja, hogy , ba tsak azokonn kelieue igazítást
tenni: ö , az említett Levelet kész volna újra
leírni, és a' Pálfi Jámrs kívánságához alkal-
naaztatni. De már a' mdsod\k jegyzésére Pálfi-
Hak indulattal felel; hogy tUKiinilik, senki azt
$ tőle nem kívánhatja, hogy magát pártütő*
Xiek vallja; meri akkor betsülete ellen tsele-
kednék. Végre, a* harmadik jegy tétre azt
felelt: hogy a' mint már l^ajdnn létibenn is
kijelentette, '6 a' Confoederatusoknak adott
hitét meg nem szegi, és azoknak megegyezé-
se nélkül, a' kikhez o liutei koteleztenk, a*
fegyvert le nem teheti.
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$.60. A9 Saldnki Gyűlés utánn, Ráki-
tzi Ferentz, .Lengyel Országba indult. Oly
reménységgel volt tudnillik, hogy a9 Fran.
tzia Udvar új szövetségre Iépvénn a9 Musz-
ka Udvarral, ennél fogva ő , nem sokára,
derék Muszka segítséggel tér viszsza Ma-
gyar Országra; annyival inkább, mivel
étet, Bertsényi Miklós i s , és Hertzeg DoU
goruky azzal bíztatták. Ezt írta, a9 Lengyel
szélekhez közelgetvénn, Károlyi Sándornak
is , Februárius 20-dik napjánn (1711.^, Al>
só VeretzkérÖl, mely Orosz falu Be reg Váiw
megye szélinn van. Ezen alkalmatossággal,
nem tsak a9 hadait bízta Károlyi Sándorra:
hanem egyszersmind a9 Pálfi Jánossal valé
alkudozásra is annak telyes hatalmat adott.
Kiérv^nn Magyar Országból, Skolia nevű
helységbena, Galicziábann megállapodott.
Ott ném várhatvánn a9 Pálfi lánossal való
alkudozás kimenetelét: ment Siry nevíí vá-
rosba.* iVlartius 9-dikénn már LemHergben*
vójt, a9 honnan újra írt Károlyi Sándor-
nak, azzal bíztatvánn, hogy rövid időim
viszszafordúU

» JExekct maga U így adja elő Rákótzî  HitU
de* Kevoi. de Hongrie Tom. FI. pag, 46.
sequ. bol a' többek között alt is említi, bo0
a' Munkátsi vár Commendánsáoak, Vay Ádám*
n*k9 nem adott parancsolatot az eránt; bogT
Károlyi Sándornak engedelmeskedjék; mely
azt mutatja, bogy már ekkor lehetett Talarnl
hí* gy<"júja Károlyi Sándor eránt. Említi azl
is 9 bogy bizonyos okra nézve, a* Munkátsi
Commendánsságot, Vay Áriámról levévénn,
JBáró Sennyei Istvánnak adta. De az időf*
aéive, nagyonn hibázik Rákóczi ebbenn af

launkábann. Mert, mind azokat, melyek 1711-
k iaAnáiiuf éf fiebiuasiu* lióflapjaibaiin ef

ltk
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fceV, 1710-re tészf. Dfenem tsuda, bdgy meg-
feledkezett: mivel azon Históriát [Merhpirrs)
későbbenn írta, Vt' nridonn már ineszsze volt
Magyar Országtól. A' Protocoliiima i«, meljr
ö̂tet eligazíthatta volna, itt maradt Magyart

Országonn, mely máig is, az eredeti formá-
hann (in Originali) megvan-.

I.61. -Azónközbenn, á4 Rákótzi Fe>
z Lengyel Országba való menetelét, so-

"kann azí ő követői közzííi, futásra rtiágya-
TázváiMi, és dolgaiknak jobbra való hózód-
liatása eránt kétségbe esvénn: kezdtek más
gondolatokra térni. M$ga Gróf Kdrvlyi Sdn«
tffor, példával menvéna elől, Martzius 14 dik
napjánn, (i7ii-benn), a9 Király eránt való
Mségnek hitét letette. Ezen okból, Pdlfi
János, Rákótzival is próbát akarvánn tea-,
üúi: annak, ugyan azon napónn, Debreczen-
1>ől, levelet írt ̂  * melybenn, eleibe terjesz-
tette, hogy a' Császár kész néki megkegyel-
mezni, és Őtet minden javaibánjn meghagy*
ni) tsakhogy hűségének megbizonjítására,

* a9 hitet tegye le, és, fegyveres népét el*
botsátvánn, Kassát, Munkátsx>t, Húsztól*
Kővárt,, és a9 több erősségeket adja által a
Császári Vezéreknek; egyébaránt pedig, ha
valamire nézve kétsége lenne: azt Károlyi .
Sándor4, a9 kinek szóval bővebb kiuyilat*
koztatást tett, elháríthatná,

... • Ebből a' környÜláliásból, hogy Károlyi Sán.
dor a' bitet MárUius 14-dikénn tette le; éi
még az nap írt Rákótzinak, DebreciehbÖl;
hozzávévénn magának is a' Levélnék kezdő
Bzavaít (Ab adveriiehte Dominó Comite Ale*
jcandro Kdróty spéravi me percepturum &c.)
és annak berekesztését ( Ceterum, quae •
praevie solvenda et toUenda o«a»ui# praefat*
Dh F a/



tf I. J 6 '* E F. 1705—171H

D . Comiti Kdrofyf pluribus a perui wt pm4+-
feci & c ) : nyilvána kijön, mind AZ, hogy
Károlyi Sándor, a'hitet, Pilfi Jánosnál , /><?£•
rec$enbenn tette le: mind pedig az, hogy Pálfi
János, a' Rákótzinak szólló Levelet, magától'
Károlyi Sándortól küldötte el. Az utolsó* meg-
tetszik, Károlyi Sándornak abból av tudósítá-
sából is , melyet osztánn Munkdtsról, Múr<
tzius 22 dikénn küldött Pálfi Jánosnak. Mert

: atbann azt írja. bogy tsak a« előtt válj
nap tudta meg, hol tartózkodik Rákótzi; mél-
lyel arra czéloz, hogy tehát a1 Levelet kés-

N hez nem szolgáltathatta. Mindazáltal ígérte,
hogy még az nap útnak indul Lengyel Or-
fzágba, és akárhol lejénd, felkeresi Bákótzit
(hodie roe ittnert accingam, et vadam, ubi
tamen reperire potero.) Lásd JPrajr iLpistoU
Proc. Regni Hungáriáé Part. 111. p*g*55fr
Ugyan ez tetszik meg abból i s , a' mit maga
mond Rákótzi, (Hist. des Revolut. de Hongr.
t . VI. pag. 48.) hogy t. i. a* Pálfi Jánostól
küldődölt feltételeket, Stry-bet mely víroi
Galítziábann ragyon, magár Károlyi Sándor
vitte meg néki. A' szavai ezek: „ je passai
3% á Stry9 011 Karoly me vint trouver quel*
M que tems aprés, avec le conditioas, que
^, P«lfy — — m' iivoit envoyé. «*" .

J. 62. Károlyi Sándor Rákótzi Feren-
tzet Stry városábann megtalálvánn: azzal,
A' Pálütól vett feltéteteleket közlötte. Jeleo
Voltak ekkor Rákótzinál, annak három Ge-
nerálissai: Bertsényi, Forgáts, és Eszter-
házi; ' kikkel együtt arra végezte a? dol-
got, hogy Pálfi János% a9 .Császár névé-
benn küldött feltételeknek némely pontjait,
bővebbenn világosítaná meg. Mely idő
Jiúzásnak és halasztásnak mar ekkor helye
éppenn nem volt. Megjegyzi m^ga Rakó-
Ui,* hogy ezzel az alkalmatossággal, az
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fernlftett három Generálisok, ó'tet arra akar-
ták venni, hogy Károlyi Sándort tartóztat*
aá le: de ő azt nem tselekedte. Azombann,
a'Coofoederátusokhak bizonyos napot tett,
jnelyenn Maramaros Vármegyébe, Husztra^
egy begyűlnének: ígérvé*nn, hogy ott maga
is megjelenne, és vélek úgy végezne, a*
mint legülendőbbnek találnak.

* JMemoires du Prince Rdkőtzi pag. 48,

$•63. A' Károlyi Sándortól küldött VÍ-
laszt maga sem tartváw elégnek Rákótzi
Fereotz: kevéssel azutánn f úgymint Április
4 dikénn (1711.), ugyan tsak &ry-b61, â
maga Secretariussát, vagy is, Cancelláriája
Igazgatóját, Rádai Patt, indította útnak9
új Levéllel/ Gróf Pálfi Jánoshoz; oly ezéi-
ból, hogy az, a' minapi Választ, szóval is
előadná, *és minden részbenn megvilágosí-
taná; kérvénn egyszersmind Gr. Pálfi Já-
Bost; hogy ezen Követet oly kijelentéssel
botsátná viszsza, melyből ő a' Felségnek
további akaratját nyilvánn megérthetné.*^
De már ez ké&ő volt. Mert, Gróf.PálB Jái
nos, sC Rákőtzivai való sikeretlen alkudó*
zással nem akárvánn tovább tölteni &z időt: x
éppeqn az nap, melyenn Rádai Pál\ Str¥»
bői', elindult, a9 Confoederatusokhoz fordul;
váno, azokat oly féltételekkel kínálta inegi
melyeknek foganatját, a9 Rákotzi megegye*
zése nélkül is, alkalmasint rerríénylhette. '
' m Ezt a' Levelet, mely sokkal szélídebbenn volt

'írva, mint az elébbeniek, megláthatni Prdy^
ndl, Epist. Proc. Regni Hung. ParU HÍ.
?a8* 554.. 555-

** A' Rákótii szavai ezetó „Ut nihil in m«
^, prorogari vtdeatur: fideUm meum Genero(

' F %
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, / Paulám Ráday , Xancellariae nóiftT«é
>, Directorem, eo fine ad Excellentiam Ve-
;, stram expedivi, ut aerrtjoni ejuscjetn, no-
;,, mine meo proponendo, fídem aábi6eret e\
,, tam respohsa rioétra ad scriptum nupernurh
9, intelíigére-, quatn verő, _c«m ddriarationk
„'ulterioris béhig'náe Suac Majestatis Sa-
V, ctáfisiifnoB voluntatis, ad me rehiHtere,
V> Excellentía V«stra tíoa gtavctur. •'•

§.64. Azok a' feUételék, melyekét Gr.
fi János, Április 4 dik nap/áno (1711;),

^Király, /./J J ^ nevébenn, á' Confoefté-
xatusok eĵ rbe terjesztett, .így köretkezoeíc*.

1. Rákóízíoak miod élete, roinü javai
Jneghagyattrak, ha ázóp hónapnak (-Apií-
lisoek) 27-dik napjáig, a* hűségnek hitét
letévéaa-, rnináen váraWt ^s erősségeket
viszszábotsát a9 Királyi hatalom alá.

2. A9 Mágnásoknak és Hadi liszteknek
|avai viszszaadódnak.

,3. Az özvegyeknek és ArváknaV jussal;
az Ország Töívénnyei szerint vmégirélotliiéfc>

4» Azok^ kik az Országból kikőltpztekv
t a a 1 szabóit időre viszs^atérnék: "kegyel*
inét. nyernek.

.j. Azok az Erdélyiek, kik KavasalfőMé-
Te fa MóWvába-bujdostak ? ugyan azoo lóe-
^yeíe.mnek lesznek ré'szesi ? minxektitánoá
piagp^at̂  Generális .Steinwillé'n#l jeléntétfdife.
, 6 . A' ^Király 4szentül fogadja, ."hogy, -az
Országnak minden jűssart és szabadságát,
Bérelem nélkül megtartja. <

: §. 64. Mrdőtm elek így folynának: *A#-
/^^i Sándor, a' Xönfoederafusokkal kez*-
iáett alkudozás környiíiáilásiról, Hákótzi
Ferentzet vóltaképpe.ün tudósítani él uem

úl Megírt$ ugyanis S^athrnárról^ ̂ Apri-
i •• " ' ' ' lif
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{is 6-dikánn kőit Léveiébenn, hogy Bihar
Vármegyei Vicze Ispány és P.ebreczeni Fő
Jlító Komdrami György, ö házzá, a* Fel-
ség PlepipoteouarLussa' Gjróf Palfi János
utolsó Válaszszávai raegérkezvéna; ő azon
Választ, minek élőt te a1 Coofoederatusok
előtt kihirdetődött volna, raága személy
szerint, kívánta Rákótzi F^rentz eleibe ter.
jeszteni: de az együtt lévő* Confoederatus
Rendektől megrartóztatódott, Kiknek közön-
séges akaratja vóU» hogy .tolok el. né ti,
voznék. Azombann, úgymond, mivel Rá*
kótzi tőlök meszsze volna, és addig, mig
értelme megludódhatnék, ax dolgot függő-
bb tartani nem, lehetne: azt kívántát a*
Confoederatusiók, hogy ax Gróf Pálfi Jánoft
Végsb Válaszsza hír^tődnék ki közöttökj
ipelyet néki nem is lehetett eltitkolni. így*
úgymqnd, m^gé.rtvéan a9 dolog mi benn lé*
let a* Coxxfoed^ratusok: Î övet̂ Ket. válasz*
ipttak magok közzul, kik Rákátzi Ferentz«
nek, &z ő gondolkodásokat, és m^gofc
meghatározását tudtára adnák.** Egyszer-
smind, ezen Levélbenn, 'mentette 'magát
Károlyi Sándor, é$ kért« Rákótzi Feren-
tzét, hogy térn^ visz&za Magvar Országra.
^ ' Követeknek is a' yólt meghagyva, hogjr-
yennek rá Rákótzit tf Királyi Kejpr̂ lem eU
fogadásár^,; mely végre, mi/iémű okokkal
kellcae élniök, eleikbe adódott. Utoljára^
azon esetre, ha Rákótzi magát megkemé-
fiyftené: azt kívánták tőle, hogy pldozná
^él őket azon köteleztetés alól, méllyei
^rántá, mint a1 Confoederatio Feje és Er-
délynek Fejedelme eránt^ addig az ideig^
Yiseltttk***
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.-* Miképpcnn, és hql, esett légyen A* Confoed*
rátusokütfk említett egybegyülése, maga Rá-
kóui Ferentz megírja, Af»moir. pag. 49. Azt
mondja tudnillik, hogy Károlyi Sándor, mi-
nekelőtte a* ffusztra rendelt Gyűlés ideje el-
jött volna, annak helyét, maga fejétől t Kd*
rolyba lőtte által; és osztana onnan kŰldöt-
tek hozzá Követeket a' Confbederatusok. • A'
szavai ezek * „ Avant l'échéance du terme,
„ que j'avois fixé pour Y Assembléc de Hustf

u Karoly de la p rop re autorité la transféra
' . A, a Káról t d1 ^ u m* envoya áes Depulés au
' x „ nom de toute Assemblée, me prier de rot

„ reudre á leur tété, pour signer le Traité
„ qu* ils m' envoyoient en original, puisau*

, %% ils avoíent juge ponvenable au bien oei
„ Etats Confederét de V accepter.•«« D e Ki*
roly helyett, Szathmdrt kellett volna néki ten-
ni: minthogy az említelt Levél is Síath*
marról íródott.

*» A' Károlyi Sándor szavat ezek : „ ie-
„ versus est Perül, ac Gen. D. Georgius Ko-

„ maromi, Vice Comes, et Liberae Regiae-
„que Civitatis Debrecinensis primarius Judex,
„ cum antefati Sacrae Caesareae Majestatis
„ Plenipotentiarii finali deierminatione , quam ,

. 4 , tecundum obligationem meam cüpiebara per-
,, sonaliter Serepitati Vestrae, demisse reprae-
„sentare; ac postmodunr Inclytis Confocde*
„ ratis Sutibus et Ordinibus publicare. Sed
„ postquam absentiam meam unanimt voto.
,, prohibuissenl Confoederati Status et Ordi»
S9 nes pro nunc una constituti et ejcistentcS,
,. et, propt*r distantiam Screnitatis lrestra9%

„ transcnissae jinalis determinationis publica*
„tiontm anhelassent: cutn offensione fidél
,, et obli^ioais1 meae 9 eandem ipsis occulta*
„ rtf non potui; sed illis publicata, et exau»
„ ditá e^t; tandem', quos e gremio sui dele- •
,rgeruat ad Serenitatem Vestram, ex prae-
,, sentaaü'i liüejis Credentionalibus réseire*
iy retolutusnemque Confoedtratorum Statuutn
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t,et Ordinum, ex eorum exposidonibui, iV
„teliigere dignabitur 1 qiii abiegati, sub no-
,, mine Sacratissimae Caesareae Regiaequ*

9% Majestatis , a D. Ptenipotentiario allatam ,
„ wo/i tantum dilucidatlonem (itt arra van
•zélozás, a' mit Bákótzi Ferentz Strybenn kí-
vánt vala, a' JCárolyi Sándor által küldött
Válaszszábann, Pálfí Jánostól) „ veruro fina-
„ lem •tiam rtuoluiionem% Sere ni táti Vestra*

' „ repraesentabunt.u 1
' *** A' Követeknek adott Instructio szavai, me*

]vekenn ai végződik 9 ezek: ,, His omniboá
,, praeraissif, posito, si nec Sua Serenitas0

„ neqiie eidem adhaerentes, se se ad reditum
{Prdjrnál, Epist. Proc* Part. III. pag. $61.
iibásann exiium van téve) v,resolverent: e*
„ occasione 9 obtestantur Donaioi Ablegati
„ Suam Serenitatem, quatenus vivere,1 et per*
t, sistere oos ftciat suo bono et sapienti con-
,, silio , sed9 una simul, ex homagiali obli-
9, gatione benigne absolvat, quam Suae Seré*
,, nitati, taoiquani Confoederationis Duci* el

• „Transylvaniae.Principi, praéstitimus."

§. 65: Rákótzi Ferentz, Április i8-di«
' kátín, Kukizova nevű helyből t nagy felhá-

borodással felelt a' Confoederatusoknak;
a7 mint maga írja,* menydörgő kinyilatkoz-
tatásokat kűldvénn a9 Követektől Károlyi
Sándor ellen , melyekbenn annak azt t £
vakmerőségét, hogy a9 Gyűlést, melyet 6
Husztra rendelt vala t másuvá meresztette
tenni, különösem) szörny (tette. Ezt a' hely
vnegváltoztatását adta okául annak is, hogy
a' Confoederdtusok Gy ülésére, melyre a*
Követek által meghívódon, el nem ment;
úgy írvánn le annak helyét, mint a9 mely
a* ellenség torkábahn volna. Így akarta
ludnilíik Rákótzi, a9 mint maga is megvall-
ja ," felzendíteni Károlyi Sáüdoi ellen f a9
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Confoederátusokat: de haszontalan, igye-
kezett torábbá, ékesenn szóllásbeli mester*
seggel élvéan,*** arra venni a' Oonfoederá*
tusokat f hogy az ajánlott békességet ejt
ne fogadnák, tsalárdoknak és veszedelme*
seknek állítyánn annak feltételeit. í>« mind:
ezen szörnyítési, ijjesztési, és mesterségei
is, Rákótzi Fcreatznek, foganallauok. vól«.
tak. Mert a' Confoederátú&ok, az.eléikb*
terjeszteti pontoknak igazfágos és a9 KSzn
jóra tzélozá voltát megesmervénn: azoknak
elfogadására való készfégeket, ApriKs s8r
dik napjaim, kijtzak̂ ratt4.1 kijelentették.

+ w Xe renyoyai les Pép ütés de. cetté AssstMé*
„ de Karoly, avec des Maniftstes fulminaa ,
,., toires contre.ce GenemL — J' exagérai. su^
„ tout la hardiesse, aveq Uqueile U out tra^í*
nférer a Karol V Atsetp,bLée x qye j*ayoi» con-.
w voqué á Husi, ee qui etoit caitsp,, que jé
a» /?Ő /»' jr <̂ o<J. /^ŰJ reQ,du , Karol n ' ^Unt
^ éloigné que «fe </<?«a? lieues de V Armée en,*,
„ mie%** Memoire* du Frioce Rakotzy pag.51.
9 e itt i s , , Károly helveu, Stqtkmirt kellett

, vólaa, említeni;
** » Ce Manífe»te étojt vif, et visioit a exciter,
# „ *« turnulte contre Karoly •% /??ö/f J&ieu en.

,, disposa autremenU "
**• „Miért sohannakt úgyiijond', banyatt hom-i

^ l o k a' veszedelemre? és , mini az oktala*.
H állatok, megijjedvénn és szaladváon 9 egj-.
^ nek példájára, miért vetik le magokat tso*
„ portonkéiU ax örvénybe?** vagy, a ' mini

• A* tulajdon szarai vágynak t M CUÍ tam resft?
j^pjne^ atque coece qui\ is. prolabatu^, U) per-
„ niciem? in tam im.manem.se suhdat ^aptivi-
„ t a t e m ? et, veluti irratioűAlia bruta ^ territi
„ ac fugientes., ad Unius exemplum, cumula-
„ tim «e praeciphent in voragtnem ? Jam sero,

4 4 i Uü i l U i ppstquam K
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Tiwilietit in gwgüein.V l£9d Pray. px
Hegni Bung. pog% $6*. a* J«gyiésbena*

§.66. Eljött végre az a* kívánt
mely, nyóltz esztendei háborúságok u i
#z úgy nevezett Kurutz Világnak véget vc-í
-fttl. Volt azf Április 2^dikt;, 1711-beon;
inelyenn a9 Confoederátusok, a9 üékiek ajáa<
lőtt békességnek pontjait Y köz, megegyezés*
sél elfogadváflö, , ákalásfogva megtsende-
sfcdtek. EzV nevezetes történet, a9 Magyar
Országi Törvénykönyvbenn Szathmári €om*
positfanak neveztetik: melynek Czikkelyei,
V feljebb említett feltételeknek bővebb ki-
fejtegetését fogialváqp. magokbann, ekké«
penn voltak:

1. Rákotzi Ferencnek, Kevgyelem adód-
vánn, mind élete, mind minden ingó és ín-
gatlao ja^ai, Magyar és Erdély Országbann,
megiuigyatnakt Hupánn azokat vévéoo ki,
melyek a9 várak óltalmazásáhaz tartoznak.
Bátorságos megmaradás engedődik néki az
Országhann, Qiinden hozzátartozókkal t ud-
vari szolgáival és tselédivel egyetem benn.
Ha ezen Kegyelmet el akarja fogadni: V
viszszajövetelre bárom hét engedődik. Mely
ídő alatt, minden várakat és, erősségekel
tartozik,általadni. Örökös váraiba és erős*
cégeibe, Császári ókalomhad szállhódik',
és wf Császári Zsoldon a tanatik. Hogyha
pedig Rákótzinak áz Országbann való ma-
radii nem* tetszik: szabaddá hagyódik^
hogy letévenn a9 Jobbágyi Hitet, és azt
meg nem sértvénn, Lengyel Országbann
íak'oo Mind ezeket telyesUvému

viszszaadódnak^
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2. A* Mágnásoknak, Praelátusoknak, Ne.
meséknek, Hadi Tiszteknek, színién úgy
az Erdélyieknek, mint a' Magyar Orszá-
fciakjnak, a9 kik Rákótzi mellett voltak , ha-
sonldképenn, mind életekre, mind minden
javaikra nézve, Kegyelem adódik, eladaú
tatott jószágaik is ki nem rekesztődvénn.
A9 Mágnásoknak, Nemeseknek, ér. azoknak
szolgáinak, szabad lészen, a9 régi szokás
szerint, fegyvert viselni: de ügy, hogy sen-
kit* ne bántsanak. A' Királyi hűségve és en-/
gedelmességre való viszszatéréstói senkit
*1 nem ijeszthet az. Ahogy majd Eperjesi
Törvényszék állít tátik fel; mely gondolat
a' Király Kegyeímességét megsértené , úgy*
jmint a' ki, afféle eszközökkel élni telyes-
céggel nem. akar. A1 közkatonáknak is bá-
nok elengedődik, és a9 Császári szolgálat-
ba való állásra -nem kénszerítődnek, tsak
hogy a' hitet letévéno, hazaikhoz viszsza-
térjenek, és a* gazdasághoz lássanak* A1

kik pedig a" pacaszt születésű katonák koz-
lülf ezen háoorú alatt, magokat, a9 jobb
állapotba való helyheztetődé&re méltókká
tették: azok a1 Jobbágyi állapotból kive-
vődjenek, vagy; Libertinusoknak esni értes-
senek.

3. Ö Császári és Királyi Felsége, a* Val-
lás dolgábann, az Ország bevett Constilu-
tioít fenntartja, és; a9 Vallás gyakorlását,
az Ország Törvénoyei, Rendelései, és Czik-
kplyei szerint, mind Magyar mind Erdély
Országbann, a1 Törvényesenn oda tartozó
Beneficiumokkal együtt, kegyelmesenn meg-
(engedi; senki előtt el nem rekesztődvéod

62 út,. hogy panaszszái eránt, magát vagy
1 Felségénél y vágj' a' Diéta előtt jelentse.*

4.A1
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4. Az ezen háborúbann megholtaknak
özvegyei, árvái, és successori, minden jó-
szágaikat , melyek eladattak 's eÜdegení-
tŐdtek* viszszavehetik.

5. A9 kik az Országból kibujdosvánn, &*
szomszéd Tartományokba vették magokat,
ha a9 kiszabott időre, úgymint három hét-,
i e , terhel okoknál fogva, vtazsza nem jö-
hetnek: ezt , a9 Felséges Udvar, vagy an-
tiak Plenipotentziáriussa Gróf Pálfi János
előtt, bébizonyítvánn és megmutatvánn;
Kegyelmet, és tett bűneiknek meg nem em-
lítését (amnestia) nyernek. Az Erdélyiekre
nézve pedig, hogy nagy költséggel ne kén-
telenít essenek Magyar Országra jőni: Gróf
Steinwillc Erdélybe kűldődik, hogy annál
a' Kikóltözöttek magokat jelenthessék, és
megigazíthassák.

6. A' Jászok, Kunoks és Hajdúk Privilé-
gyiomi,/ha megsértetődtek vagy meghijjá-
uosítódtak volna, a9 jövő Diéta intézze el.

7. A* Királyi Kegyelemnek részesi lesz*
nek minden hadifoglyok'is.

8. A9 fegyverszűnéstől fogva okozott ká*
jrok, minékutánna annak rendi szerint meg-
vizsgáltatnak , viszszapótolódnak.

o. Ezen Közönséges Kegyelem, és a* tett
bűnökről való elfelejt kezes (amnestia), for-
ma szerint Diplomába foglaltatvánn, ugyan,
azon szókkal, az Országnak minden részei*
benn kihirdetődik.

10. Ö Császári és Királyi Felsége, Ma-
gyar és Erdély Ország jussait, szabadsá-
gát, és privilégyiomit, szentül és megsért*
hetetlenül megtartja; és meg nem engedi,
h°gy» a ' szemrehányás és tsúfolódás álial,
háborgásokra szolgáltatódjék alkalmatosság.
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11. Steabad lészen a' jövő/ Ország. Gyfílk
* hátralévő sérelrpeket t .nem tsak

felhozni, hanem azoknak orvoslását is'kér*
ni, az Ö Felsége Kegyelmessógétől. ?•

* ^, In Religionrs negotio receptas. 8<gQÍ Gonsti-
,, tutiones mauutenebimus; iVecnon exercitiu%
4, ejusdem, secundum éasdem Leges et Con*
,, stitutionfs 9 ac Articujos Begoi 9 fatn ia Hun*
9 9 garia 9 quam Trans^Ivanií^, cum beneficiU,
xt eorsntn de jure üpectanlibus, cleqjctitíer coiv
,, cedimus; nemi ni pracclusá MÍ4A «pu<t Mô
„ et Regiaqi. Majesta^em, vei coraiq Oiaeta,
„ fatiope gravaminum se se insinuandi. «•

** ÍTesd egybe PrűT HÍst> Reg. Hung. Stirp%

Austr. pag. 364. 365^

§. 67. Ezen feltételeknek forma aScrínt
való elfogadása, utána, Május eUő napjánn
1711-benn, a* Felség eráot való hűségre él
engedelmességre, bizonyos és meghatáro-
zott Esküvés formája szerint,* letették a*
hitec ar Confoederáiusok. A3 Felséges Üd,
var, darab időtől fogva, kivákképenn óhaj-
totta, és Gróf Pálfi János áltat sietteUe is.,
ezt a1 Békességet; melynek a' volt at oka,
h°gy az I.Jó'sef életéhez kevés reménység
látszott leoni. Most tehát annyivar jobbana
esett annak megkészíílése: mivel I.JiPsefy
még Április í/dikéno, himlőbenn, n êglia-
lálozott vala. Mindazáltal ezt a v halált,
Gróf Pálíi János, mind addig eltitkolta,

,míg a9 Békesség tökélletességre nem nneot.
E' pedig akkor lett, minekutánna azt, a1

megholt L József Édes Annya, (I. LeopoW
Császár Özvegye) Eleonóra Magdolnat a'
fija ///. Károly helyett, a' ki akkor Spanyol
Qrszágbann volt, Május sódikánn, meg-

ő í e * Ekkor iurdeiődött- osztánp ki az
ÍJ'tf
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ufe Wsef haláld; 's kevéssel azütámn,
Munkdts, és a* több várak feladattatvánn*
közönséges tsendesség lett áz OtságbatiQ.**

• Az Eskü vés formája e' vplt: .„ Ego N. N. jura
J>er Deirni vivum, omnipoteatem coeli et ter-
TAe- Creatoxemt postquam iSacratissirna Cae-
saré a Rcgiaqüe jfajestas, ex sjjperabundantl
xlementia, arnvcstialem vitae et bonorum gra*
tiam\ vi Plenipotentiae lllustrissimo ac Ex-
-cellentissimv) Dominó Johanni Comi'ti PálfFy
ab Erdő'd, Ejusdem Generáli Caiűpi Marescbal-

*lo f per Regnum Hungáriáé Supremó Arinorum
Pracfecto , Croatiae Bano, "Cataphractorum Trfc

• buno, coricessae, per jam dudura emanantes ét
pubHcataü déclarationea, propieT hosce prar*
teritos motus> largita et impertiia fit; neo-
non' Begni Hungáriáé ét 'Transylvaniaé' jura,
Leges, et libertates, tam in Politicis, «t Pro-
vincia'libus, quam et Ecclesiasticts1 reoeptarum
Keligionum negotiis, per. JSe, Suosque Suc* ••
xessotes sancüe conservandam 'promiscrit; imo
Suam Confitmationalem quoque HRatification'em
obtulerií: rne pro in de in >posterum e} semper%
usquti ad uitimum vitae spíritum, Eidem Sar-
•cratissimae Caesáreae Regiíieqire Majestati,

... tjusdemque in Regno Xcgttimo áuccéssori A

. • futurum fóré. fidum ac fidelam ; nec quidquam
. contra debitum bomagialia vinculi bbligamen %

•dirtctc vei indirecttt, alieno vei proprio mo»
tu et conatu x in contrarium commíssurum 's
et, praestiturum re "et operc, quae bomagialí
devotloni, obedíentiae, .ét scrvítio agenda et
Jpraestanda incumbunt et iocumbent. lta, juro^
spondeo» et rue sanctá et inviolabíli fiáé obi»
l'g°\" P e r .S. San'cta Evangelia, uti mé Deus
Trinus et Unus adjuvet. «• Enol az lískűvéli
formájáról, Práynál> Éfúst. JProc. fí. Hung*
Part. Ili, pag* 551. "hetyesenn tevődik- ez a*
jegyzés: „Formula juramenti fűit ejus ténoris*
ut nullum sinistrae interpretationi^ atrt. eöu*
gio locum
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** A' közönséges Uendességnek helyreállása ntáiiA,-

Gróf Pálfi János azt kívánta Gréf Kdrofyi
Sándortól, hogy, Bákótzi Ferentznek titkot
jnunkálódásit és szö vétkezés it, melyek , a* FeU
•égés Udvarnak, ha titokbann maradnának,
ártalmára lehetőének, fedezze fel. Ezt Gróf
Károlyi Sándor hivenn megtselekedté, ilyent
titulus alatt lévő Irásábann: Revelatio Arca*
no rum Rakótzii, per Alexandrum Károly

facta. Lásd Prdyndl, Epist. Proc. Regni ff.
Part. 111. pag. 581. SeQu. Ebből az írásból
niegtetszvk, hogy Hákótzi Ferentz eléggé'mes-
terkedett azono, hogy dolgát elovihesse: de
mégis mindenbenn és mindenütt megtsaUtko*
xptt. Azutánii sem volt szerentséseljb. Ugyan-
is , fülébe tnenvénn a* Szathmdri Békesség-
nek híre: Lengyel Országból, egynéhányad
magával,' kik közzül a' nevezetesebbek, JBer-
tsényi, Csáki 9 és Eszter házi voltak, Dancz*

. kdnn által, elsőbenn Angliába, onnan pedig
' • ' Franczia Országba, nevezetesenn Parisba,
" bujdosott. Ittlétibenn, abbann inunkálédott,
' hogy» a* Franczia Udvar segítsége által, af

Közönséges Békességbenn, (mely oszt&nn, a*
háborúbann lévő Frópal Hatalmasságok kö-
*Ött, 1713-bann, Ultrajectumbann készült meg),

- •;•• 6 felőle is tevődné* emlékezet. De ebből
semmi sem lett. AYinyit nsin'dazáltal lselekedett
WL Franczia ü^var, hogy néki, és a9 véle
együtt kibujdbsott Magyaroknak, bizonyos

' / ' fizetést rendelt. így lakott Rákótzi Perenti
Párisbann, 1717-ig. Akkor, a* Spanyol Ki»»
Tály {V. Filep) Ministeré, Cardinalis Albe-
rőni% Madritba hívta, hogy onnan, mint Kd-
Tetet, Konstantzinápolyba küldje, a* Török-
Udvarnak a' Spanyollal való öszveszövetkez-
tetésére. El is ment af Török Császárhoz 111-
dik Achmethez; a* ki* nagy emberséggel fo-
gadta , és oly állapotba helyheitette, - hogy
Tangjáho?. képest élhetett. Ugyan tsak a' Tö-
rök Birodalorobann maradt o&ztánn egész éle-
téb'enn; és 1718-tól fogva, lakort közel Kon*
t t i á l hoz, Jenikoi xwnl I&ÚUMLÓ kely*
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l>enn, mely a' tenger partonn vagyon $ 1720-
tól fogva pe,dig Rodostó nevű városain, mely
a' PropontísrA fekszik; és.itt hóit meg • 1735-

. benn, ' Április 8-dikánn , 59 esztendős ' kora-,
bann, a* R. Catholica Hűbenn , melyet égés*
életébenn hivenn követett. Halála környulállá-
iit megláthatni Mikes Kelemennek (a' ki Er-
délyből , aevezetesenn Zdgonybál való Úri
ember vóh, és a' Rákótzi Ferentz Udvara*
bann Kamarásságot viselt) Tá'rő'k tyrszdgi
Leveleikenn, a* 36j-dik és azt követő ó̂ dá*
lakonn. Kiadta ezen Leveleket Tek. Kúltsár
István Ur, Szorabathelyenn, 1794 benn. Mint-
hogy Rákótzi, a' Felség Kegyelmét el nem
fogadta: két fijai ki nem adódvánn, Béts«
benn maradtak. Idővel mindazáltal szabadu-
lások lett. Maga Rákótzi Ferentz, azon Tes-
tamentomábannt melyet i73a-benny October

' *7-dik napjánn, Rodostobann tett, t$ak
egyik fíjáról, úgymint, Rdkótii Györgyről
emlékezik., kit Makovitzai Hertxeguek nevez
(ama' Sár\>s Vármegyébenn lévő várról, és
azzal egybekötött Dominiumról, mely^Rákó-

v Uinak örökje vólt9 a' honnan, maga tís a'
fikae Makovitiensis |ttulust9 több titulussal
közzííl soha ki nem hagyta). Ez a' Rákótzi
Gjrő'rgy % 1732-től- fogva Pdrisbann lakott: ám
mitsoda kimenetele lett légyen, etnlékezetbenu
nem hagyódott. A' másik fi ja Rákótzi Ferentz-
nek volt Rdkötzi Jö'sef% á* ki J73Ó^bann9

.Könstantzinápolyba men?énn> -a*. Török Csá-
szártól Erdélyi Fejedelemnek neveztetett. El is
indult, Török segítséggel, Erdélynek yiszsza-
szerzé$ére, és próbált abba beütni Moldvából;
de szeréntsétlenül. Azutánn pedig,, raidőnn
már a* Római Pápától, XII, Kelementől,
átok alá volt vetve., 1738-bann, November
10-dik napjánn, Cjernavoddnn {mely város
.Bulgáriának a' Fekete tengerre fekvő , részi-
benn, a* Duna jobb partjánn fekszik.), meg-
hóit 38 esztendős korábann. Bizonyságot té-
szen erről Mikes Kelemen, Xs/ők .Qrsid^i

> JLrvtleinek 413-dik óldalánn* í ^ W l i é
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Famíliájának, a' férjfi ágonn. -A' 1«
y ág, a* Gróf Aipremont T«miliábantl, mi-

ig is me'gvarv.
Bertsényi Miklós is* rninému állapot-

Ibann vótt légyen., á' Torok földre lett bújdo*
fcásii utánn, Mikes Kelemennek említett £*-
-veiéiből itífcg leltet tudni. Ezekbenn, a* többek
között, az említddik, hogy, minekután** a0

véle együtt Magyar Országból kiköltözött f*
lesége tneghó'U, új házasságra lépett, KÖisegi
'Su'sdnndt vévénn feleségül, kiVfel együtt Ro-
ilostobanti lakott; mely városnak hevéből * af

betűk rendit megváltoztatvánn, ezt az Ana*
grammét fsinálta-. Ostorod; ilyen okát a<̂
•vánn̂  „mivel, úgymond-, igen hozzá illik &',
bujdosókhoz.a< Halála történt November 6-
dikánn, 1725-benn; és így, tíz esztendővel
elébb, mint a' Rákótzi Feréntzé. Betegségét,
Mikts Kelemen, Leveleinek 176". és azt tó
-vető óldalánn, így írja le: ,>Ma, (Octúbet
29-dikéníi, 1725-benn) á* szegény Bertsényi
*Ür látogatására voltunk. A' ki is éppenn oljraa
állajrotbann vagyon, válaTninl Jdb vólt^ 1sak
óppenn síbbann kulömböz, hogy az ágybaoa
fekszik, nem A* ganéj dombonn: tnCrt ntntsen
Olyan rész A' testébenn, a' mely benn Valami

' >is épség volna. A' lábaiból a' víz 'kifolyvr.no,
ti rolhadás szállott belé. Megesik ax. ember*
nek-szive tajta, a' inidőnn látjuk, hegy mc-
téllik lé a' rothadt húst a' szárairól j *s mi-
idon n halljuk jajgatni» és ordítani a* iu»gy fáj-
dalotnbann, mintha a' régi MartirtKnoktt lát-
Hám V kínokban n."

Mikes Kelemen9 legtovább élt* Rákó-
tzinak számkivetésbenn volt társai h6zött(
Utolsó Levele Rodostóból\ 1758-dik estteodő
Vége fél6 költ, December 20-tlik napjánu.
Megholt pedig 1762-benn, ti'.m,időnn a' Tő-
tök foidénn ' Iév6 Magyaroknak Elöljárói

Ól Knrrek halála ntánn, az egész bujdosé
Társaság, mely Rákótzi utánn ment

réghepenn elos&lott,
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5. 68. /. Jó'sfífhez y kevés Fejedelmeket
lehet hasonlítani. Szelídsége, jósága, és
igazfág szeretete sokképpenn kitüodöklött
uralkodásából. A9 Vallás dolgábann, igen
hajlandó volt arra, hogy Protestáns Jobb-
ágyai, mind azokkal â  jussokkal, melye*
ket a Törvény adott nékiek, akadály nél-
kül élhetnének; és ezt, Ország Gyűlésénn

. akarta véghez vinni: de a' mely, a9 Fran-
iziákkal Folytatott háború,' és a9 hazabéli
zenebona miatt, nem elébb, hanem 1708-

• bann, tartódhatott. Ezenn a9 Diétánn, mely-
nek helye Po'jon volt, midonn a9 R. Catho-
licus Clerus értelme és vélekedése, az Au-
gusztái és Helvétziai Valiástétel tartók ja-
vával meg nem egyezett volna:*, azt, az
igazfág szerető I.Jó'sef megvetvénn, ked-
vező Resolutiót** adott a9 Protestánsoknak.
JMindazáltal, minthogy a9 pestis miatt,
mely magát jrutogatni kfezdette, el kellett
oszlam ezen Diétának: annak Végzési Arti-

* culusokba nem szedődhetvénn, a9 Protestán-
sok jávára is Törvény nem hozattatott. Aa
1709-dik esztendőbenn December 12 dik najj-

- jána kőit Resolutio*** hasonló jó indulatját
mutatja I. Jó'sefnek; mint szintén az is,
hogy ugyan azon esztendőbenn, a9 Svécziai

:, Királynak XII.Károlynak közbéonjárására,
8züéziábann, az Evangelicusoknak, tólök
elvetetett Templomaikat és Ekklé9siai jöve-
delmeikét, viszszaadatta. Sokat tett az I. Jó-
zsef jósága és igazíág szeretete a9 Magyar
Országi belső háborúnak is letsendesítésére:

i ezt, a9 Szathmúii Composüionak fel-
l d C k k l l é é b

, p
jebb előadott Czikkely.ei eléggé bizony ÍN
ják. ö uránná, az Uralkodást, mind addig,
míg az öttse, ///. Károly 9 Spanyol Ország-

Jdl.Varab. G &



ból még &em érkezett, ftdes Anfijrá
ra Magdolna vitte.

* A' R. Catlioliciis tferus Proiestátiójdt , melyei
at 1708-dik esztendobeli Po'soni Diéta alatt <
a' ProtestáhsokValUsaífcabadsága'elJenf adoti
bé I.Jótefpek, inegláiharhi, Ríbini, Me
*«b. Aag. Cóní* ih Hhng. Törik. II. pág.

q
31(11 A' Rcttolufio sxarái ezek: >,, Triarfi lgioniuM

v B9 in begpo HuiígaTfao Iréceptarum negotiua t

>fjiueta gertuinum Afticulorum Sopronienfifu
t í e t Fosohienfthim sensám, Sua Sacratissini
^9 Caesarea Reghi^ue Majestas permanéi^ de»
j , claravit'; ejusdcmque libtrtati* et securitáá
u ttemcntíssime Ua providebit 9 ne cohtra *•
,, petitou Articulos, vei Domini treitfes+)tírt
m9 tuo akutantur; vei cujuscunque praemissa-
< fiúm retigionum. consciéntiae yis inforaiur)
i, sin autem. cohtra spem álitet evenir«t, regia
„ manu et auctotítate praepedituram. *• LáW
Ribini Memormb. Tom. 11. pag* 174.

*** „ Omnem ulteríorem adrersus Augustanae M
f , Helv. Conf. Ministros ac Praedica^ites ptlva-
> f tam, qüorumlibet vim et riolentiain, aol

"»»eoruYn persecuHonem y téi9 Temp1oruttt

0$ Scholartfm, et Parochiarum ipsis competeé-
^ Hum occupationem, eontra geriainum Art!-
^^ulorum Soproniensis et Po^niensis, ao-

•#, vissimarum Diaetarum, sensum ÁC tenortmt

»»quovis modo attentandám, serio -ae díftri-
# > ctim ifltnfcemus; irao liberum Rtligionis tmt*
n e&ercitium^ ad ménlem praecitafotum Arti-
^, culorum, pro iisdem Aug. et Helv. Coufei-
9 B siooi addicfís perm ártere, et neutiqtiam eos«
^ tdem eatenus tarhati volumus et jubeinus,

$. 69. I. József testvér öttse Károlys \
Spanyol Országból viszszahivattatránn, el*
lőbent} Ftankfurtbann, a9 Ménus mellett (ad
í M ) December 22-dik oapjánn
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'benn, Német Császárrá: azutánn pedij,
-1712-benn, Májbs 23 dikénn, a' Po'soni Dié-
tdnn% Magyar Országi Királlyá koronázta-
tott; a' Császárok sorábana VLdik^ a' Ma-
gyar Országi Királyok között pedig, IILdik
Károlyhevet vévénn fel. Ennek A' Po'soni
Diétának is , a* pestistől való félelem miatt,
hamar el kelletvénn oszlaoi: I7i4-benn9
Octdber 10-dik napjára, ugyan tsak Po'son-
ba, új Országgyűlését rendelt Uh Károlyi
melyre azon hónap 14 dikénn, maga is.
megjelent. Nagy volt az egybegyőlt Ren-
deknek száma, Magyar Országnak mindet*
részeiből: minthogy a* bfejok,, a9 feljebbva-
ló háborús esztendők alatt, felette igen
megszaporodtak vala. Ezek közzűl, a' Pro*
jtestansok Vallása dolga egy lévénn: sok ve-
télkedések lettek a' felett, minémű lábona
kellene állani azon Vallás szabadságának*
A9 Diéta 1715-dik esztendőre is általmen-
rénn: végre, annak Végzéseinek 30-dik
Czikkelyébenn ,* ezek rendelődtek :

1. Hogy az Augusztái és' Helvétziai
Vallástételt tartóknak, vallásbeli szabadsá-
§a, a' szerint légyen, a' mint az, a' 17-dik

zázad vége felé tartatott Soproni és Po*so»
ni Diétákonn hozott Articulusokbann 'meg-
határozódott: ágy micdazáltal, hogy azon
Articulusok , igaz értehnekbenn vevőd-
jenek, a* mint tudnillik azokat a9 FejedeU
mek t az ő Résolutióik és Rendeléseik-által
megvilágosították. k

2. Minthogy panasi volt ázeránt, hogy
az említett Soproni é$ Po*soni Articulusok,
mind addig az ideig, sok helyekenn, muk-
kába nem vevődteK^ és végre nem hajtód-
tak; hanem inkább, azok «llco, Templo*
'-..'•* G 2 aW
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mok, Oskolák', és Parochiák vétettek el ét
Protestánsoktól: ennek .megorvoslására*
•Mlcgyes, vagy, Catholicusokból és Protes-
tánsokból álló Gvmmissio rendelődött; kö>-
telességévé a' tévődvéiio, hogy az említett
iArtieuJusokftt végre liajtsa, £ viszszaélése-
Jtet .megvi'sgálja* é$ ar Királyi Hesolutiók
szeríót ejigazíttsa,. - . ..

^. Érre a* CommUsiora ^ .a' Király ré-
széfŐl, /|^r Titkos Királyi Tanátsösok, *z
Orsz-ág részéről pedig, húsz Tagok, tízetíA
Catholicfusok, tiz,enn p«dig Augusztái í i ,
Htl^étziai Vallást ételt tartok, nevezó'dtek
ki; úgymint; a1 Kwál̂ i részről: Ország Bt

"• rája Gr. Kohári István, Tárnok Mesier Gr..
Csáki ''Sigmond^ Magyar Karnara Elölülője
Gr. ErdúcU Sándor, és Personális Báró ifor-
váth - Simonchics János; a' Kendek,részérőit
Királyi Tábla Báró Berényi György, Ri-
xályi Tían-4tso5 Sándor Gáspár, , és Báró
Révai Mihály, Y Báró ÜtLUnpach János*
(kik kettenn Evaag^licusok voltak); ismét:
,*Vice Palatínus Hunyadi András^ Vicc Or-
•zág Bírája Barlog István, Palatínus ítélj
Mestere ^agy. István, Ország Bírája llélS
-MeiH-ere* Sipnuványi János, Persouális iî »
Jő. Mestere Szén ha Fareh,tz;t ezekenn kíy-íU,
'Királyi Tábla Bírák: 'fiigrai József, Megye-
-ri Gábor, és Kossovich, Márton; nem W-
lömbeun: Okoiitsányi Pál, Szirmai Mtkíós,
Poör István, Rádai Pál, Vay László, K*
nessei István, Alikházi György, és Kántor
Isiván; kik közzul ama9 három első, az *
jiu.gusz.tai: ezek pedig öUnn, a9

-Fallástátlt követlek*

•Litt |
i
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Corp, Jurit HuHg. Tom. Ili pag, 103.
és vesd egybe Kihint Memorab* Tom. 't. pag%
179. s#qu. ...•••

$. 70. Á% kirendelt Commissip% nem
ÉiJDdjárt kezdhette el Üléseit: ttiiVef, az
1715-dik esztendő végződésével» háború
ítbtt ki a9 Törökkel. Efc ipégszűnvénn:
Í720 bann, November ekő napjára, Iil-'dik
Rárojy parantsoUrjábóI, Budánn% egybe-
'gyŰlt a9 Commissio; de, mivel ótt alkaU
fnatos szállást, nem talált, & Felség enge-
delmével, Februariu3 3-dik napjára, Pestre
ípent ákal. Az említett öt esztendő alatt %
a9^ Commissio megnevezett Tagjai között
némely változások estek, melyeket szükség
volt helyre hozni. Így p. o. líáró Révai Afi-
kdly, az Kvangelica vallásról a* Catholicá«
ra fnenyéon' által: annak Kelyébe másnak
kellett tevődni. Tevődprt tehát Báró Zay
jindrds. Mások feljebb való Hivatalra eme-
lődtek, minl'Sigrai J/Psefi és Megyeri Gd-
bor% kik a' Kicályí Táblából, a'Cancellá-
riára'mentek vala. Ezeket tehát Szökcl Ist»
vdn és EarkáUi *Si%tnortd váltották fel. Né-
melyek pedig a' Catholicus Tagok közzul
mégis holtak^ mint: Báró Bere'nyi György^
Punyadi Andrds., Biarlog Istvdn^ és Kosso-
vich Mdyton. Eleknek tehát helyébe tevőd-
tek : Báró Révai Mihdly y Vice Palatínus
JVW. István, Vice Ország Bírája Szeletikt
jtfdrton, és Palugyai " Sigmond. A1 Projte-
ftánsok közzül is már akkor megholtak
Vala: Okolitsányí Pdl% Szirmai Miklós^
Poor Istvdn, és Kántor István, kiknek ne*
lyébe rendelődtek: Okolitsányí'Mihály, Tö-
rők Mihály, Putai Sámuel% és Radvdnyu
Jforentz. J£kképpenh telyes számra hozód-

G j ^^O
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yáon a' Gommissio: 'Üléseit, Februáriét
3»dik papjánn, J721-benn, Pestenn^ elkez-
dette; a' honnan rendszerint Pesti Commis*

1 siónak szokott neveztetni, noha idővel a*
helye változott. «

,$. 71. A9 Ajt* Commissio legelsőbena
is azt vette vi'sgálás alá, mi az igaz ét
valóságos értelme, a' Vallás dolgát illető
Soproni és Po*soni Articulusoknak. £rre néz-
ve, az 17.15-dik esztendóheli Po'soni Diéta
30-dik Czikkelyéhez képest, a' Királyi Re-
solutiókat *s világosításokat kellett segítse-

Í
űl felvenni. Ilyen Világositás három volt.
Iső, az úgy mondatoU Explanatio Leop*l>

dina, mely, Apriiis 2-dik nap)ánn» 1691*
benn adódott ki. Második, az az Utasítás,
va^y Instructio, melyet' 1. Leopold t Kai©-
tsai Érsek Szécsényi Pálnak, Június 20-dik
sapjánn, J704-benn, írt eleibe. Harmadik,
Az 1. József hesolutiója 1 mely az 1700-bann
tartatott Po'soni JDiéta alatt kőit. Ezek
megvizsgálod vánn; ellenkezés támadt a9

Commissio Tagjai között. Mert, a* R. Ca-
tholicusok úgy ítéltek, hogy a* Soproni és
Po'soni Articulusok értelmének megállítása*
bann, sinór mértékűi, egyedül az Aprili*
2-dik napjánn, iÓ9i-benn kőit Leopoldin*
Explanatiot kellene venni. EUenbenn az Au-
gusztái és Helvétziai Vallástételt tartó Ta-
gok azt állították, hogy az említett ExpU*
natio, melyet külömbeon is tsak Kollonits-
nak tulajdonítottak, az vtánna következett
Resolutiók által, melyeket 1. Leopold és
I. Jó'sef adtak, eltöröltetett; következés-
képenn, hogy, amazt elhagy vánn, tsak ezt
a' két utolsót kellene felvenni fundamentu-
mul % a9 Soproni és Po'soni Artiöulusok ma*
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gyarázásábann. Melyet midőon erős okokkal
mutogattak volna, r e? Connmissionak R, Ca-
tholjcus Tagjai is, arra kezdettek hajlan*
dók lenni, hogy af Soproni és Pp'soni Ar-
tumlusoknak e* következő értelmét adják:

i„ Hogy #z Augusztái és Helvétziai
C^nfessio szerint való Vallásnak közönséges
gyakorlása, mindeneknek» és mindenüttt
«zabad jegyen az Oj-szágbann.

4- Hogjr az ol^an Teroplomokba, me-
lyek â* Nemesek Udvaraibaan vágynak t
minden szaUadoün járhasson Isteni tiszte-
letre.

5. Hognr a% két Confessiónn lévő Bvan«
eelicusoknak Superintepdien^eik és Prédi-
kátoraik lehessenek, a9 kik Jurisdictióval
bírjanak, Zsinatokat tarthassanak, visitál-
hassanak, és más hívataljokra tartozó dol-
gokat Vélekedhessenek^

4. Ar Földes Urak, a9 két Confessióna
lévjí Evangélikusokat, jószágaikból ki ne
hajthassák,; .minthogy ez, az í. Leopold é$
LJ6fBcf Resolutióik jzerínt, magok jussá-

Val való viszszaélés, és Leikiesméreteim
•alá ereszek tétel lenne; az a* kikötés pe-
dig , vagy ClauAula, salvo jnre Dominprum
(errestrium, tsak JBL testi szolgálatra % oem
pedig; A lelkiesméreteno való ur^kodásr*
tartoznék és vivődhetnék,.

5, A1 mely Templomok a' két Cppfes-
•iónn lévő Evangelicusoktól addig az id$ig
elvétettek: azoknak vjszszadattassanak.

$. 72. Ezt észrevévénn a9 R. Catholicup
Cierus; a9 Commissío igyekezetének «gyc^,
öesenn ellene mondott, megtiltvánn o^R.
CatholicMs Commissariusokat, l̂ ogy a9 Val-
lás dolgábann j)e ítélnének, -w ÁT CommU*

G 4 \ * » *
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sio% ugyan azon 1721-benn, el is oszlott.—•
Másik esztendőbenn (1722.), Pífsonbann^
ismét cgyb&gyűit: de ott sem állíthatott
meg semmit: hanem, mindenik Rész, a'
maga AUegatióiból, Relatiót készítvénn,
azt, 1.723-baan, III. Károiynak Bétsbe fel*
küldötte. Ezen Relatióra, hét esztendővel
azutánn, úgymint, 1730-bann, Április «o»
dikánn, III. Károly, bizonyos Szentélyeket
rendelt, kik, a9 Commissio Actáit megviV
gálvánn, azokról való értelmeket Ö eleibe
terjesztenék. Ezek a' Személyek voltak:
Gróf Czinczenétorf, Gróf Stárenberg, Gróf
Ditrichstcfin, Gróf Eesselrode, Gróf Suttyá-
ni Lajos, 's a9 t. kik, Herczeg Eugenius
előlulése alatt, az említett Actdkat mee*
vi'sgálvánn, minekutánna értelmeket a*FeK
ségnek beadták: a9 két Confessióon Iév6
Evangelkusok Vallása dolgábann, az űgy
nevezett Carolina Resoluuo, Martius 21-
dikénn, 1731-benn, JBétsbenn, kiadódott.

5.73. A9 Carolina Resolutiót, * Felsé-
ges Helytartó Tanáts, Po'sonhól, Aprilít
á dikánn, lefcüldvénn, minden Vármegyék-
benn és Királyi Városokbann kihírdettctta;
mely is ide mégyen ki:

1. Hogy a9 Boldog Emlékezetű I.Lco*
pold Résolutióját, mely Április 2-dik nap*
jánn 1691-benn kőit 9 az 1681. esztendőben
25. és 26. Articulusoknak, mint szintén, az
1687. esztendőbéli 21. Articulusnak i s , meg*
világosítása gyanánt kell tartani; és így,
azon Leopoldina Explanatio szerint, az em-
lített 25-dik Articulusbann, az Augusztái és
Helvétziai Vallástételt tartóknak engedett
szabad Vallásgyakorlás, tsak magánost a9

26-dik Articulus szerint pedig, tsak bizonyos
Megnevezett faelyekenn lehet közönséges.
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, 9. A* Prédikátorok tsak azokomi a*
helyekenn szolgálhatnak, melyek a9 26-dik
Articulusbann említtetnek, és a' melyek ,

- azért, jirticularis Helyeknek neveztetnek;
"fsak azon Helyekre gyűlhetnek másunoanis
ö«zve a* két Confes$iónn lévők, Istent t i s^
telet végett. Ugyan ezen ^rticuhiris Htfyer
kenn9 annyi Prédikátorok lehetnek, a9 men-

. nyit a*'szükség, és a9 népnek száma kíván;
de úgy, hogy elébb az eránt Ö Felségéhez
folyamodni, és engedelmet nyerni szükség
lészen. Az ilyen Helyekenn, a* Prédikáto-
rok, a* betegeket és rabokat is meglátogat-
hatják , és azok körűt szolgalatjokat követ-
hetik:

3. Az Artíeuláris Helyekenn, a* köz-
;• rendű emberek is olvashatják a* Vallásokra.
K tartozó könyveket f magok, és házok népei
[ számára: de úgy, hogy ugyan azon Hely-

ből, más lakosokat oda ne botsássanak. Av

., 56-dik Articulusbann ki nem nevezett He-
, lyekenn pedig, noha a'Nem-Catholicusot

(«zaz, a két Confessiónn lévő Evangelicu-
sok) is, a* Parochusi tisztekre nézve, a9

B. Catholicus Parochus alatt vágynak: ez
mindazáltal, Papi szolgalatjáért, nagyobb
fizetést (Stoldt) ne merjen venni azoktól,
mint. a' «R. CatholiousoktóK

4. A' Földes Urak jussa, az említett
Articulusok és Vitagosítások szerint meg*
maradvánn: az, ezutáon is meéhagyódik;.
úgy mindazáltal, hogy, ha Vauásbéli do-
logbann, valamit akarnának tselefeedni,
avagy, változtatni: azt élőre 0 Felségének *
okaikkal együtt, bejelenteni 9 és eránta aJ,
Kcgyclmes Rendelést elvárni tartozzanak.
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' 5, Az Augusztái és Helvétziai á
tételt tartóknak, Superintcndcntek, vagy,
Superiorok engedődnek: lia ö Felségéhez
•sedezéssel folyamodnak az cránt, iiogy
hány és mitsoda Helyekenn kívánnak; $u*
perintendenst 1 vagy., Superiort. Ezen &//̂ ,
rioroknak pedig tisztek lészen, az alattuk
lévő Egyházi Szolgáknak (Prédikátorok-
nak) erkőltsére vigyázni, és a' hibazókat
illendőképpen* meg is büntetni, Egyébaránt
a9 Nem-Catholicus Egyházi Szolgák, £ Vi-
lági dolgokbann, Világi Jurisdictóo alá tár*
toznak: tsupánn annyiban pedig 9 b
tudódjék, ha valyon az ilyen Egyházi

vágynak-
> diaconu soknak is visitaíioja és

alatt kell lenniek. A' Házassági perek to*
vábbá, a9 Vídékbeli (Pioecesanus) Puspö
kök eleibe terjesztődjenek, a9 kik.is, azokat,
egészenn az Augusztái és Helvétziai Vállát*
tétel principiumi szerint ítéljék meg, szabad-
dá hagyódvánn az Érsekre való appellálás,

6. Á* Valláselhagyók (^í/wsiatdty^ ki-
yált ha valaki az Augusztái és Helvéciái
Vallástételt tanok közzül, a9 Catholica Hi*
tet elfogadná, azutánn pedie attól eláll*
vánn, jstnét viszszatérne, â  Világi Tor-
vénysíés által, keményenn megbüntetődje-
neki de, minekelőtte a9 büntetés rajtok el*

* követődnek, minden afféle esetbenn, a' Fel-
séges Udvarhoz Relatio tevődjék.

7. Hogy a9 külöroböző Vallású háza-
sulandók, mind az /\rticuláris, mind a9'
Nem-Articuláris Helyekenn, a9 Helybéli.
Catholicus Parochus előtt kelhessenek egybe.
{.matrimonium inire possinl.) ^\
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8* A9 Catholicusok Innepjeit, á' Nem*
Catholicusok , a* külsőkre nézve megtartsák ;
a9 Czéhek pedig, a* Processiókoiin t megje-
lenjenek, az 6' Prrvüégyiomaiknak ereje
szeríot.

9. Az Augusztái és Helvétziai Vallás,
léteit tartóktól kívánandó Esküvés dolga*
bann rendelődött: hogy a9 Bírák és más
Tisztviselők , 6gy szintén a9 Prókátorok is,

'addig, míg más Rendelés tevődnék, a9 De*
cretalis Formula szerint tegyék le a9 Hitet;
V Bóldogságos Szüzet és a Szenteket nyiU
ránn említvénn. A9 Tanúk pedig , a9 közön-
séges, mód szerint esketődjenek, hogy- a*
törvény folyamatja ne akadálypztatódjék^

Egyébaránt, ha a9 két Fél közzűl va-
lamelyik, vagy, akármety magános sze*
mély, a f Vallás dolgábann közbe jött Csá-
szári és Királyi Resolutióknak és Rendelé-
seknek ellene járni, és, akár a9 Catholicu^
V Nem-Catholicust, akár a9 Nem• Catholi-
cus a9 Catholicust megháborítani, és alkal-
matlansággal illetni merészelné: a9 Királyi
Fiscus által kívánandó büntetéssel, múlha-
latlaaul m«gh(intetŐdjék. Ha pedig valaki-
nek, a9 magános. Személyek kozzűl; a9 Val-
lás dolgábann panaszsza volna: annak or*
voslása eránt, a9 maga nevébenn, nem pe-
dig közönséges névvel folyamodjék 0 Fel-
ségéhez.

S.74 Ez időtől fogva, a9 Caroüna Re
jolutio, mind III. Károlynak ,* mind Mária
Theréziának egész uralkodása alatt, sinór
mérték gyanánt lartódott, a9 Vallás dolga*
bann: míg nem ll.Jó'sef, a9 Tolerantiáról
szólló Edi^tamot, 1781-benn kiadvánn; az
által, nem tsak az Augusztái és Hjlvétziai

YfcU
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VaHástételt tartóknak, hanctn a' Nemeey*
«űlt Ó Hitűcknek is, szélesebb szabadsagot
engedett.

• Hogy III. Karoly t a* menrvyÍT© az akkQii. l|dt-
nyú'Iálláspk ' engedjék , valósággal védelmez^
kívánta V Protestánsokat Magyar Országonn;
«• Cstpkés Komaromi György Bibliája dolga
eléggé mutatja-. Csipkés • KeMdrohu György\
Pebreczeobena, elsőb^an Frofessor, azutann
prédikátor f még Akademiákonnjárlábann, aov

nyit* in«nt a' 'SidÖ ny^lvbenii., »nogj a\ VU
trajecturai Académia előtt 'Sidó Beszédet (Ort*

. tiot.) tartott. Ezqb nyelvbéíl esmécetéről tcbát
janevezeies. embec léyénn: a' Ti&z.ánn túl íévS
Snperintendentia reá bízta, hogy a* Sient Bü>-
Uáoak készítene új Magyar fordítását, me\f
az Eredeti Textussal tókéllete&enn egyezne.
Adó4*aK. mellé mát két tudós Férjfiak is se«
gitié^íil; úgyiiiiat: Püspöki Prédikátor Betske.
házi István, é* Kisfalvi Tamás.: de ugyai)
tsak, maga Csipke? Komáromi György végez-
te el a! fordítást, 1685-benn. Aẑ  e^ymásL fel-
váltp háborúk meg rffem. enge.dte>k, hogy m
4' Fordítás akkor •" kioyomtatódhatott volna.
Idővél felküldött Hollandiába, a' hírtt
Qampegius Vitringa • keaébez.* ét oaztána,
xy\ybenn9 ki is nyomutó.dóu Uey^ábanm^
a* Debreczeni Ekkté'sia k5it»égéon. Kgy ré«©
ezen Biblia e^ernplárjainaK béboz^dvánn Ma-
gyar Országra: a* F. Cariceílaria azpknak meg-
vi'sgálá'sát 9 1719.be.nn, E^ri'Püspök Erdődi
Gáborra bízta; ki is azt a* Jé'suitak által vit-
te véghez. Ezek Sz. Máté XXVIII. Részének
19-dik versébenn, a' Keresztség formájának
•zt a' fordítását: „ JMegkertsitelvénn őket,
„ Atyának* Fiúnak, és Sz; Léleknek iVW-
9XRE, (mely av Károli Gáspár fordításábann
így volt: nevéBE) káromlásnak állityánn; ai
Esemplarokat letartóztatták. A* Debrecxeni
Ekklé'sia III. Károlyhoz folyamodvánn : igea
Kényelmes Resolutiót nyert. Mert a* Felség,

Juiiiu*
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Június 4 2-dikénn* 1723-baim, Laxeinburgbann
*81t farantsoíatja álul, meghagyta az Egri
'Püspöknek, hogy, mivel az egész.botrankö»
»ás tsupánn egy b?*" miatt e$ils , t melyet ar

Nyomi,it6 hibájának is lehet tulajdonítani: tor
)>ál, a* Csipkés' Komáromi György 'fordítása

• szerint való Bibliának 2884- Kxemplápjai, a"
Debreczeni Ekklé siának mindjárt adódjanak

. . *isesz.a; oly* kötelezőiév^l •( ReversaUs4) uiel*
leU mindazáltal, hogy az említett egy betű-
benn l^vo hiba mindenik exeiiiplárbanh meg-
ig^zítodik. Lásd ©árén Resoluttét, Ember Pál-
fiaky a' Lampe neve alatt Iév8 f+istórfájá-
'bann, pag, 548. 549. Így »s mfndazáltal , af

Felség' Kegyelmével, az Egri L̂ 'ispök maga
i megkeményítése miatt, nreun élhetett A' Deb-

teczfcni Kkklé'sia. —. A* említett Bibliának
Hollíindiábann maradt E êfupJáTJai , az.Uina,
Duntzkába^ onnan .pedig Vanöba szállítód*

r tak, és ott hevertek mind addig, míg oem
1789-benn, sok titánná való járás utann, Au-

[ gustus 9-dík napfánn, Debrec^etibe kerültek:
: f de a* melyek *kbztül ig«n kérés maraát meg

é̂pségbéhn.
! '' Í-J5* A ' in i aMH. Károly alatt tortént
; !Po1gári dolgpkat. iíljeti; még minekelőtte
* _jnegkoronáztatott vélna 4?z a' Felség: a*
. Szathmári poritposifiót % Mártius 30 dik nap-
í jána, 1712 benn, megerősftetre. Másik esz-
1 teadőberin* mipthogy még semmi gyermeke
;. nem volt, ój^odjárt, arról kezdett, gondos-

kodni; hogy Felséges Familiájábann, az
örökös Successiot, mely még eddig tsupánn
a' Férjfi Agát nézte, a' Leány Ágra is áltál
•igye; a' mint hogy, Április 20 dik nap*
jáno, 1713-bann, ilyen Famíliái Rendelést
i s tett: hogy, ha néki fiu gyermeke nem
lenne, leány i pedig lennének, eUőbena^

éL eiefcqeV kihalásával pedig, az 6
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Bányának I; Jó'sefnek leányira és unokáira
tncnne által az uralkodás, ily meghatáro*
eással, hogy mindenkor az'eUőszülottet il«
lesse a9 Successio, és soha a9 Birtokodat
széllyelszaggatni ne lehessen*.

Továbbá, hogy a9 Külső Ellenségefctóh
ment htnne, az Vltráfectomi Békességet %
1714benn, Martius 6-dik napjáfin, Rastadt-
baon, elfogadta; melynek ereje szerint t Ci«
tholicum Belgiumhoz, Nápolyhoz, Siciliá-
hoz, a9 Mediolánumi Hcrczegséghez t él
Sárdiniához, hozzájutott. Ugyan azon eu*
tendőbenn, September 8-dik napjára, Pfr
'^onba, egybehívánn a' Magyar Rendeket:
azoknak kívánságára, a9 megholt Palatínus
Berczeg-EsxterMzí Pál helyébe, Gróf Pi$
Miklóst tette. Ezenn a9 Diétánn, mely 9715-
re is általment, lett osztánn -az a9 neveze-
tes Végzés: hogy, a1 Nemesek Felkelésén*
kívül, légyen állandó Katonaság az Ország*
bann, és annak tartására' **4dó( Contridutio)
fizetodjék.* A4 Neo - acquistica .Cosnmissio is,
ezenn a* Gyűlésenn rendelődött f a' végre,
hogy azon Nemes Famíliák, melyek a* To-
rok hatalom alatt, ösi jószágaiktól elestek
vala: azokat, minekutánna ezen Magyar
Bírákból álló Törvényszék előtt ̂  (melj
Itfsonbann^ Kassánn, és Zágráb bann tar-

•totta Üléseit), jussokat törvényeseim be-
bizonyítanák, viszszaszerezhetnék. **

* Lásd Corp. Jurii Hung. Tom. II. Caroli 111
Decr. '/. Art. %. 57. 115.

** Lásd Caroli 1X1. Decr. I. Artic 10.

$. 76. A9 következő 1716-dik esztendő
benn kezdődött 111̂  Károlynak a9 Törö^H
taló JtUéé HábitrújaS mely Htrtzeg Eeug*

^ y ^
taló JtUéé HábitrújaS mely Htrtzeg Eeug*
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Hius okossága és vitézsége által szerentsé-
senn foly tatpdvánn, i7i8»bann, Július 21-
dik napjánn, a' Paszszarovitzi Békesség

. bean,** úgy végződött, hogy. III.Károly,
a9 Duna éseaki partja felölj Havasalföldé-
kiek az Olt (Aluta) vízéig terjedő részét:
a* Duna déli partja felől pedig, Nándor*
pjffrvdrdt {Belgrádot) Szerviával együtt, és
Boszniának egy részót^ ágy szintén a9 Tö»
mösvári Bánátot is, elnyerte; mely hasz*

. fiaihoz járult' az is, hogy miaden Török
birtokbana lévő folyóvizeként^ és.tartomá-
üyokbánn szabad kereskedése engedódötu

* •

* • JErre a' Háborúra atkateato^ágot a* sroigáltatott,
hogy a' Török, már ifiybean, hadat izcn-
vénn a* Vfelentzéseknek, azokról ,~Móreát, egy*
nehápy szomszéd szigetekiiéi együtt\ etv«ttet ét
fhár Dalraálziába készült. IIÍ.Kártlyhak szükség
volt arra vigyázni, bogy, aa o Tartományai-
iwik síomszédságábann folytatódvánn a' há^
ború: az néki valami kárt ne okozzfon. De%

. ktifomlrenn is, .szövetséges társa vóft a' Ve.
lenézéseknek. Megfente tehát a' Töröknek»
3*O£y* hanemha inegsiűnik &t ellenségeske-
déstol: '6 kenteién* leszsc a' Velentzések mel*
leit feTkelni. Erre â  T^rők semmit se felelt;
hanem, a* Dalmátziába rendelt seregeit *'
Szávákon száilított4. Ebb$I látni való volt*
hogy a* Háború elkerülhetetlen. Herczeg Eu«
genius tebát, a' 111. Károly hadaival megin-
dúlváan, midőnn megértette« hogy a' Torok,
a' Szávánn általjöv^na, Péterváráho* közel*
get: egyeueseixn PéterVárának Uttott; hol á?
Törököt, Augusztus 5-dik napjánn, {í^tó**
bann) t véletlen megtámtfdvánn, meggyőzte,
és hadi népéből, rész szerint a' hartzbann,
rész szerint ptdig az Üzés kozbeno, 30 ezerét

v elvesztett, 170 ágyúit pedig, 's ugyan annyi
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Betegét Rugenius, Futakra jött* viszsza % Sep-
tember 1. napjánn pedig, Tőm&svdrt szállottá
iweg, melyét Octóher 12-dikrnn meg is vett.
Ezen szerentsével élni kívanvánn 111. Károly,
a* következő 17 17rdtk esatendŐbenn , Ndndor-
fijérvdrdt ^vétette czélba/ Melyet raegtudvánn a9

Török, nagy erővel vígyáztatott a' Száránál,
úgy gondolkodva fin, hogy azonn a' víxenn
fogna által menni Fugénius, Nándorfehérvári-
nak osttoinlására. Öe ebbena megtsalatkozott.
Mert Eugéniu.r"; egy részét seregének Péter-
vdrdnn hagyvánn, a' Bánátba- ment, és on-
nan Vistnitte nevű faluval általellenb* szál-
lott által a' Dunána, a* rnidönn másfelől, a*

- Péterváránn hagyott se^eg hajóim Zimonhoi
{Zemlin) szállóit. így, Ndndorftjervárdtiak
ostroma, Július 1. napjánn, 1717-benn, mind
azárazonn, mind víxenn, elkezdődött. Azom-
bann tsak hamar, a' Török Nagy Vezér meg-
érkezik, és táborát, a' Császári sereggel szem*
be negtelepüvénn , sántzokkal körűiveszi.

• . Ekkor • Eugéniúsi minden féltette: de maga
bízott magához. 'így % mindent jól elkészítvéon,
az alatta lévő Generálisokkal, nevezetesen!
Pdlfi Jánossal együtt, V Török táborra való
rohanást Augustus \ 6-dik ár a rendeli. Ezea
napot megelőző éjjel tehát, elő álomkor ha-
dait nagy tsendesenn ' megindítvánn , mikor
Tilágosodni kezdett, a' Török tábort véletlen
megtámadja, megrettenti, zavarodásba hozza,
megveri, és elszéleszti. Más nap, úgymint
Augustus 17-dikénn, a' Nagy Vezér mcgfuta-
modásának hírére, JSdndorfejérvdra. (Belgrád)

,n magát feladta. Aiuiánuf Vcgszendró, 0r-
sova, és Siuódts, Szerviának több erősségei-
vel együtt, hasonlóképenn elfoglaltattak.

"*• A' Paszsuirovitii Békesség neveztetik Szerv iá-
nak Pasisiaroviti nevű Helységétől, mely a'
Aíorava vize mellett, közel- Végsiendróhtii
(Semendria) fekszik, a' hol ez a1 Békessif
«4 aszteadőrű köttetett a' Törökkel.
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$.771 Azonközbenn, a' Spanyol Király
V. Filep , III. Károlynak a' Török által lett
elvonattatását, maga hasznára fordífcvánn:
Sardiniát, mely az Ultra jectomi és R ástad ti

•• Béke&ségbenn III.Károlynak adódott vala9
< elfoglalta* Ezerin az Ánglus és Frantzia Ud-'

varok ̂  mint az Ultrajectomi Békességnek
^Kezessei, felindúlvánn: ^Augusztus 2-dik

• uapjánn, 1718-bann, az úgynevezett JSé*
\ £ye* Szövetséget (Quadruple - Alüanz) kö-
j tik; melynek résresi, a' Császár, az Ánglus,
;.; a' Frantzia, és a'Hollandusok voltak. Má-
L* sik esztendőbenn (i7i9-benn) elkezdő-
í dött a' Spanyollal való háború, melybenn
í V. Filep, midőnn a1 szárazonn a' Frantziák*
* tói, a? tengerenn az Ánglusoktól, OlaszOr-
* szágbann pedig, III. Károlytól keményénn
^ szorítódnék: 1720-banQ, Januárius 120-dik
J iiapjánn, kenteién volt a' Hegyes Szövetség-
es hez állani; melynek az a9 következése lett.
rf hogy V.Filep, Cathol^cum Belgiumhoz, a*
L Császár viszont Spanyol Országhoz, és a*
Kjjtét Indiához való jussáról, lemondott; Vi-
*Yctor JÍmadeusnak pedig, Sicilia helyett
•V. (melynek fővárosát Messinát^ ezen háború
* alatt, III.Károly elfoglalta vala) Sardinia
* adódott. Ekképenn III.Károly, bírta: Ca-
^ tholicum Belgiumot, Mediolúnumot, Nápolyt%
,• és Siciliát: V. ülep pedig, Olasz Ország-
; b*ól semmit nem nyert, hanem Jletruriával\
' I*<írmával9 és Plaeentziával, oly módona

megbíztatódott, hogy azon Tartományok,
" az utolsó örökös kimúltával, az ő Fijának

Károlynak (Spanyol neve szerint, Don Car-
losnak) fognának engedődni.

.§.78. Ezen 1720-dik esztendőtől fogva,
Uralkodása végéig (1740-ig), osüatelen ab-.

HL Darab. 6 5 U >m
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bann munkálódott ITÍ. Károly ,* hogy azon
Pragmatica Sanctiót, melvet 1713-dik esz-
tendőbenn, Felséges Familiájábaon tett va-
la, mind az uralkodása alatt lévő Népek-
kel elfogadtassa, mind ti. külső Hatalmas-
ságokkal megerősíttesse. Egyet.len egy fija
Lcopold) a' ki 1716-bann született vala, hat
hónap múlva meghalálozott. Másik eszten-
dőbenn ( 1717 benn), Mária Thertfzia, is-
mét másik bann (1718- bann) Mária Anna
Leányinak születése örvendeztette meg. Ezek
közzűl tehát az elsőt, minden birtokinak
örökösévé kívánta tenni. Mely czéljábano,
az alatta lévő Népekkel és Nemzetekkel,
könnyenn boldogult. Mert a' Pragmatica
Sanctiót, az Ausztriaiak és Sziléziaiak 1720-
bann, a1 Magyarok 1722-benn,* utoljára a1

Csehek és Catholicus Belgák is, .másik
esztend'őbenn, elfogadták. Ezen Pragmatica
Sanctio szerint, az Örökös -Orstáglás jussa,
111. Károly utánn, Jtfdna Therézirínak, és
annak lejendő Maradékinak adódott, 0I7
meghatározással, hogy ezek közzul mindéit
kor az Első Szülött uralkodjék; arra ai
esetre pedig, ha a' Mária Therézia JVÍara-
déki mind elhalnának: az a9 Rendelés tevő-
dött, hogy az örökség, az Khó^zülőtrség
szerint, a^III.Károly kjssebbik Leányának,
Mária Annának maradékira;* ezeknek is
fogytával pedig, az l.Leopold Leány gyér*
mekeinek maradékira szálljon; úgy hogy
a9 Szabadválasztás, nem eiébb, hanem ezen
három Ágnak megszűnésével jöjjön viszssa
a* Magyarokhoz,**

* Esett ez, a* Po'soni Diétdnn, mely 1722-benn,
Június 2o-dikánn, kezdődvénn, h
TégződötL
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** Lásá CaroIilII: Decr. 11^ Artic. 2. $.5-*-n«
in Corp* Juris Hung. Tom% II. pag% 138.

$^79. Sokkal nehezebb volt III.Károly-
»ak boldogulni a9 Külső Hatalmasságokkal*
Adagok az ő Szövetséges Társai, az Angiu-
sok, Francziák, és Hollandusok, némine-
mű irigységgel kezdettek viseltetni ő érán-
ta, kiváltképpenn azért9 hogy i72i-benn,
Ostende-benn , Catholicum Belgium neveze-*

» les kikötőhelyébenn, Kereskedő Társaságot
állított fel. Félték ugyanis, hogy a' III. Ká-
roly Kereskedését, az övék meg fogja érez-'
ni. A' Cameracumi (Cambray) Congressus\
éppenn ezeon az. okona kezdődött, 1721-
benn. A' Pragmatica Sanctio dolga is, az-

.. utánn, erre & Gyűlésre vivődvénn: azt le-
'-. heteit gondolni, hogy abbann semmi aka-

dályja nem leszsz III. Károlynak, Mert,
azonn felyűl, hogy azt minden ő örökös

^Tartománnyal elfogadták, az I.Jó'sef leá-
nyaijs benne megegyeztek. Ugyani$, Md-

' riii Josepba, I. Jó'sefnek nagyobbik Leányaf
még ^719-benn, a1 Saxóniai Hertzeghez,
menvénn feleségül: az Ausztriai Birtokok-
hoz való jussáról lemondott. Ugyan azt
tselekedte Mária Amália, az I. Jó'sef kis-
sebbik Leánya, 1722-benn, midőnn, a'Ba*
váriai Választó Fejedelemmel Carolus AU

- bertussal egybekelt. De, az említett Szö-
yetséges Hatalmasságok, semmiképenn rá
nem akarták venni magokat, hogy SL\Prag-
m'atica Sanctiót megerősítsék.
' §. 80. A1 Cameracumi Gyűlés , s 1724-
bean, megújítódott: de, 1725 benn, ismét
eloszlott^ semmit se végezvénh. Ezt lát-
vaun 111. Károly, arra határozta ^

Ha
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hogy a* Spanyol Királlyal', V.Fileppcl^ 1tű»
lön végezzen,'és lépjen alkura, a' Tengeri
Hatalmasságok hire és tudta nélkül. Erre*
V.FUtp, örömest ráállott, boszszút akar-
vánn álíani a' Frantzia Udvaronn % mely
Máltai magát igen megsérteteitnek tartotta
Ugyanis^ a' Cameracumi Gyűlés alatt tör-
tént, hogy a' Frantzia Első Miríister Her*
azeg. Gondé^ a* Spanyol Királyi Risaszszooyt,
•Mária Anna Vic toriát, ( ki a* Frantzia Ifjú
Király XV. Lajos számára, jövál az előtt,
eljegyeztetvérin, Frantzia Örszágbann ne-
veltetett vala), 1725.benn, Spanyol Ország-
ba viszszakűídotte; és a*'helyett, a* volt
JLengyei Országi KÍTály Lescinszki Szanúzló
(Stanislaus) Leányát Máriát vétette el XV-
dik Lajossal.

§. 8i. Ez az Ausztria és Spanyol Or-
szág között lett Szövetsége a' Tengeri Ha-
talmasságokat megrémítette. Még azon esz-
tendőbehn tehát, más Szövetséget tettek
ann^k ellenébe, mely, minthogy Flannové-
fiihoz közel, egy fertály.órárinyira fekvő,
Herrenhausen nevű múlató Kastélybann kot*
tetett, Hannoverai Szövetségnek szokott ne-
veztetni. Ebbenn, az Angliai Király -Ekf
GyVfigy, a' Franczia Király XV. Lajos, $
Holl'áDdu^ok, és a'Pruszsziai.Király Jtj$réd*
rich Wilhelm^ állottak öszve. JMár szinte
arra kőit a7 dolog a9 két ellenséges Felek
között: hogy pszvetsapjanak; a9 midofln
III. Károly, a* Pápa Követének 'GrimáÜli-
sak közbennjárasára, a9 Hannovérábana
«gyesűlt Hatalmasságokkal, i727*benu, igea
köányenn megbékélt. Ezek ugyanis semmit
Egyebet tőle nem kívántak, hanem hogy az
'4}st§ndei Kereskedést, mely legnagyobb szál-
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ka volt szemekbenn, megszűntesse; mely-
ről ő tsupánn hét esztendőre* tett ígéretet.
így V. FJilep egyedül maradt: melyet főké-
peqn, annak köszönhetett, hogy magát nagy-
ravágyó feleségétől, Pármai EfsébettU^ és
annak kedvét kereső Ministerétől, Hertzeg
JRipperdától, hagyta vezéreltetni.

$.82. Ezen kétséges fellapotjából, V<étik t
J&lep, úgy verekedett ki, hogy, 1729-benn,
titkonn, Angliával és Frantzia Országgal,
Sevillábann (Hispalis-) szövetséget kötött.
(FoedujiJiispaleKf:e.) A' Frantzia Ministcr,
<bbeon az Időbenn , Cardinalis Fleury volt,
a' ki. Spanyol Ország megaláztatását, eU
len benn pedig a' Felséges Ausztriai Ház
feljebb való emelkedését, Frantzia Ország-
ra nézve, károsnak ítélte: 9s ugyan azért
fogott öazvé a' SpanyodL^dvarral. A9 &-
villái Szávetsdgbenn tehJRH^az Anglus és
Frantzia Királyok, a9 Spanyol Udvar hasz-
uára/abbann egyeztek meg, hogy Párma%
JPjlacentzia, és Tospána (más névvel Hetru-
f/«), az V.Filep fijának, Don Qarlo.snak
adódjanak. Deénaek, Hl. Károly, hatalma*
^ann éllentállott: mígnem osztánh, 1731*'
benn, oly feltéteLalatt, hogy a9 Pragmatica
&anctiót, Anglia is, Hollandiával együtt,
ipegésmérje, és mellette kezességét vállal-
jón, a' Sevillai Végzésbenn megegyezvéon,
az< említett Fejedelemségeket l)<on Carlosnak
engedni kész volt; melyeket az, minthogjr
9? Firnéziq. Házból* való utolsó; Örököi
(Antonius Franciscus), a9 ki azon tártomá-
pyokat bírta vala, meghalálozott, még

n esztendőbenn általvett.
A' Farnéúa Hdz kezdődött a* XVI-dik Század-

Párm% ugyam> ''ék JPlacentzia, a7 fc
H 3 *
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met Birodalomhoz tartoztak, mindaddig, mfg
azokat V Római Pá-pák magok kézire nem
kerítették. Végre, ///.Pdl, Római Papa, 1545-
benn, örökségül adta Petrus Aloysíus Farmi*
siutnak, a' ki lett tbr'söke a' Farnézia -nem-
zetségnek. Másod ízbeli házasodásakor, V*dik
Filrp, ebből a* Háiból vett Feleséget, t. i. «
említett Pármai Krytébetet i és ennél- fogra,
jussát tartotta J Pármai és Placeatziai Her-
tzegségekhez.

$. 83. Két esztendő múlva, 1733-bann,
tortént, hogy a' Lengyel Országi Rirálj
//. Augusztus gneglialálozott. Ekkor a* Lco-
gyei Országi Rendek két felé szakadtak a1

Király választ ásbann. Némelyek Stanislaus
Lescinszkit, a* XV. Lajos Ipát, akarták
visszaültetni a* Királyi Székbe, melyből,
mintegy 30 esztendővel az előtt, kitevődött
vala. Ennek tehtta9 Franczia Udvar, egész
erőből, pártját rogta; a' mint hogy bemen*
vénn azt Frantzia Országból (a9 h«T akkor la-
kott) Lengyel Országba, September 12 dik
napjánn, 1733.bann, bé is ült a' Királyi
Székbe. De, másik része a9 Lengyeleknek,
a' megholt II. Augusztus Fijához, J1I. yJu-
gusztushoz, ragaszkodott; ki mellett, mint-
hogy a* Pragmatica Sanctionak oltalmat
ígért, ///. Károly, még inkább pedig a1

Muszka Czárné jínna, kelt fel. Ezen két
Hatalmasság segítségével azufcánn, IILJAU*
gusztus, a9 Lengyel Országi Királyságot el
is nyerte. Stanislaus Lescinszki pedig, első-
benn Varsóból\ azutánn DanqíkdbóL, kiszo<
rítódvánn, Frarczia Országba tért viszsza.

§. ö4. A9 Franczia Király Xfr.Lajosí
magát tartvann az Ipábann megsértetettnek:
HL Károly ellen kezdett törekedni. E9 végre

.. . ' V-dik
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V-dik üleppel^ és az új Sardiniai Királlyal,
Carolus Emmanuel Victórral, a' Victor Ama-
deüs Fijával, szövetségre lépvénn, III. Ká-

. rolyt, mind Német, mind Olasz Ország fe-
lől, amott Frantzia. hadakkal, itt pedig
Spanyol tengeri erővel, megtámadtatta*
JMely háború kimenetele a' lett, hogy 111-dik

r Károly, az 173$ dik esztendőbéli Egyezés
. szerint, először ugyan Mediolánumot, az-

utánn pedig, mind J\yápo/yt9 mind Slciliát,
kéntelenitteten Don Cgrlosnak engedni^ oly
feltétel alatt, hogy azok Spanyol Országgal
soha ne egyesüljenek: magának pedig, Pdr*
mával és Plactintziávnl kellett megelégedni.

"" Ez az Egyezés, mely osztana 1736 bdnn
Cfősíttetett meg, Bétsi Békességnek (Pax
VÍBdob}oner\sis) szokott neveztetni; mely-
nek aa több pontjai ezek voltak: hogy 111'
dik Augusztus x a' Lengyel Országi Király-
ságnak bírásábann meghagyattassék; Sta*
nislaus. Lescinszkinél pedig, tsak a' Lengyel
Király név maradjon: adódjék mindaz^Ual
néki, holta napjáig, Lotharingia^ és a9

JBaari Hercegség {Ducatus Barrensis\: de ha-
lála utánn, azon Tartományok a' Franczia
Királyra szálljanak. Minthogy pedig Lotha-
ringiának akkori Fejedelme Franciscus Stepha-
mu volt, kit, már az előtt jóval, Vejének

t szánt, a9 Palatinus Pálfi Miklós halála utánn
pedig, Magyar Országi Helytartóvá is tett
vala, III. Karoly; tehát, annak kára azzal pó-
tolódott ki, hogy számára, abbann az eset-
benn, ha a% Medicea Házból való uiólsó

'Fejedelem, Johanes Gasto meghalna, Hetru-
ria (v. Toscana); addig pedig, esztendőn-
ként, negyedfél milliom Livrának vétele
rendelődött. Franciscus Steplianus y minek-

H4 >\i^



ÜL K X R O L ' Y . 1711—

utánna 1736-bantt, Mária Tljeréziával egybe
kelt, Betruriát, a* Gasto János halálával,
1737-benn által is vétteu Mind ezekhezJioz-
zá járult az, hogy a* Frantzia Udvar, &
Pragmatica Sanctiót megesmérte, és a' mel-
lett Kezességet vállalt. így igyekezett IH-dik
Károly, Birtokinak örökségét, áz ő Leá-
nya Mária Therézia számara y bizonyostó
tenni.

S-85- Ar III. Károly Orsa&ágtésa afrról
ts különösenn nevezetes, hogy, azon Ren-
det, mely szerint Magyar Országnak belső
dolgai folynak, nagy részint, az ő Intéze*

Nteinek lehet köszönni. Azon Rendelések
közzűl a' fó'vebbek ezek:

1. A* Felséges Kiráfyi Hclytnrté Tanátsot
felállította/ ar Polgári dolgoknak ( Politicu-
moknak) jobb móddal valé igazgatására
Mely M Tanátsnak Elölülőjévé tevődött a?

Palatínus, annak távollétébenn pedig, az
Ország Bírája. Tágjai, 22 Tanátsosok* Kei*
dődött 1722-benn, Mártzius ^4-dik napjánn,
és helyévé, addig, míg az Ország közepém
alkalmatos helye lehetett, Po*son rende-
lődölt*

2. A* Királyi Sftptemviralis, v. H&férjfia&
Táblánn, mely az Országnak legfőbb ltelcí-
Széke, igazítást tetr. Enn«kt.i. eleinte tsak
hét Tagjai voltak. III. Károly, i725-banD>
azoknak^számát, nyóltzal szaporította. Élőt
ülője rendszerint a9 Palatínus. Ennek távol-
létébenn, az Ország Bírája.

3. A' Kiráfyi Táblát is, annyibann új for.
mába vette, a* mennyibenD, az 1723-dik
csztendőbéli Po*soni Ország Gyűlés Végzé-
seinek 25-dik Czikkelye szerint, azt a' ren*
de* szabta, hogy ennek ás Országot Tör*

Vény
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vhx $téknek Ülései, az Innepeket* és á*
Törvénykezés megszűnéseit (Juristitia) \U
•événn«, megszakadás nélkül tartódjanak •
és á* ítélésehn, a* Előlűió'nn kívül,, (ki is
a' Personalis)^ legalább is ki lent z Tábh*
Bírák (Assessprok) légyenek, jelen. rn.in«
denkor.

4. A* külömbö̂ ztf Vármegyékre kiterjedő!
Pereknek megítélésére,' felállította, az Or-
szág, négy szegleteibenn, az úgy nevezett
Districtualis. (v. Vidéki) Táblákat: egyet
ffagy Szombatbann, másikat Kőszegenn , har̂

•madikat Eperfesenn% negyediket Debreczenr
benn. *

* Debrecztn* Szabad Királyi' Várossá, (me}y név-
vel az előtt is bírt) aitiquJariter, III. Károly
alatt, 1715-ben A, a' Po'soni Diétárín, tevo"-
dött. Ugyan akkor vevőitek fel a' Szabad KU
Táljri Városok száma koajzé; Szeged* és. Szatb*
már '5 Németi%

§. 86. Életének utóbbi eszteuáeibenn,
III.Karoly, annál fogva, hogy a' Muszka
Udvarnak Szövetséges Társa volt, új hábo-
rúba elegyedvénn a' Törökkel: azt szeren-
tsétlenul folytatta, és belple nagy kárral
verekedett ki. Kezdődött ez a9 háború 1736*
bann, és végződött 1739 benn,*- September
38-díkánn, a* Belgrádi Békesség által; mely-
benn, mind azt, . valamit a9 Passarovitzi
Békességbenn nyert volt NIH. Károly, úgy-
mint: Belgrádot Szerviával egyiilt, Havas-
alföldét, és Boszniának egy részét, elvesz-
tette, tsupánn a9 Tömösvári Bánát marad*
vánn meg hatalma alatt. Végre f mindem
alatta lévő Népekre és Nemzetekre nézve
19 elkövetkezett a9 közönséges kár és sze*

H 5
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rentsérlenseg, a' midőnn, jó és igazfágot
szerető Fejedelmektől, III. Rároljtól, a'ki
a' Habsburgi Mz'ból utolsó Uralkodó^volt,
1740 beon, October 20-dik napjáon/ hirtelen
megfosztattak.

* A* III. Károly Uralkodása alatt folytatott mi*
sodik Tőrük Háborúnak, alkalmatossága, ét
egész menetele, e \ólt. A% Muszka Czárné
Anna% nehezeim szenvedte, hogy a* Krimi
Tatárok, és más Török jobbágyok, a* Must-
ka Birodalor-'^' gyakrann beütöttek, és ab-
bann sok pu- t»t st követtek el. Megszóllitód-
vánn ez érán. <*' Porta (v. Tvrök Udvar);
xnidonn sem a' kárt viszsza nem fordítottal
sem az afl'éle beütéseket meg nem akadályé**
tattá volna: elvégezte magábann Anna, hogy
a' Krimi Tatárok ellen sereget küld, és a'
Törökkel háborút kezd. KI is indította FP
Hddi Vezérét Münichet% Krímnek (Tartaria
Crio>aea) elfoglalására: Lascit pedig, JÍZQU
nevű akkori híres erősségnek ostromlására^
17,36-bann. Eleinte .keveset hajtottak erre a

•Törökök, reniénylvénn, hogy magának a
JVIuszka erőnek megfelelhetnek. Mert, jóllehet
tudták, hogy II J> Károly Annának Szövetsé-
ges Társa : mindazáltal, minthogy a* J&out*-
bvn fíazml még akkor is háborúja volt lU-
dik Karolynak, nem gondolták, hogy, a*
1726 dik esztendöbeli Szövetségbenn íger*
harmintz ezer fóbbl álló segítséget, elküldhet-

\ né Annánk. Azombann meghallják, boga-
in a r a* Békesség, az Ausztriai és vBourbon H^'
zak között megfeszült. Ekkor, azt találták fal
A' Törökök, hogy III. Károlyt választottá^
Közbennjárónak, a' ki okét a' JVluszkáv^*
megegyeztesse. Fel is vállalta a' Közbennj£~

. rást 111. Károly, és a* végre, Constantzíná"
polyba Követet küldött. De oda, a' Muszk*
Kövt't, majd szinte négy hónapig, híjjába sé^"
y^dolt. Ezt a' Tqrökök nehezenn szenvedték
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kivált mikor hallották 9 hogy a* Maszkáknak
szerencsés előmenetelek van Krimbenn. Kétel-
kedni kezdettek tehát a* felöl % hogy Anna

"igaz.ámn akarná a' békességet: sőt III,Károly
eránt is gyanúságba estek/ minekutánna az
esett értésekre, hogy, Pálfi János vezérlése
alatt, Futakhoz, nem kevés száma sereg gvü-
lekeziki ügy i's volt a* dolog, hogy 111. Ká-
roly, ezt, az Anna kérésért? tselekedte, oly
ezélbol, hogy megijjesztvénn. af Portát, axt
az Anna kívánságinak telyesttésére könnyeb-
benn rávegye. Ugyan ezen czélból, 1737-nek
az eleinn, nyilvánn.ts megüzente a* Török-
nek, hogy, hanem ha. Annának mentül elébb
eleget tészen, haddal leszsz kéatelen menni
ellene. Ekkor, á' Török kérésére, ismét el-
kezdotlött a* békességről való alkudozás, Len-
gyel Országnak Nemirov nevű várossábftnn,
(1737-benn) Augusztus 16-dik napjána: de *
minthogy kívánságábann , egyik rész sem akart
legkissebbé is alább hagyni; még azon esz-
tendőbenji, Octóber 14-dik napjánn, félbe-
szakadt. Látvánn annakokáért Hí. Károly,
hogy 8L Török háborút el nem kerülheti,
mind azért, mert már hadat izeut; mind
azért, mivel a' Muszka és ő közötte lévő
Szövetség azt kívánta; mind végre azért,
mivel már az Ő hadai, Seckendorf Vezér
alatt, a' Törökökkel apró tsatákba is ele-
gyedtek: azombann érezvénn , hogy, sok esz-
tendőkig tartott hadakozás! utánn, új háború
Folytatására elegendő ereje nintsen: a' Péters*
burgbann lévő Követének Osteinnak megírja,
hogy ezen állapotját, a' Muszka Czárné Anna
eleibe terjesztvénn, kérje, hogy Havasalföl-
dénn-által, MagyaT Országra, mentül elébb
hatalmas segítséget küldjön; hogy így, a' há-
borút, .melyhez éppen nem a* maga haszna
kereséséből, hanem egyedül % a* Muszkákonn
•aló segítés végett, fogott, ne tsak hiállhassa»
hanem szerentsésenn is végezhesse. Ugyan
«zt, más Követe által is, ajánlotta a' Muszk*
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Fdvarnak. De Marsai Mühich, av ki a" Bétd
¥dvar eránt roszsz indulattal viseltetett,, a*
Czárnét /Inndt y és a' Ministéríumot, szinti
okok által, arra* vette > hogy a* Sívánt segít,
ség Í1I. Károlytóf roegtagadódott. Mind azáltal,
néminemű kielégítésérc III. Károly nak, ez a*
felelet adódott: hogy a' Muszka sereg, Jíét
felé,' t. ik egy részé Münichnek, másik Z-ÖM/«
#ÖÁ vezérlése alatt, és külön dolgozvánn a*1

Török ellen : minthogy a* 'ÍÖTÖk ércnek há-
rom felé kell oszlani : belöre egy egy részre
kevesebb foe jutni. így ///. Károly magának
hagyatott. Aliclőnn azért a' Következő 173̂
dik esztendöbehn,. a1 Török, majd tsak nem
minden erejét UI\ Károly ellen fordította vólr
na: ez, ismét sürgette <rfnnát, hogy a' (k&
jöttök lévő Szövetségnek ereje szerint, a' kő*
vetkező 1739-dik esztendpbél.i táborozásra,
néki 30 ezer emberből álló segítséget küldjön.
De ékkor Ifi, Münich iqiatt, azt meg oes
nyerhette. Fájlalta ezt 111. Károly: annyival
inkább, mivel ezen ^áborúbann, noha a* W
zéreket minden esztendőbenn változtatta, szfr»
tentsétlen volt. Gróf Seckendorf, a* ki 1737-
benn, Aroíharingiai Hertzeg Ifer.entz alattt
vezérelte a1 Császári hadakat: nagy hibákat
«jtvénn, kivált pedig, fösvénysége miatt, at
egész tábor előtt gyulőiségbe jővénn; vis.zsz*
hívattatott, és Brtlnnbenn ( Morva Ország ne«
vezetés városábann ) fogságra tétetett. Helyébf
1738-hann küldődött Gjröf Königseck % á1 ki
eleinte ugyan a' Törököt Meddidndl,' Juliul
4-dikénn,' megverte :. de az.utánn sokat ves^
tett; mert, Meddia, Usitia, Orsova% Vég
Szendró', Pdntsova , és Újpcdáhka , mind Tö-
rök kézre kerülték. Még azon esztendőbenn,
Oszszel, Lotkaringiai Hertzeg Ferentz , mini
egéss.égének helyre álHtása, mind Hetruriának
általvétele végett, a' Tábort elhagyvá,nn: a*
F ő Vezérség Gróf Valiiéra bízódott. De c'
9em volt szerentséfiebb a* többinél. Mert, a'
következő 1739-dik esztendőbenn, Július 23-

dik
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dik napjánn , Grotzkdntíl, ( Serviábaiui , Bel*
grádhoz közel) inegvejrettetett, tíz ezerét veszt*
vcnn el seregéből. Két nappal azutánin*, mí-
dönn a'- Torok Nagy Vezér ismét hátrálásra
ftéuszetí tette volna : a' nagy ijjedttség miatt>
"úgy elhibázta a* dolgot, hogy, Belgrádot*,
melyet Eugéniiís jól njegerŐsitett volt, és á'

.melynél fogva, mind a' i)una5 mind a' Száva
hatalmában 11 letl volna, elhagy vánn , és k'
^ravánn általjővéhn, magát egész Szalunké*
rnJnig húzta viszsza. A* Török Nagy Vezér,
élvénh ezzéI az alkalmatossággal, minden el-
lentállás nélkül Belg'rdd alá megy, és azt
megszállja. Á" vár >mirídenképpeun kiállhattk
Volna az ostromot; éleség is volt benne elég;
mlndazáltal, annak óltalmazója Sucaov, meg-
ijjedt; és, (ámbár még a' Na-gy V^zér nem
is ment oly közel a' Várhoz, hogy azt aa
agyú golyóbis beérhette vólná) Augusztus. 1^-
d̂ik napjánn azt. írta Qróf l^allisnak % hogy

a' Várat; ^ok rés esvénn annak köfalainn,
lehetetlen soká. oltalmazni. Érré, az izeneire
megrémülyénn Gróf ffai/is: mindjárt a' Na^y
Vezérhez, kűrd^ és azt, a' békességgel meg-
kínálja.. Adódott ugyan is erre * Gróf Valiit"
nak, kevéssel az előtt, hatalom III.Károly-
tól, azon feltételek szerint, melyeket akkori
Fő Ministet Gróf Sintiendorf írt Valtis elei-
be, t. i. hogy Belgrád kőfalai 1erontatvánn>,
Szérvia és HarasAlfölde engedodjenek a' Tö-
röknek. De a' Nagy Vezér, hogy jóbbana
ráijjészszen Vallisrat\ ezeknél is kedvezőbb-
feltételeket kívánt; nevezetesenn: hogy, mr*
nekelotte a' Békesség éránt való alkudozás el-
kezdődnék, néki, mind Belgrád Városának,
mind a' Várnak kúltsai általadattassahak.
Ezt Vuilis Bétsbe magírvánn, 's azonabajm^
a' veszedelmet bágyitvánn: III. Károly taná>>
tsot tart; és , mivel a* Muszkától semmi se-
gítsége nem jött, Gróf Neuperget* a'Békesség*
kötésre, lekúldi. Ez., Augusztus 18-dik nap-
jáon, a' Tóxók táboria m^nvéjin^ K£int&cndorfi

ncv.it
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fiák titkos utasítása szerint; a* kötendő Bé-
kesség fundamentomáúl, elsőbenn i s , BclgráA
és Smhdts Várai kőfalainak lerontá.sát, él
Szerviának 's Havasalföldének viszszadattatá-
»át ajánlotta a' Nagy Vezérnek. — Az «'
nagy kár és vesztéig, mely a' Belgrádi Bé«
hességkóiésböl kövei lukért, azutánn , egy réii-
xol af Gróf Vallis félénks^geuek t más részről
* f Góf Neuperg hirtcíenkedésének tulajdooí-
tódvánn: 111. Károly parantsoUrjából , araai
íC Gldtziy ez pedig a* Grétzi ( Grát2) VárU
záratott: mely fogságból, idővel/ Mária The-
rézia állal szabadíttattak ki. Vesd egybe Pálma
Notit. Her. Hung. Part. 111. pag. 513—540*
és Prdy Hist. Reg. Hung. Sirp. Austr. pag.
389—392.

5. 87* II. MÁRIA, vagy, a' mint ko-
zopségesenn neveztetik., MÁRIA THERfc
Z{A, Attya holtával, mind azokat az Or-
szágokat és Tartományokat, melyek, a
Pragmatica Sanctio ereje szerint, őtet illet.
ték: mint kétségenn kívül lévő örökségét,
oly bizodálommal vette által, hogjr azok-
nak békével való bírásábann senki őtet
meg nem háborítja. Méltánn úgy is lehetett
gondolkodni. De., tsak hamar betolt az,
a' mit Eugénius a' Pm^maticn Sanctio met

"lett vállalt Kezességekre (Garantia) nézve
megmondott: hogy, száz ezer fóból állá
Hadi sereg (Armada) többet ér száz Sio-
vétségnél: mert ezt, sok Fejedelmek, tsak
addig tartják meg, míg magokra nézve,
hasznosnak látják. Ellent nem állvánn ugyan
is az, hogy a' Pragmatica Sanctiónak oly
sok Hatalmasságok ígértek oltalmát: mind-
járt uralkodása kezdetébenn, sokann ellene
támadtak j\híria Theréziának, kik az ő JBir-
tokit fészsatrínt megtsonkítani, rész szeríot

fel-
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felosztani kívánták. A' Bctvdriai Választó
Feje fi elem Károly, magának, a? Mária TUe-
rézia örökségéhez, just formált, mind az l.Fer*
dinánd 1543 dik esztendőbéli Testamentu-
mánál, mind pedig annál fogva, hogy a9

Felesége Mária Amália, I.Jó'sefnek volt
leánya. A' Lengyel Orszáqi Király, és egy-
szersmind Saxoniai Választó Fejedelem t
III. Augusztus, III. Károly birtokihoz való
jussát, az,onn építette, hogy a' Felesége
JVÍár'm Josepha, 1. Jó'sefnek nagyobbik Leá-
jyavólt. A'Spanyol Király F.Filep, h-ison-
lc jussát tartotta azokhoz, az Anyai líneánn.
A' Szardíniái Király, Emmanual Károly pe-
dig, a' Mediolánumi Hcrlzcgségre tartott
számot, úgy nézvénn .azt, mint a' mely
egvenesenn őtet illeti. Ennek osztánn, mint
sziotén a7 Bá^áriai Választó Fejedeleminek
is , a1 Frantzia Király XV.Lajot^ abból az
irigységből, mely benne a' Felséges Ausz-
triai Haz eráüt, eleitói fogva megvolt > jpárt*
jat fogta.

§.88. Midőnn ezek így volnának: sen«
ki nem tudta még tsak meg is gondolni,
hogy az ifjú Pruszsziai Király, "II Fridrik %
a9 ki az előtt kevéssel fogott az uralkodás-
hoz, magábann valamit . forralna. Ázom*
bann, legelsőbenu is, ez kőit fel Mária Tke*
rézia elén. Ugyanis, 1740-benn, December,
havábann, negyven ezer emberrel talpona
lévéna, és Sziléziának tartvánn: Gróf GoU
tért Bésbe küldötte, oly izeneitel ,• hogy,
ha Mátia Therézia néki, Alsó Sziléziaból,
a' jdgéndorfl, Briegi, Lignitzi, és IVohlaui
Heruegségeket, mint oiet illető Ösi Örök-
séget, fegyver nélkül, &zép szerint, visz*

engedi: tehát ő kész leazsz Mária Tiie-
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réziát, mifiden ellenségei ellen oltalmazni,
egyszersmind pedig, abbann is trmakálódni,
hogy a'Férje-, Franciscus Stephanus , Német
Országi Császárrá lehessen. Igazfágtalan*
»ak tartváon a9 H.Fridrik kívánságát Mária
Therézia: abbann telyességgeí meg nem
egyezett; sőt, minthogy,, a9 Bétsi Ministe-
rium ítéleti szerint*, képtelenségnek látszott,
hogy oly k\tsiny birtoku Király, a9 minémű
H.Fridrik volt, a* Hatalmas Ausztria Ház-
fal szembe szállani merészelhetne: -mind
'Gróf Gottvrnek^' mind a9 rendszerint valő
Pruszszus Követnek páram solódott, hogy
48 óra alatt Bétsbői takarodjanak. De Yl
dik Fridrik magához azért bízott*., inivql
^gy részről, a> Felséges Ausztriai Hárnak, !
a' szerentsétlen Török háborúból -követke-
zett szükségeit jól tudta; azt is gondolta,
hogy az Ausztriai Armadánál, Ettgénius*
hoz* fogható Vezér többé nehezeno leszsz:
más részről pedig azért, mivel a' maga ere-
jét, mely az Európai Hatalmasságok előtt
még ekkor tudva nem volt, érezte; 80 ezer
főből álló gyakorlott Hadinépe, és 40 mil-
lió Forint pénze lévénn, melyeket az Attya
L Fridrik Wilhelm halálával, mind készeoo
•ett vala által.

* Hertzeg Eugénius 1736-bann bolt meg.

J. 89. A* Bétsbői vett Válasz utáoo,
II. Fridrik, Deczember közepe tájánn, Szi*
léziába, nagy hirtelenséggel beütött, és,
mivel kevés katonaság volt benne, méz
1740-dik esztendőbenn, Boroszlót (Breslau)
más városokkal együtt*, elfoglalta. A9 kő-
vetkező 1741-dik esztendőbenn pedig, új
táborázáshoz fogvánn, Máruius y-dikénn,

Groé*
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. Grosz- Glogaut, erőszákkal megvette. Mely
alkalmatossággal, kit Ausztriai Vezéreket%
kik közzűl egyik Vallis volt, minden alaU
tok lévő Tisztekkel együtt, hadi foglyok*
ká tett. Továbbá, Április 10-dikénn, Mol*
mtzndl% ha mind nehezenn is, fényes győ*
sedelmet nyert sC Márta Therézia táboránn,
melyből ebbenn a9 hartzbann * öt ezer em-
ber elesett, három -ezer pedig, magával a9

Commandírozó Vezérrel Hcupergel egye~
tembena, megsebesíttetett« .

• EkkoT esett az9 hogy ama* híres Frantzia ftg*
-vi'sgáló, Maupertuis ( Mopertüi) V II. Fridiik-
njek kedres e«iber«, a' Magyar Huszárok ke-
áire került. B^tsbe vitetJetvénn, Mária Tberé*
SL̂ ától nagy kegyel mess éggel fogadtatott %. és A

nem sokára elbotsátódott.,

^ $ 90. A' Molvltzi Gyózedelemnek hallá*
iára, a9 feljebb említett Hatalmasságok, a'
Pragmatica Sanctiótól elállvánn, nyilvánn
kezdettek szövetkezni Már̂ a Thérézia el-
len. Azombaon, ez a9 Fejedelem Aszs^ony*
Po^sonbanns Ország Gyűlését tartatváno,
minekutánoa az Országnak minden jussait
megerősítette, Június 25-dik napjánn, 1741-
benn, Prímás Eszterházi Imre által, meg^
koronáztatvánn, a\ Magyar Országi Király*
ságot általvette; mellé, a9 maga kívánsá-
ga szerint, a' Férje, Hetruriai Nagy Her-

"izeg Ftrentz, Corregeru névvel, Társul adód-
vánn az Igazgatásbann.

$.91. Még eddig, Mária Theréziának9
. tsak magával a' Pruszsziai Királlyal, kellett
viaskodni. Ez is pedig eléggé terhes volt:
mert A' Pruszszus naponként terjeszkedett #
és kezdette mind jobbann jobbann megfész*
kelni magát, Sziléziábann-, úgymint a' ki f

UI. Darab. X , A ^ & V
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Augusztus 10-dik napj4nn, '1741-benn, Bo*
ro4zlót% Lignitzet^ és Schweidnitzet, SL ma-
ga eránt való hűségre eskette. De már több
felőlr,ó'l is kezdette fenyegetni Mária The-
rézidt a* veszedelem. Ugyanis 'a* Frantzidh%
szinte. Augusztusbann, Macschal Bellisle
vezérlése alatt, negyven ezerenn jöttek által
a' r^hénusonn, hogy magokat a9 Raváriái
Választó Fejedelemmel egybekaptsóinak. Is-
mét másik, negyven eier főből álló, Fran*
tzia sereg, melynek Vezére Gróf Maillé bou
volt, Hannóvera tartománnyát lépté meg;
oly czélból^ hegy. onnan az Angluá* be le-
li e> ne segítségére Mária Therézíánák-. ,Áf

Baváriai Választó Fejedelem Károly pedig',
ennyi segítségnek érkezése által> neki ba-
torodvánn: Ausztriába beütött, Lintzet el-
foglalta, sőt magát Bdtset is ostroöimai fe-
nvegetfe, a'mint hogy a' Cómmendáostól,
Gróf Khévenhüllertöí\ próbálta is azt fel-
kérni.

5.92. E' dolog Bétsbenrt öagy réműlést
okozott.. A' Duna, tsak hamar, rakva lett
hajókkal, melyekenn a'tehetősebb lakosok,
még akarváno a9 város osrottiat előzői, ké-
szenn voltak< hogy féltőbb javaikkal együtt
Magyar Országra költözzenek. Maga is Má-
ria Theréziai oda hagyvánn Bétset^ hív Ma-
gyarjai között keresett menedékhelyet, azok-
tól várt leghatalmasabb segítséget. Bémen-
vénn ugyanis, September 11 dikénn, (1741.)
a* Po*sonbann együtt lévő Ország Rendéinek
Gyűlésébe, és hat hónapos Kisdedét Ildik
Jó'sefet, karfái között tartvánn, a* mint
Voltaire megjegyzi,* Deák nyelvenn, ily
szívreíiatóképpenn szóllítoUa meg a1 Ren-
deket; „Elhagyatiatvánn Barátimtól y üU

. döí-
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*, rlözretvénn Ellenségimtől, megtámadtat-
i i vábn Atyámfijaitól M egyedül a9 ti hűség-

^ lek 98 bátorságtok, és ^z én magam áll-
f , hátátössága az* melyre támaszkodhatom.
„ imé kezeitek közzé teszem le a' ti Rirály-
39 jakoknak Leányát és Fiját* kik a9 szaba-
„ dúlást tőletek várják." Ezen szavaira Má-
ria Théré2iának* a9 mint' Voltaire mondja,
JBL Rendek kardot rántvátin, mindoyájann
így kiáltottak fel: ,»Haljunk meg a7 mi Ki-
„ rályunkért) Mária Theréíiáért* (Moria-
„mur pro Rege tiostro Mária T/ier#sia/**)"
Ugyan ez az író megjegyzi att is ^ hogy ez-
zel az alkalmatossággal i a9 Rendek mind
könnyeztek> és* tsak maga, Mdpia Theré-
zla, tartóztatta meg kötioyeiti de á9 melye-
ket annál bóVebbenn öntött oszláün ki, mi-
uekutáana az Ország Gyűléséből kiment. A'
mit sióval ígértek i tselekedettel is telyesf-
vtették a9 Magyarok. Mert) rövid idő alatt9
huszonnégy ezer hat száz huszonkét főből ál-
1^ gyalog sereget, és három lovas Rege-
mentet állítottak ki; a9 Nemesség is pedig
felült. % így mutatta tneg egész Európa sze-
me láttára f a9 Felséges Ausztriai Ház eránt
viseltető tántoríth$tlan hívségét, a9 legve-
szedelmesebb környűállások között*** !̂ ?
Magyar Nemzet* x

* Siecte de LQÍS XV. font, /. pag% 90. ' • -
** Ez, a' Magyar Törvény Körvyvbtínn, Martáé*

II. Decr. /. Art. 63. így tevődik ki: bogy á'
Magyarok, életeket és véreket ajánlották <a*
Mária Tberéxiá oltalmazására, (vitám tt san-
gvinem se se impensuros unanimi consensU
polliciti sunté) •

*•* Kevéssel az előtU a* mint Voltaire, cmHtett
k ^ pag» 91. áiiítja, **gy szoron-

l a ^
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gattatási között, így Ut Mária Theréria a1

Jtfapának, (a' Lothari'ngiaí Hertzegnének), A1

maga viselős voltára czélozvánn: „Nem tu-
„jlom, ha valyon oiarad-é tsak egy Tarosod
,, is, a' hol lebetegedhessen!.'«

5* 93. Azonköfcbrnn, a9 Bavarns ft
3Franczia Sereg, Bétset ostrom alá nem vet-
t e : hanem, útját Cseh Ország felé folytat-
ta; és, minekutánoa húsz ezer főből álló
JSaxoniai Katonaság járult hozzá, NoVembcT
eleinn, Prága alá szállott. A* St kszokat
vezérletre a híres Strzomaí Gróf Móritz*
Prágábann pedig a9 Commendáös v"ólt,, Ogíl
tó, születésere uézve Hiberniából való em-
ber, mintegy három ezered magával.-Hetr&
riai Nagy Hértzeg és Magyar Országi Cor-

Iregens Ferentz% 50 ezer emberrel sietett
drágának védelftiezésére: de az, minek
előtte oda érhetett volna, November so-
^likánn, 1741-benn, ínegvétetett. Prágában*
osztánrr, a' Baváriai Választó Fejedelem

Jiárbly, ki már az előtt, Auffztrtábann>
Jiusztriai Fő Hertzeg titulust vett Vala fel,
Ühég azoo'eszterrdőbenn, December i£-dik
"íiapjánn, magát Cseh Ország Királyjának
l i hírdettetté. Már. nem vóít eg/éb híjjA
kívánságának, annál, x hogy a9 Német Or*
<szdgi Császárságot elnyerhesse. A' Ffanczifl
Udvar muükáiódása által ezt i$ elérté. Mert

.kevéssel azutánn, úgymint, Janüárius *4-
*dik napfánn, 1742 benn, FrUnkofurtumbam^
^a' Ménus mellett, a9 Császári Korona is fe-
jére tétetett; mely időtől fogva VII. Karolj

«evet viselt.
* Móritznak esméretes neve: Le Comte de Sast*

, a1 Lengyel Királynak
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, törvénytelen ágyból született fi ja 3
erős, bátor, és a' hadi mesterséghez kivált*
fcéppenn értő ember.

$. 9 4 Mária Therézia, nagy szorongat-
latások között kéoteleníttetett nézni, hogy
Örökös T^arLoniánnyaiDak három része, el-
íenság .hajalm4Jb ĵqinv vó i | : jíusitridrirL és
Csefr * Orszdgonn^ a! Bavácus, Franczia, éa.
Szaksz Seregek: * Szildzidnn pedig a Prusz-
szusok vévéon erőt, Minden szerencséje a*
yólt , hpgv 5d^W az Ellenség eimelKízte*
M l l l l ő ^ bból k b l i '
y , pgv 5 W az Ellenség i m *
Mely elmellőz^s abból a^ okból esett: mi-'
vei. a* Fraofzj.a Udvar ocro yólt azzal ^ v

czéllaL, hogy a* ^avárial Választó bejedé-
lem általán fogva elnyerje £ iVlária Th^ré-'
%i& birtokiu hanem, tsafc annyit akart, hogjr
az Ausztriai Monarchia megosz^tassék. K%

szeríiUA a* ^rantzja^ Seregnek, nem volt
szabad egész Biftsis menni: hanem útját
Cseh Ország felé kellett fordítani. Így osz-
^ánn , időt, nyert Mária Therézia arra, hpgjr

ái?a, á9 mellette felbuzdult és magókat
Magyarok hűsége * és vitézfége áU

, segíthetett.
Vqlt9ire% a' XV.Lajó* Századja Históriájában*
( SitcU 'de Lols XV. p . 75.) a' Magyaroknál^
ezj a* Mária Theréziához való nagy indulatját
abból származottnak nfoudja, ^9gy ez a' KU
rály Asztzony, megkoronáítatájsakor, a* /A-
Víik Andrds Denretumlt CldusulAjdra megeső'
kütt. (Elle gagna sur - tout V e«prit. des Hon**

* en se so«mett«ut a pr&ter r ajicien ssr-
du Boi André II. fait 1' an i22t,). D «̂
î  felette hibázik.* Affélének, aem az,Prj

I j ^ Törvénykönvvébeop^ sem ^)ás^^, semnnij
iiyóma íiintsen. Mária Theréziának mind Szé-
niél>béli nagy' é» ritka tulajdonsági, mind"
Pitfő £leinek Érdemei, elég ösztönül szpl-

1 ****
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gáltak a' Nemes Lelkű Magyaroknak, arr*,
hogy igazfagtalanúl megtánuidtatott, éa f an-
nál fogva, veszed elem benn forgó Király; Asi-
szonyoknak oltalmazására, még Életeket él
Véreket is, elszánnák. .. .

§.$5. A9 Magyarok felkelésévél, mind*
•járt kezdett váUozoi a9 dolgok ábrázatja,
A9 Frahtzia és Bavarus hadak egész Ausz-
tnábór kitisztultak; az uj Csáavtr VIL Ká*
rloly'i lakó flelye elhagyására képszerítod*
venxkr.Francofurmmta% a* Mépus mellé szo-
rult ; Bavária Fő Városa jyionachium ( ty!iin«
chen) elfoglalódott; a' Fraptziák és ^ava^
rusok egymás között meghasonlottak. Egye-
dül a'.Pruszsziai Király II. Fridrik yólt az,
á* ki a' háborút szeremsével folytátYáuu^
nevezetesenn Olmütz városát elfoglalváen;
nyüghatatlanságot okozott Mária Theréziá*
nak, Lotharingiai Károly ugyan, Hetrúriai
Nagy Hertzeg Ferkentznek\ a' Wária Theré^
zia Férjének, Testvér öttse% ellene küldőd-
vénn //, Fridriknek; azt eleinte Morva Or-
szágból kiszorította; dé utoljára, V Csasy
íaunál történt ütközetbenn, Május 27-dik
nagjánn, 1742-benn, szerentsétlen volt. Ezca
Ciaszlautljartznak mindazáltal, ^z a9 kö-
Vetkczéáe lett; hoĵ y valamiat Mária Theré*
zi%, öey //. Fridrik \*, igeo kezdett , hajlani
a9 megbékéllésre; az utolsó . ugyan^ azért,
mivel: ész.r̂ . vette • hogy győzedelmét miod
a9 Frantziák mind a9 Szakszók megirígylet*
téfc4 -ég jgy azokhoz többé bizodalma nem
lehetett; azombann, a9 íok költekezést is
löegsajirállta; az Első' pedig, abból a9 czél-
b$X% | i ó ^ a9 Békesség ideje alatt, erőt vé-
vénnt, a több Ellenségeinek könnyebben
megfelelhessen.
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§. oo\ É* két Felséges Személyek ko-
^ azutánn, az Angliai Király, JI.György%
fnagát közbe vetvénn: kevés idő alatt, oda
vivődött a' d>olog; hogy a' Békesség elől-
járó Czikkelyeire nézve, Július* 11 dikénn,
1742-benn, megké&zűlv-énn Boroszlóbqnn az
•gyesség, Július 28-dikáon, Bertinbenn , ma-
E^ %* Békesség is, forma szerint, megköt-
^ e i t ; mely is, az említett Városokról,
fcoj Boroszlóinak * hol berlininek szokott
neveztetni. Ebbenn a9 Békességbenn, Mária
Therézia ^ -H. Fridriknek, egész Alsó Szilé*
ziát + és Felső, Sziléziának is nagyobb részét,
a' Gíátzi Qrófsággal együtt, általengedte:
úgy hogy magának, $&upánn a* Tescheni
/fejedelemség (Principatus Tessjnjensis) f
Troppau ^áros^i ^s. ^ z Qppayá vizétől a? '
begyekig terjedő rész, maradt birtokáb^nn*
í l . Fridrik pedig arr^ kötelezte magát,
hogy Mária Theréziának ellenségeivel soha
szövetségbe nem,áll; az Ausztriai birtokok-
hoz semmi jussát ^em tartja; Sziléziábana
*! R, Catholica Vallást, elébbeni állapotjá*
b*nn, sérelem nélkül meghagyja; és a1 Szi-
léziaiak adósságát, melyet Londonban.^
kértek fel,; kifizeti.* ~ ~" *

^ Lásd Prdy ff itt.% Regum Hung. Sjirp* AustrK

P°g- 399% °

§. 97. A* Boroszlói (másként Berlinig
Békességnek, nem tsak az Anglus Király
//• György, hanem a7 Muszka Czárné l£fsé-
bet) a' Dániai Király VI. Christianus, a*
Hollandusok, és SL fVolfenbütteli Hertzeg
is , mellé állvánn: a9 Saxóniai Választó Fe-
jedelem', ki, mini Saxóniai örökös, ILdik
Fridericus yíugustusnak, mint Lengyel Ki*

1 4 tt
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rály pedig, III. ufugmtusnai nevezteti* t
Dagjono megszorult. Annak is mindazáltal.,
az említett Békességbe való* >felv«tettctéf
megengedődött, oly felteiéi alatt, hogy aT
Szaksz hadakat, J.6 nap alatt* a*~ Franfzia
Seregtől elszakasztvánn, Cseh Országbeli
haza parantsoLja.. Melyet, késedeleni néU
kui telyesítvénn: Mária Theréziával, JDm»
dábann, December 20-dik ivapjánn, 1742-
berni, kítlöo Szövetséget kötöttr melybenn
azt fogadta, hogy a Prágroatica Saactio
mellett, a\ szerint, a9 mint azt még i-733»
batm vállalta vala> mindenkor megaU*

$.98. Ez á' kettős Békesség Mária The*
réziáoak nagy hasznára lett. Mert, hét EU
lenségétől megszabadulvána: minden erejét
a9 Cseh Országbann lévő Frantziák tHett
fordíthatta. Lotharingiai Hertz«g Károly*
Ptágát körűlvétetvénn; a9 berni szorult
Fraouiakat szinte éhelhalásra juttatta* A*
Frantzia Mlnister, Cardinalis Fleury f ezemi'
mcgijjedvéna: békességgel kínálta meg Má»
xia Theréziát; semmit egyebet &em kíván*
vánn r hanem tsak azt, hogy a9 Cseh 0j>
szágbann 9s nevezetese^R Frágábann- Iév5
Fcdntziáknak szabad viszszatérés engedőd-
jék. A*t is kinyilatkoztatta a9 Mária The-
réziához írtt Levelébenn, hogy néki éhes
a9 Háborúhoz kedve soha sem volt, }s ax
ő akaratjával nem kezdődött. Marit* Theré*
ziay érezvénn méltatlan megbántó dását,
's azombann dolgainak szerentsésebbeűp va-
ló folyásából buodalmat vévénn: hogy a9

Frant/ia Ministérium gyengeségét Evirópá*
val megesmértesse, Flewynak azon Levelét
kinyomtattdtta; a9 Prágába szorult Frantzi-
ákiól pedig ait kívánta > hogy hadi fog*

lyokká
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lyokká légyettek* Látvánn ezen* állhatatosa
•ágát Mária Theréziának a9 Franozia Ud* •
var: Generális MaiHebois^, 40 ez«r ember-
rel, eikőldötte, hogy Prágából a* Frantziá-
kat szabadítsa ki/ Meg is érkezeit Cseh Or*
szagba: de, az Ausztriai Hadioépnek nagy
száma miatt, Prágához nem férhetett. Az-
ért, megfordulni tanátsosabbnak ítélvénn,.
seregét, mely a9 Pandúrok és Huszárok
miatt sokat szenvedett, B avar iába húzta
viszsza. E* szeríot, látvánn a* Prágába szo-
jrűlt Frantzia Marschal Bellislc, hogy már
sem egy sem más oldalról segítséget nem .
reméaylhet: December 16-dik napjáan, 1742-
benn, éjtszakáaak idejénn, kiszökött Pidgd*
bél. A1 véle együtt kilopódott Frantzia se-
Jreg, tizenűgr ezer gyalogból, és három eper
lovasból állott. Eztn Seregnek osztánn >
míg az t szörnyű jegek és havak között,
tizenkét napi, éjjeli és nappali marsirozás
utánn, Cseh Országnak« Fraocónia felől
lévő szélső ^Városába, Égerbe, verekedhe-
tett; az litánna száguldó Pandúrok és Hu-
szárok hasonlóképenn sok híjját ejtettek.

$. 99. Cseh Országból, Prágának visz*
szavétele vXánn 9 Bavária ellen fordult Lotha*
ringiai Károly. Ugyanis 5 az új Császárnak
VII. Károlynak FŐ Vezére Seckendorf, 1745*.
benn, még Octóber havábann, Baváriának
nagyobb részét viszszafoglalta vala; 1743-
bann pedig, Április havábann, mag^ is
ril. Károly, az ő. Székes Városába, Mona*
chiumba ( München) viszszatért. Most hátv
midőnn Cseh Ország, az egy Éger városát
kivévénn , megmeaekedett a* Frantziák^tól,
hirtelen Baváriába teremvénn Lotharingiav
Károly: a' Csássár VII.Károly hadait, &

1
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parknál (a9 Passaui PUspökségbenn) g
verte, és a9 Császárt arra kéaszerítetlc,
hogy Székes városát mánod íz bértn rfagy*
vánn el, újra p? Menüs mellett lévő Franco*

furtumbann vonná meg magát. Bav^ria pc%
dig Mária Theréziának raeghódolt*

§. JOQ. Még eddig, Uak közbennjárásá*
val és pénzével volt segítségül Anglia Má*
Tia Theréziának; de mármost, Wölpole ki-
esvéon a1 Ministerségbó'l, és annak helyéi
Carteret foglalváon el; az Anglus segítség
sokkal nagyobb és érezhetőbb kezdeti Ica,
ni. Ugyanis, az Angliai Király JL György %

-az úgy nevezett Pragmaticus Seregett mely
rész szerint Anglusokból, rész szerint Han«
noveránusokból állott, maga személy sz$*
rínt vezérelvénn ííémet Országbann: a1

Fraotziákat, JSoailies neyü Vezérek alatt,
Június 17 dik napjánn , 1743-bann , Dettint
gtn nevű Helységnél, melv a7 Moguntziai
Választó Fejedelemséghez tartozptt % erp
megverte.

Miod^ezeket látvána JI. fridrlk% ft
kezdett félni: hogy, ha tovább is ily sze*
rentsésenn folynak a1 Mária Tberézia dol-
gai, Sziléziai meg nem tarthatja; annyival
inkább, mivel a9 II. György szájából hal-
latott az a9 szó, hogy Szüéziának viszsxa
kell menni a9 F. Ausztriai Ház hatalmi
alá. De az is bántotta ll.Fridriket, hogj,
ugyan azon 1743-dik esztendóbeon, Septem-
ber 13 dik napjánn, az a9 Szövetség, mefjct
Mária Therézia, az Anglusok, a9 Hollan-
dusok, és a9 Saxóniai Választó Fejedelem,
kötöttek vala egymással, 1744-benn, Apri-
)is 5 dikénn, megújítódoit, és erősebbé te-
ypdölt. lLFiidnk ebból semmi jót nem

hoz-



hózvánir-ki\ magára nézve: a* Boroszlói
Békességet hirtelen felbontja, és «9 Frantzia
Királlyal XV. Lajossal, ugyan azoo észten-
dőbenn, Május 22-dik napjánn, Szövetségbet
áll.- Kevéssel azutánn, So ezer emberrel,
Cseh Országba béront, 22 ezerét ped tg Mor-

- va Ország ellen »kfíld ; és ezen t selekedeté- .
nek, kibotsátott.Hírdetésébenn (JManifestu*
jnábann) azr a1 színes.okát adja1; hogy a9

H^met Császár f//. Károly ipegaláztatá&át,
és szegénységbenn való élését, néki lehetet-
len szenvedni: azért ő azonn igyekezik,
hogy annak Császári méltósága is tekintete
visszaállíttassák. A9 mint maga II. Fridrik
Cseh Országba beütött-: szintén úgy a9 Fran-
Iziák Svéviát mtglepvénn, kevés idő muU
va, Vll^Kácolynak, Bavariát viszszas%e<.

téb
J, iái. A* Pruszszus Királynak a9 Fran«

tziávalvalo egybeszövetkezése, melyet Má-
jus 22-dikénn, 4744-benn, a9 Ménus mellett
lévő Fwncofurtumbann, a^praktikás Fran-

. tzia Minister Chauvigny szerzett, {Unió
JfrancoJ'urtensis}* és a9 melybe azutánn a'
Falatinátusi Választó Fejedelem, és a9 Has-
sen'Casseli Landgraf is felvevődtek, tit-
konn esvénn; azt Mária Therézia, és Szö-
vetséges Társai, tsak akkor tudták megv
mikor U;Fridrik, Augusztus 10-dik napjánq
(1744-benü), fegyveres népét, a9 katona-
ságtól jobbára üres Cseh Országba beküld-
•énnt Prágát, September J7-dikénn, elfog-
lalta, és Morva Országot is hatalma, alá
hajtotta. Az Egyezés Francofurtumbann
úgy volt, bogy HÍ Fridrik tsak akkor kezd-
je el a9 háborút, mikor másfelől a9 Fran-

, totóknak, Ausztriai Belgiumbann, jó elő-
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menetelek teszsz; Igyekezett i£ ^ a t i o XV*
éik Lajos. JYlert, százezer ctanbert, maga
személy szerint vezérlelt Flandriába; ény
hogy egyszersmind a9 Nollandujúkonn bősz.
szút álljon,' (kikre neheztelt^ hogy ebbe
9L háborúba részt vettek}, a9 határszéle-,
kenn lévé (BarriSrcs nevet viselő) várat-
lak és erősségeknek .esett, 's azok közzűt,
'JAnninV% (Meenen), . Ypernt,. és J*4)rncÁ
megvette, nem kevés meg rém ülésekre a'
Hollandusoknak. De másfelől, a* Mária
Therézia nagy Armádá}a, Lotharingiai Het-
tzcg^Károly* alatt.", Június elsé' »íiapjáDD,
(i744benu), a9 Rhénusonn általkelvénoi
^iizdtziáta ütött; a1 midőmi a9 vitéz JNádai*
di Feremz, Lauierburgot** és, WeUs#nbut>
goí inegvévénn, szörnyű kárt telt a* Ftaflr
tziákbann. *Ezt megértvénn XV. Lajo»*, na*
gyonn'megháborodott. Oda hagy váon tehát
yimztrLai Belgiumot* hadainak nagyobb íí-i
szévcl, a9 Khéoushoz sietett, ott íevő bit-
tokinak védelmezé^ére. Der ax utbano,
iWtf/z városabann, majd tsaknem halálos
betegségbe esvéön> maga tovább nem ine-.
heteit; hanem a9 Vezérlést Saxőniai Gróf
Móritzra (le Comte de Saxe)-tízta^ Azon-
bann, Cseh Ország,, a9 1LFridiik hatalma
alá jutvánn: Mária Tlierézia^ parantsoha
Lotharingiai KdroLjnak, ki mái»\ k̂kor
Straszburgadl járt /hogy forduljon viszsza,
és siessen Cseh Országnak megszabadd
tására*. Ekkor attól lehetett tartani, ,hog/
Károlyt\ a9 Rhéousonn való általjövetel-
benn, a' sokkal nagyobb számmal ítóvő
Frantziák mega&adályoztatják. De,, sz«rcn-
tséjére Mária Theréziának, a' XVi Lajos
említett terhes betegségének híre, oly za»

• . » . N va-
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varodásba hozta a' Frantziákar, Jkogy
tteg Károly, Senheimnél, (v. Bfinfedmnál^

1 Alsó Al&átziábann), az' Eüeoség Nszeme lát-
tára, minden akadály és ellentállá* nélkül
által jöhetett a' Rhénusonn. Azufánn, útját,
Svéviánn és Baváriánn keresztül, folytat*
vánn, egyfelől a1 Magyaroknak, másfelől
a9 Szakszóknak hozzá lett érkezése által,
Táborának száma hatvan ezerre oeveRedett.
lgy» a z elfoglalt Cseh Országba bémenvéno
JLotharingiai Károly, egész Táborára nézve,
SL legalkalmatósabb fckvéöt, oly szerents^-
senn eltalálta: hogy, annak .látására, a*
hadimesterségbenn jártai ILFridrik% Cseh
Országot, November 17 dikénn, 1744:beno^

1 nagy sietséggel oda bagyvánn, magát Szi*
- léziába vonta. Okozta ezt, más részről az

j. i», hogy Ország Bírája Cr^y Etzterhdzi Jé-
: 'J-^; a Magyar Nemességgel, és a' Rendek

kőltségénn állított katonasággal, Morva
Országba béüfött. Mert, IIdik Fridriknek^
ezen környűlállás között, veszedelembenn
forgó Gabonisházainaji (Magazinumainak}

- megőr izé sere, mélyeknek elvesztése által,
mintegy ina szakadt volna, sietnie kellett.—*

. Ezen égési táb9rozás alatt, a' Magyar
- Nemzetnek, a9 Felséges Ausztriai Ház «ránt

való hívsége, nemes gondolkodása, és vi>
tézíégp, egésí Európa előtt esoieretessé lett.
JWert, á' Rendek, Mária Theréziától, Pala-
tinus Pálji János által, újra mégszóllítódU
váon: kevés idő alatt? 40 ezer embert ál-
lítottak vala talpra; kik, Morva Ország és

* Szilézia szélinn szállvánn táborba, sokat
tettekarra, hogy 1744-nek a' végénn, mind

- a' Gláczi Gr újság, mind Ibisé &tiiézia9
JL JFxidnktói vi&ászauyerődtefc
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• Lotharingiai Herticg Károly , a' Mária Theré*
21a Testvér öltsét, Mária Annát vette vall
Feleségül.

•• Minémü tűzzel hartzoltak ekkor a* Magyarok,
Felséges Király-Aszszonyok mellett: .maga
Mária Theréiia, nem tsak megesmérte, bi-
setn ugyan magasztalta is, azon Királyi Le-
•elébenn, melyet Palatínus Pdlfi Jánosnak,
és annak Személyjébenn, mintegy magának
a* Nemzetnek, Július 13-dikánn, 1744-beni
küldött. Mert ebbenn a' többek közt így siólí:
„ Abból, úgymond » a' raít a' Rhénusonn lett
„ szerentsés általmenetelről, a* közönséges hi-
„ rekből értettétek 9 kétség kívül tudva van
„előttetek, mely gyorsann és vitézül viselték
„magokat a' Magyar hadak. A' szerebtsáf
„ kezdetet f még szerentsésebb előmenetelek.
„ követték. Mert Lauttrburgnül9 a' majd
„ tsakneoi gyozfietetlen kőfalak megvetettek,
„ttiaga is ez,a' Város elfoglalódon; az ellen*
„ ség» mely azonn > a' tájékonn volt, elsté*
„ lesztetett; zászlói és dobjai elvétettek. Mind
„ezeket, a' Mindenható segedelme utáno,
>»«gye*"í *z említett hadak bátorságának, al-
„ kalmatos forgolódásának, és okosságának,
„kell tulajdonítani 5 a' mint ett, a* én igei
i9 Kedves Rokonomnak Hertzeg Kdrolynak idt'
„foglalt Leveléből, bővebbenn megérthetik.11

A* Levél tulajdon szávai ezek: „ E x e o , quod
á, de felici Rheni trajectu, ex nuntiis publicii
,, intellexistis, haud dubie vobis constabit,
„ aüarn strenue 9 et fortitet Copiae Hungari*
„cae semet gesscrint. „ Secuti sünt, initiita
„ adeo prosperum, successus adhuc fortunatio-
j , res. Kxpugnata equidem moenia quasi in*
i9 vincibilia ad Lauterburgum, occupata etiaa
„ ipsa haec Civitas, dispersi illi t qui in re-
„ gionibus illis erantj inimici, eréptá horusi
i9 vexilla, et tympana« Quae omnia% post
§i omnipotentis auxilium^ fortitudini% dtjcte-
„ritatiy et prudentiae non nisi dictarpm Cő»
%ípiarum atiributnda sunt> prouti cat litterii

^ €ar$U
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„ Caroli? cognati mei dilectissimi, uberius
,, hic "perspectetis. •' Lásd Schmidt Palatini
/?. Hung. pag. 214. «

$.'Vóő* A* Ffancziáktól mindazáltal^
más oldalról, úem kevéssé szorítódott Má<

^ ria f hwézía. Mert azok, Freyburgot (Fri^
burgurh^ Sviviáftak Brisgau nevű tartomán-
nyábann), magának a9 betegségéből fel-
gyógyult XV. Lajosnak jelenlétébenn, eUa

; foglalvánii: Mária. Theréziának Svéviai Bir-
- tokit megüttéki, 'és azoknak lakosit, Vil dik

Károly Császáf hűségére esküdni kénszerí-
. tették Ezennkivül, minthogy Lotháringiai
' Károly^ a' Rhénüs mellől lett viszszatéré*
^•sekor^ Mária Theréziának Baváriábann fe-
"kíidrt hadait magához vette, és Cseh Or-
szágba vitte vala: Baváfii is^ Gróf Seckert-

\s áor/'által, kinek Serege Frantziákból4 Hasz-
i szusokból, és Paliüaátüs béliekből állott t '
i VIL Károly Császár számára r viszszafogla-

lódoit; ki is osztánn 4 Francofarturni nyo-
, morúságos állapotjábólt viszszatért Mona*

, ehiumba. De, az 1744 dik esztendő, még
; egészenn el nerrt tőit, naidőnn az Ausztriai
; Seregek ismét környékezni kezdték Bavá*
\ riát. yil. Kdrolynak tehát méliánn attól lé*
; hetett tartani, hogy néki, Fejedelmi lakó-.
• helyéből, harmadszor is ki kell szorulni.
\•; De ettől a1 gyalizattól és nyoinorúságtól#
- kevés -idő múlva, megmentette a' hálák,
a mely is, 1745 üek az eleinn^ Januárius 20-
;j dik napjion érte, életének 47-dik észteddé*
» fébcnü. Róla a9 közönséges. ítélet ez: hogy
^ mind advlig boldog volt, valameddig Csá-
?• azarrá nem lett.

§. ioj. 4 ' VIL Károly halála > útát nyi-
tott Mana Tiieréxiúuak, anuak munkáló-
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clására, hogy kedVes FérjíV a* Hetruriál
Nagy Hertzeg Ferentzet^ a' Császári Mék
tóságra eljuttassa. Hogy ezen igyekezeté*
)>enn czéljédérheti: az erátot méltó remény*
céget gerjesztett benne, fegyveres népeinek

v irkkor tájbaac tapasztalt sterentsfcs élőm e-
©étele. Mert, II. Fridriknck Csefe Orsrácból
lett krszoríttatása utána, noha ttiár a tél
téállott, 8fZ Ausztriai Hadakoak egy rész«,
a' Khénus felé, viszsza ^vivődött: mely is^
•az egyesült Krantzia és Bavarus lábost t
jimbergne'l, Jaouárius 7-dik napfáno :(i745*
tenn) megverte, és fegész JfebsŐ Pálatiná*
tust elfoglalta. Á'-ineghólt Császár Fija, v
JMaximilian József\ a' Fraritziálc bíztatás
nak hitelt advánn, ekkor tnindjárt nem fo-
lyamodott Mária Theréziához, békesség-
nyerés végett: hanem, rmoekutánna Gréf
Battjáni Adám% Baváriábarra, ^({ff^ahofirh

' nél^ Április 45-dik napjánn, 1745-beaa,
öszvétarte iS Frantzia sereget^ attól tan*
váon az Ifjú Baváriai Választó Fejedelem,
hogy az Anya dijára talál jutni., ugyao v*
lóbann reménykedett a' békességért Mária
Theréziánál; melyet osztánn, Április s&*
dikéim, (1745 benn) hieg is nyert^ a f tó-
Tetkezö feltételek alatt: hogy,\az Ausztriai
Birtokokhoz formált jussáról végképpenn
lemondvánn, a' Pragmatica Sanctio mellett
kezességei vállaljon; és, a9 lejendo Császár
választáskor, voksát, -a' Marra Therézia
Férjére, Fererttzre adja. Melyekre kötelez-
vétin «iagát^ Attya Birtokát ̂  -Baváriátj
viszszanyerte.

§. 104. A1;Német Birodalom öszsze visz-
«za lévénn.: Hetruriai Nagy Hertzeg Fercntiy
"nem mrüdjárt érhette el a9 Császárságot,

' Marié
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Mária T/ierezía, mé% az 1745-dik eszteadff
eleinn, Januáriírs.g-dikánn, (és így a9 VII*
dik Károly halála előtt),, a' Lengjél Ki*
rállyal, III. Augusztussal 9 ezennkmil, //•
ttík Györgyei, és a* Hollandusokkal, Var*
ysóbann, szövetséget kötött rala. Ennek a9

Szövetségnek egyenes czélja a1 volt: hogy
ILFrWriktől Szilézia viszszavétettessék: ú%
egyszersmind az az egyezés is lett abbann,
hogy , IIL Augusztus és IL György, mint
Kémet Országi Választó Fejedelmek, a*
Monguntziai, Kolóniái, és Trieri Választó
Fejedelmeket arra bírják: hogy, ha a9 Csáp
szári Szék megüresedik, egyenlő akarattal,
A* Mária Therézia Férjére Fcrentzre voksol-
janak. Ezt a' Szövetséget, Mária Therézia,
a\ VII. Károly halála utánn, Május 18-di-
kánn,( 1745.benn), Drezdáb<mny méz szo-
xossabbá tette, a' midőon, azono kívül,
hogy Férjének, a' Császárságra való mene*
tel útját jobbann is elkészítette, úgy kötött
a' Saxóniai Választó Fejedelemmel, hogjr
*ddig, egyikőjök is, a' fegyvert le ne tegye t
mí% Il.Fridriket egész Sziléziának viszsza-
adasára nem kénszerítik, és, mint olyan
Királyt, kinek nagyravácyása miatt, a*
Szomszédok soha bátorságbann nem leheU^
Bek, keskenyebb határok közzé nem szo*
rítják. Ezen Kötés, szerint, Lotharingiai
Hertzeg Károly, a' Saxóniai Hadak Fővezé*
révei, Hertzeg fVeissenfelsjel, Cseh Országból
Alsó Sziléziaba beütött, és II. Fridrikkel*
Hochenfriedbergnéí (a' Schweldöitzi Fejede-
kmségbenn) Június 4. napjánn , 1745. szembe
szállott: de megverettetett. Így, egyik tzél-
jától elesett ugyan Mária Therézia: de a9

másikbann szerentsés lett. Mert, öwvchúz. t
* ///. Darab. K á
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Táűof Francofurtum korul, Seregeit, ai
azoktól fedeztetett GyíHésbenp, sfem a1

Frantzia Udvarnak práktikáués fenyegetőd*
zései, sem a* Bráödenfeurgiai 'és Palaüná*.
tusi Electoroknafc n ellenkezései .'akadály!
nem vethetvéhn, a* Máfia/Therézia Férje,

* Voltaire\ SieeU*de Louis *XV,,Tom.
*ázt írja f hogy, midonn Ferenti^ mittt
tott Császár, a' oiegkoronáztatásVégeff, F

'cofhrtum Városába, ^agy pompával 'ment
•ólnabé: "maga Mária Thfrezia "kiáltott első.
bean'Privat'Ot; melyre az egész nép nagy tap<

1 solással felelt őneki. Ugyan ez az író említi. ,
hogy „a9, koronázás ,'utánn9 Ö*o'ezer'főből allé
Táborába menvenn Mária Tkerézia, sorra né*
zegette a' Regem«nteket, 's Férjével egyutt#

egy 4ábori sátorban n ebédel vén h;t 'minden ka*
tonának egy egy forintot ajándékbztatott.

J. 105. Ézeh szerentséjét és azonn Va«
ló örömét Mária Theréziáriakj kevés oa*
pókkal azutánii, ánnák a9 szomorú /hírnek
hallása váltotta fel, hogy ILFridrik^ Lotha-
ringiai Hertzeg Károlyonn\ Cseh Ország-
bann, TrautenaunálH (a* Königingratzi r.
R*gino - hradectimi Kerületbenn ) 9 Septem-
bei 30 dik hapjánn, győzedelmeskedett. Mái
oldalról pedig, úgymint Lipsia és Misnia
felól, a1 Mária Theréziával szövetségbenn
lévő Saxóniai Választó Fejedelem elleOf
az öreg Dessaui Hertzeg* vezérelvénn a
Prusz^zus hadakat; és t a9 Szakszók tá»
boránn, melyet Gróf Rutowszky kom inán*
dírozottf Kesjelsdorfnál, December 15-dik
bdpjáaa (i74íb«nn) erőt vévéna: a Vá<

laszti
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lasztó Fejedelem lakóhelye, Drezda is, ma*

f;ának //.Fridriknek jelenlétébenn,** elfog*,
alódott. Mindazáltal, megkönnyebbedésé*

"re szolgált az Mária Theréziának, hogy t
legalább Német Országonti, annak a9 terhes
jhabo ráfiak*, melynek már ötödik esztende-'
lé járta, a9 Drezdai Békesség által, Decem-
Wr 2$-diké*nn, 1745-benn, egyszerre véget*
Vethetett. Mély Békességbenn, semmit *
fczónn túly a' mit a' Boroszlói Egygyezeskor9
l^g.bfenn, engedett vala II.Fridriknek, nem
TfcSfcíett: nyerte pedig azt, hogy a'Prusz-
$t\á\ Kitóly is, inint Brándemburgiai Válasz-
tó Fejedéiért*, az LFerentz Császári Méltó*
fágát^ mélynek addig ínagát ellene szegez-
te valá, mege&mérle. III. Augusztus, mint
Saxóniai Választó Fejedelem, a9 Drezdai
Békességbe hasonlóképenn. béfoglalódvánn;
ILdik Fridriket egy millió Tallérral elégí-
tette ki.
. * A' Dessauí Hertzeg ekkor 50 esztendős kato*

ua volt.
** Lásd Prdy itist. fieg. Hung. Stirp. Austr*

pag. 404. Sehol, Voltaire, a' XV* Lajos Szá-
zadja Históriájábann, (Tom. I. pag. 258*)
11. Fridriket arról dítséri, hogy, Drezdában a
létibenn, a' Választó Fejedelmi és Lengyel
Királyi Família eránt, A' legnagyobb embelr*
seggel és szeretettel viseltetett. •

f. íoó. Német Országonn kíVűI 9 még
azutánn is tartott a9 hadakozás. Ugyanis,
*' Frantziák és Spanyolok, azzal az alkal-
matossággal, a9 midőnn Mária Therézia,
szorult allapotjábann, . Olasz Országból
Cseh Országiba marsíroztatía seregeit, a*
Szardíniái Kitályt, mint JV̂ árüt Therézia
Frigjréssét, megtámadvánn, meggyőzték; c
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és, a9 Gétfuái Köztársaság megegyezésivel*
kínnak főldjénn tábororoapn, mind többre
többre menjek; egész Mcdiolánumot; 'Pdf-
mát, Plaoéntziát% és a' Szárdiniái Kifáljr
orokos birtokinak nagyobb részét-, eífogc
lalváno. Ugyan ekkor (1745-bennX az AÖ-
glus Királynak, II Györgynek i s , mint Má*
*ia TÍierézia Frigy essenek« bsqt és ajkpl*
matJanságot akarvánn szerezni a Frantziákt
az úgy neyezett Praeténdens fiját ,* jprínft
Eduárdot (CaroiUs Eúuardus) Kópiából Pá*
risba hívták ^ és egynéhány hajókkal Sk6-
tziába küldöttek, a' ki is ott tíz ezer eüi-
beit* tztdvénn öszve, Edinburgh megve(te>
az Anglusokat Krestonnál megverte: de aU
utánn, Hertzcg- KúmberlandtóL megvédettet*
Yénü, főldönnfutővá lett.

'• A' szeréntsétlén ÁhgXús Királjr IUJakab% *0í»
Szagától, i688banrf, elesvéiin, Frantzni Of-
szagba vette volt magát. Ennek fija , *HI. J*.
tab, Praetendeninek neveztetett azért, mivel
az Angliai Királysághoz Jussát tartott.t. Kzeh
Fraetendens fi ja yóltv az einlített Ca'rolus Mdjt*
jerdus; a' ki Északi Skőtziábaán , a* Fraiitsi^
ák izgatásából? és segítségénél, KbzálNánnv

,«gy darabig boldogult: de utoljára, k* vké*
(Kumberlancti Hertiegtol, Wiíhéltn Augús%hit*
tói» Apr. 16. napjánh, 1746'. a* Cullódqhi tét*
jégenn, megverettétvénn, minden tzéljátál elej-
tödött. Ekkor oszránn , 30 ezer font Sterling ige.
r.ődvénn annak, a' ki 6tet, akár elevenenn, akit
íióltann, kézbe^adná : a' íegnyomorúságosabb xéh
l^potra jutott. Ugyanis, öt hónapig tébolykor!
fel '$ á l á ^ fiol erd̂ kbeirün-, hol barlangok-
bann, hol mezéi embereknek kunyfaóibaiiA
lappangvánn. Végre, September i9-dikéoDp

1746 bann, valamely Stt Malói tengeri t6lv«}
'fcajóra akadvánff, nagy n«h.fitan "kiszökött
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f. 107. Á1 Bourbon Házbőr való Kirá-
lyokkaí, XF. Lajossal, és F.Ftleppely a*
Drezdai Békesség utánn, még három esz-
tendeig folyt a* háborfry az Ausztriai Suc-
mssio eránt, melynek menetele e r volt. Má-
ria Therézia, ment lé véna a9 Pruszsziával
Való tusakodástól: so eíter emberből állá
fegyveres népet küldött Olasz Országba*
Ez által neki bátorodvánn a9 Szardíniái Ki-
rály: a9 Bourbon Ház seregeit, téji quár-
télyjaik ban n , M árt zilis elei mi, 1^46 bánn *
mes;támad|a, és Pedemontiuvinak számos Vá-
rosit elfoglalja. Másfelől, a9 Mária Theré-
fia hadai, Mediolánumot, Bármát, más váró*
iokkai együtt, ĥ rt̂ hen viszszaveszfk. Grófi
Jtddasdi Fereniz% Génuába is bémégyen. A^
következő 1747. esztendőnek közepe utánit
pedig, az Ausztriai és Szardíniái Seregek,
jriind a* Génuai vídékeon., mind egész Pe-
demontiumonii erőt vesznek. A' háború má-
tik Theátruttiává lett CathoUcum Belgium.

. Itt a9 Franúiák fordultak felyűl. Ugyanis,
Jiertzeg Kumberldnd% az, említett Carolus
Sduardus elten, Angliába haza hívattat-
Tánn: a9 Mária Thertízia hadai magok bano
maradtak; melyek 1746-bann, ama9 Fraa-
ízia szoigálatbann lévő híres Marsainak,
Saxóniai Gráf Móritznai, meg nem felel-
^ettek. Maga XV.Lajos, hadi népének ser*
kentésére, megjelent. Marsai Máritz% már
Februáriusbann 9 (1746.) Brüsselt megvette r
és ezzel az alkalmatossággal tizenhét ezer
#mbert ejtett fogságra. Azután a, Augusz^
tusig, elfoglaka Antverpidt, Mechlint\
JManst) és más. erősségeket. Septembcr 30^
dikánn, az ecős JSamur várát is megvette.

\itáik napjába P«dij, LQtharingiaj
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Hertzeg Károtyonn\ a9 ki, a9 Drezdai Bé*
késség megkötieíése utánn, Catholicum BeU
fiúmnak mególtalmazására ment vala, győ*
zedelmeskedett. Így osztánn* cgéftz Aus*i
iriai Belgiumból, 8L Mária Therézia hátak
ma alatt, Luxemburgnál és XJmburgn4t
egyéb nem maradt. Ezen környűlállások k$»
zött f Mária Therézia, Optóberbepn f Gyí*
lést akart tartatni, a9 megbékéllés végeit*
Brédábann. Melyből hogy semmi s.sna lett;
az Angliai Udvar okozta; ni^iy, jfertzeg
Cumbcrldndot, Cath.Belgiumba yiszszaJkül£
•énn9 és, azáltal.9 szerentsé*ebb előraea^
telt reménylvénn, kedvezőbb idó>^ kíváoU
hagyni a' békességről való alkudozást,. A*
Szövetséges Belgák ré*?é>ől segítődött éU
Mariam Therézia, Melyet, noía oot
Szenvedett XV. Lajos: roindazáltal
nem izent azoknak; hanem inkább
delmeinek közepette is, 1746-bann,
Utassal Kínált^ Qieg. £)e azok azt «
fogadtak. Melynek oka ismét% Anglia,
Ugyanis, az A»glus ydvar azoon igy
zett, hogy az ^lpyomattatott Qrániai Báz%
Hollandiabann, régi tekintetét és hatalmát
viszszanyerje. Mely szándékb^no ts^k úgy
xeméftylett elómebeteU, ha béfttvénD a1"
Hollandus birtokokba az Ellenség; z^nebp*
na tárnadna V Jiép között. Ez még is lett
Mert, megunván móljára XV. Lajos , • â
JSeut ralit ássál való kínál|Lozá$t: Ausztrku
Belgiumbann lévő seregeinek egjr részit,
Gróf Lövenddl vezérlése alatt. Április 17-
dik napjánn % 1747.benn, hirtelen Szövetsé-
ges Belgium ellen küldötte; a1 ki is szörnyíí
sebességgel menvénn elő, nem tolt belé
egy hóadp, a9 midőoq, mind azt, valamit

Fían,
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Flandriából bírtak a' Hollandusok, elfoglal.
4a; September 16-dikánn pectfg, ugyan azon
f szlendőbenn, a9 Berg-op-zoomi erősséget
Í% megvette. Ekkor, az effélékhez' nem szo-
kott Belga Köznép, a9 szerentsétlenség okát*
Előljáróibann, és a* Fp Rendekbenn keres*
yéoq, azok éljen1" fellendült.1 Mely zavaros
állapotj^baon Hollandiának, Anglia, az Orá-
niai Hertzegct %iy.^ilh^lmety az Igazgatói
(Gubernálori) Hivatalba''betéteti?.-** Ékké-
penn " elérvénní azt V ezé íját Ang'iá^^hogy
az Igazgafól Hivatal, mely a'̂  ///. Vilhelm
halálával, ( a ' k i Belgiumi Gubernátorság.
ból/Xévenn Angliai/Rirallyá, azpo hivatalt
azútáno is megtartotta^," 1702J)pnjtt* meg-
ivífiiVal£,: 'mármost nem ^kartí^ hogy
hova tovább+" több szerentsétl4enségnej£ íji
Yeszedclemnek tétettessék ki, Hollandia*.
£zenú* azVokoj4n,*% aboz a9 Szövetséghez',
melyet Már^^Therézia^ Május 22 diklnn*
I74ó-bann\ oly móddal kötött yala á9 Musz*
ka Czarnéval E^siéettel^ hogy! egymást >
ha a*« szükség' kívánja^ 60 ezer emberrel se-
gít8ék : 174^-benn, Anglia Tis' hozzá'állott,
jfrely N Szövetségcno a' Jfraotzia Vdyar an-
syivál inkább, megrémült:* 'mivel' a* Miiszka
segítség, * fnely/ Mária Tljeréziánák '"ígérő-
dött/ volt, Német Országba megérkezyénn 9
már Francóniáoál járt/ Midőn5, azért ? Mar*
jal %Móritz, 'Masirichthoz (Trajectus ad Mo*
fant) közelgetvéoaV Hollandia reménykedett
Volna V békességért: könnyenn Iráállott V
Firántzia Udvar, * hogy az% Egyezés végett^
Gyűlés (Cdngressus) tartócijék. Mely'Gyü-
lés helyévé azutáaa, \dquisgranum városi
£ Aachen^ Westphaliábann, a* Juliacumi

lehzegségbenn) kineveződvénn: az alku*
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dozá*, i74g»bann t̂ Április tó-díkánn, el«
kezdődött; ugyag azon Hónapnak 30-dikán*
pedig i a' Frantziákra,. Anglusokra, és Het
fandusokra nézve, kik között erre ac M&
re, egészen* megkészűlt egyesség,. b< i*
rekesztődött.

$• 108* Mária Therézia, tinek mindet
részvétele nélkül esett ez az Egyezés: ahox
áüaoi darab ideig nem akart. Utoljára miod»
azáltal, Riinekikánna Oleuz Ország érám
bizonyosabb meghatározás, teletett: abbam
Mária Therézia is megnyúgodt. így vivő-
dött az. JÍquLsfLránumi Békesség•, 1748-dik
esztendőbenn, Octóber 23-d^kátol fogva Mo»
veoaber 7-dikéig tartott áj. alkudozás- utáno,
tökélletességre ;.melynek főrebb Czikkelyei
ezek voltak: ,

u Hogy kiki, V mit elfoglalt, viszu*-
adja.

s. A' Szardíniái Király r és a9 Génud
Közönséges Társaság, régi birtokaikba viszc
azaálUttassaaak.

3. A9 Bün- kirkerá erősség kro^tassék,
és a9 Praeteodens fij[a, Carolus EduarcUu%
Fraotzia Országból kiigazíttassék^ /

4. Jí̂ r/ű Theréxiá, Pármát, Piacentziátf
és Gvastallát engedje a9 Spanyol Király r*
^ i^/^ fijáaak Don Füippnek^ úgy mind-
azáhal, hogy, ha Don FUipp akár Sícilíai,
akár Spanyol Országi Királyságra menne,
vagy pedig Férjfi magzat nélkül halna meg,
mindenek esetbean, azon Birtokok, a9 Fel-
séges Ausztriai Ház hatalma alá menjenek
viszsza.

§. 109. Az utolsó vagy negyedik Hatá-
rozást, Nápolyi és Síciliai Király Don Car.
ÍOJ nem &invelhetv£n&; «z ^iquisgránvm
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Békességet el nem fogadta; sé't elle»bent»
azt nyilatkoztatta ki, hogy, ha 6 a9 Spa-
nyol Koronát elnyeri: Nápoly és Sicilia

. Országai egynek fogja adai gyevmekei köz*
* zűK Ez mégis lett 1739 benn; a ' midőnn*

* Don Carlos^ III.Károly név alatt, Spanyol
. Királlyá lévénn: Nápolyi és Sieiliát, a*

harmadik Fijának IF. Ferdinándnak adta ál-
, tal. Egyébaránt, az Aquisgránumi Békessége

azokono az Egyezésekenn, melyek a* Pra-
gmatica Saoctio dolgábann, a* feljebb való
esztendőkbenn lettek, semmit nem változ-
tatott. Így lelt ez úttal tsendessége Euró-
pának, melyet osztánn, a* tudományoknak t
mesterségeknek, kereskedésnek, és munkás*
Ságnak, tsa*k egynéhány esztendő alatt is»
szembetűnő előmenetele követett.

$. 110. Ezen — tsak nem nyóltz eszten-
dei — Háborútól, itiegszabadúlvánn Mária
Therézia, Magyar Országra, melynek le^«

'több segítségével ék vala, különös gondját
fordította. A9 Nemzet eránt vatt bízódat-
^Diának és igaz indulatjának megbizonyíti-
t#ára, mindjárt a9 következő 1749-dik esz*

'Aendribeno, azt tselekedte, hogy első szü-
lött Fijának, F& Hertzeg Józsefnek nevelé-
sét, Gróf Battyáni Károlyra bízta. Ugyan

. .arról akarta a' Nemzetet meggyőzni az ál-
tal is, hogy ugyan tsak az 1749-dik esz*
iendőbenn, &* Budai Fárbann^ ama9 híres
Magyar Királyi Palotának, melyet hajdaa
Hagy Lajos építtetett, 'Sigmonk ékesítte-
&ett, Mátyás Király pedig tsak neo> hitel
felett pompássá tett vala, újra való meg-
építtetéséhez fogatott, és azt osztánn el is
végeztette. Továbbá, 1751 -benn, Pa*son*
bann, Április 18-dik napjára r Diétát gyűjt*

K 5 véna
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Vénn egybe, jelentette azt az akaratjáig
jipgy Palff János helyébe, a' ki, ugyanazon
esztendőhenn, Mártrius 24-dikénn, nyói:u%
pan nyóltz esztendős kordbann hadájozoit
meg, Palatínus tevődnék. Tevődött G/̂ f
BattydnL Lajos n kinek közbeonjárására, u
adózó (contrijtuens) népénn könnyít ni ki*
vánvánn Mária Theréíia, bizony98. Reiidc
lést tet( az e?án.t, bQgy az adOzd eo)bcr,
init és mennyit tartozzék adni a9 nála quar.
télybann lévő katonának. — Másik' rszten-
dobéin, 1752-benn, a' Haditudomáoyok t*;
pulására, JSémet új hely benn ( Wienerisch-Se^
jtadt) ^tonai Oskolát állítvánn lel Mám
Tiierézia: azt, a' Magyar Ifjúságaak 11
megnyitotta./

i. 111. Ilyen és ezekhez baspntó ̂ (B*
delései és Intézetei által igyekezv^noV ^
Békesség ideje alatt, a* Magyar Nemzet, ja»
Tát és boldogságát előmozdítani Mária Tiie.
xézia: i75Ó-bannf ismét új, teihes, és hobz*-
6zas hadakozásba vitettett, mely a9 hét csu
tendös fíáborá volt. Mária Therézia,' Üziié-
ziának tőle erőszakkal lett kitsiKartat&sit,
az Aquisgfánumi Békesség utann is 9;oeft
felejthette. Tudta ezt 11. Fridnk, valamint
azt is, hogy Mária Therézi*, az Aqui$gri*
Dumi Békesség kpttelesekor, a1 mikor oyolli
esztendei Háborúnak vetett V?gct» sokkal
erősebbeno 'állott f mint mikor azop l|abo«
?úhoz kezdett volt. Eb|)ől az okból, ^ Ü&
jSnséges békesség helyre állásával gyanú-
ját és félelméi le nem tévénn II. Fridrik:
iadait el nem oszlatta, hanem inkább sza-
porította, 150 ezerre nevelvénn azoknak
6zamat. Ez, ha szinte nagy tsendességgel

is véghez: háborúhoz való kétiUittr
nek
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H k látszott, és a' szomszéd Hatalmassá,
gokat figyelmetes^égbe hozta. - Innen lett
osztana az, hogy Mária Therezia, a7 Musz-
fca Czámé ' Ersébst, a' Saxóniai Y^lasztd

'Fejedelem *s egyszersmind Lengyel Országi
Király IU% Augusztus, szövetséget kötöttek
egyórással; II, Fpdriket, mind harn?ann, ve-
^ecjetmes Szomszédjognak tartvánp. MÍ&4-

• multai, ez a9 Szp vétség, t*ak arra az eset-
X$ volt kötve, ha II.Fridrík közzűlök vala-

. inelyiket inegrámadná. Bzt ar Szövetséget,
ft' Maszka Qzárné^ Erseket, igen, akarta ,

>. fi,zértf mivel magát ILFridriktől ipeg^érte-
tcttQ^k tartotta, úgymint, a'ki* asztal fe-
lett, ŷ g és elmés tréfái között f Er'sébc^et
pem egyszer érdeklette. Szintén úgy nehéz*

^teU U.Fridrikre^ a' Muszka Minister Qestu-
' ~fhev is. A* Saxór\iai Minister Brühl pedig 4
•-. ^penn olyan idegenséggel viseltetett eránta:

$r mipémü szíves, indulattal állott M4fia
> TTh r̂ézia mellett, Az említett Szövetség te-
r Jiát 4fl végre készült, hogy a' nagyravágyó

í s mindenfelé terjeszkedői kívánó ILFrid-
- yik, megalá^tatnék. JDje ennek is mindenkor
* féseni* volt ^' füle. Azomb^nD, kibérelt
V emberek ált^í, titkonn dolgozott az Udva*
; roknál; úgy hpgy mind az, v^lanii ** (\á*
;. rom IJdvarok Között történt,^tgdtára lett.

$. U2. A' Hét esztendős Háború kiüté>
Bére miodazáltal, nem az említett három

/'Hatalmasságok birtokaibann, sőt nem is
JJ. Európábanp, haaem Északi Amerikában^
r adóclptt alkalmatosság. Mely dolog így tör-
- íént. Az UUrajectomi Békéssjgkötésbenn +

f *7*3-bapn, â  Frantziák, Északi Amerika-
. bann, Acádiát, vagy Üj Skótziát, az ak*

kQJri kiterjedése szerint, által«Qgedték az
A J L
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Anglusoknak. Annak határai mindazáltal,
sem akTTor, sem azutánn, az jíquUgránuwl
BékessJgbenn y ki nem jegyződtek. Ebbfl
osztánn sok viszszálkodás lett az Asglusdt
és Frantziák között: mivel, mind á* kft
Nemzet, egyik úgy mint a' másik, azoni
igyekezett, hogy birtokit £szaki ^mériká*
bann, mentül szélesebbenn terjeszthesse. A1

pernek szép móddal való eligazítására, 17501
benn,, egyezéshez fogtak: de egyességce % sea
ebbean* sem a9 következő es£tend$kbeno,
uem mehettek. Azombann, a9 Frantziák,
*754*benti, az ttszaki Amérikábann \M
Anglus Colóniákonn, az Qhió vizénél t Bé-
ine^ erőszakot követtek el. Melyért, a
AoglusQk, másik esztendőbenn, (^7SS')f^
zal állottak boszszút, hogy a9 Frantziak
hajóit, melyekenn Amerikába kereskedtek,
^lfogdosták. Ekkor a9 Frantzia Kövét, el
rem búiáúzv^no, ott hagyta Londont. Melj
tselckedeibői látni való volt, hogy mára'
Háború elkerülhetetlen. A9 Frantziák, azt,
a' mit rajtok Amérikábann ejtettek az Anp

'lusok, Német Országbann akarták viszszt-
adni; azonn ígyekezvénny hogy Hannóvt*
rdtf melyet az Anglus Király hír vala, el-
foglalják. Féltvénn tehát //. György Ha*
DÓverát: minthogy annak oltalmazása oem
egészenn esett keze ügyibe; nem is reményi*
hette, hogy egyedül, a9 hatalmas Frantzia
erő ellen megtarthassa: íy^ó-bann, Januá-
ri us 16-dik napjánn, a9 Pruszsziai Királlyal
ILFridrikkel úgy kötött, hogy az, Hornná
verát <yta!fpazza meg. Ezt megtudváno á1

Frantzia Udvar: olyao lépésre határozta
magát, mely az akkori idóbenn szinte le-
ketctleoségack látszott; arra tudnillik, hogf
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#* Felséges Ausztriai Házzal kössön Szövet*
jtóget. A? Betsi és Parid Udvarok között %

" VgJAnisf majd tsak nem harnutdfél szá«
csztcndőtBi fogva ellenkezés uralkodott va*
la : melyet most, Gróf Ka unit z, a' ki as
Aquisgránumi Békességkötés utánn küldő*

>*4Íött volt Követnek Parisba, egyszerre el-
? «ayésztetett, Ebbenn a' váratlan Szövetség-

benn, mely Május 1. napjánn, 1756 bann,
^ Vcrsáliábann ment tökélletcsségre, XV. La-
J/cr Mária Theréziánakf arra az esetre, ha

tnegtámadtatoék, 24 ezer embert ígért se*
^gíiségűl, még pedig úgy, hogy Mária The-
' ríua^ a' Fraotziáknak tengeri hadakozást

ba részesülni, telyességgel ne tartoznék.
^ ••"" $. 113, Mind ezek nem,eshettek űgjr%
h"-liogy ILFridrik raee ne sejtette volna. ín-
| neo lett az, hogy a Pruszszus hadak, na*
Sáponként gyülekeztek Sziléziába. Ezt lát^ána,
I• jMárJa Tkerézia: íigyeimetességbe hozódotU
\ Az Ausztriai Seregek, mustra tartás végett,
i Cseh. és Morva Országba parantsoltattak.
i\ A Muszka Czárné Erzsébet, és a' Saxóniai
i\ Választó Fejedelem r 's egyszersmind Len-
(• gyei Király, HL Augusztus * a' minapi Szö*
/ Vétségre emlék^ztetődtek. A Czárné, Pru«z-»
i íziához közel, Livóniábann^ és Curlandiá-
\ iann: a9 Saxóniai Választó Fejedelem pe~
i die, Saxőniának Cseh Ország felől vald
E fzélinn, Pimánál^ kezdte táboroztátnLseregeit*
1 J. 114. Soká késni a'-doioggal? Ildik
t íridrik sem akarvánn: Június üó-dik nap*
^ |áan, 175Ó bann, a7 Bétsi Udvarnál\ ezt a*

.kérdést téteti: kogy miad ezek a9 készüle*
í tek nem ó ellene' valók-é ? A' kérdésre aho«
" Való felelet adódvánn: nyilvábbann kezdett

bozélim, *• axt kívánta, ho^y Mária The*
i
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, egyénesenft arról tegyen^ ígéretet;
hogy ó'tet sem ebberin, sem a következén-
dó esztendőbenn, semmiképen'n taég nem
háborítja. Ezt, Mária Thérézia, minden fel-
*étél és meghatározás nélkül-, nfeg nem fgér̂
lietvénn: II, Fridrik, többé Se kérdett rt
hallott, hanem, készenn lévő seregeivel,
AugusitYis 29-dik napjánih, 1756-bann, Sa-
xéniába beütött, és a9 Választó Fejedelmi
lakóhelyet-, Drétddt% tofrelybó'l t í l . Augusi-
Yus, kévéssel az előtt> â  Kőfíigstein ttevf
Erősségbe futott Vala, elfoglalta* Hataímá-
bann lévénn Drezda': árra át crőszáltra
taiebt^ hogy a' Választó Fefédehhi Leveles
Házat \Archívum)y a' Választó Fejedelem.
iné 's egy szermind Legyei Királyné bátor
ellentállásával nem gondolvábn f feltorötte,
és abból, a9 feljebb említett Egyévsekről
szólló Leveleket kivétette. Ezekkel b̂ tVánn
maga mentségéré kívánváhn élbi, ázt hír-
dettetté Y\\ hogy fegyverre. Váló kelését',
egyedül, az ellene régtől fogva készülő és tö-
kélletességre is ment Szövetkezések okozták.

§ 115 A' Választó Fejedelemséghez
tartozó (EldctoraUs) Saxóniához h^zzá jut-
vátan ILFridrik: Schwcrih nevű Vezérét,
ŝ ámt>̂ 3 hadi néppel, Cseh Országba küldőt-
te: tóagá pedie, a' Pirndnál fek^ő Szakn
tábot 'ellen indult, mely 17 eíer emberből
állott. Ezt hirtelen úgy bérekesztette, hogy
hozzá lsemmi féle élesig nem Vivődhetett.
Ily állapotbann lévénn a9 Szaksz tábor:
Mária Therézia-, Cseh Országból, Braun
(Brown) nevű Vezérét küldötte annak sza-
badítására. De, ezt ILFridrik^ serege egy
részével eleibe menvénn: Octóber 1. nap-
}áan, i/jó-bann, Lowwitznál meggyőzte,

és
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és Cseh Ors?ágba viszszaverte. Ékkfpénft
a9 Szaksz tábor utolsó szükségre jutvánot
kenteién volt /magát feladni; melyet osz-
tánn lí. Fridrik, a9, maga hadai körött eU
osztott^ tsupánii a' Tiszteket botsát váoa
cl, oly feltétel alátt^ hogy, míg ez a' Hi-

* 1>orú tarf, elJene hadi szolgálatai né tégye^
nek. Így á' bekövetkezett telet, Sáxóniá^
,bann tséndésénn tőrtötté ll. Friárik, ab-

; baon seregeit téli quártélyrá szállítváon^
c <s másképeüO 1%, miut fegyverrel nyert tar*
"% tomanynaíc, sók hasznát véyénrt.

,*V*>íöi Azonlbaüu, míg tf tél tartott *
i . irmd /két Vészről̂  az Ellenséges Felek>: l szüriteleA ához készültek, hogy mentül na*
--* g.vobb erővel folytáthassák a hadakozást,
t A ' Császár •*/ Ferentz\ Janaáríús 17-dik nap*
?r iann , 1757 benn, 11. Kridrik ellep, mint .a"
at'.ki a9 ftaxóniai Választó Fejedelem tartó*
É* mánnyát erőszakosáén elfoglalváno, a* Né*
... inét Biródalorü ts^hdességét megháborítot-

fc ta, Executionális Háborút rendelt. Ehezké-
s pest, kiki a9 Német Országi Fejedelmek
£ közzűl, bizonyos számú serégét tartozott
s1'állítani a9 Pruszsxüs ellen. Ezennkívül, ^
C JAuszka Czárué Er*sebet 9 100 ezer embert
r* igén. A9 Frantzia Király XV. Lajos pedig^
Lá a Franiziá ivoroiiá Örökös {jbauphin^ Del-
*,<phin) Feleségének, ki \s a9 111./\ugusztui#
c leánya vólt^ síránközásira és esdeklésire^
r> tnár nem 24 ezer embert, (a9 mint a9 620-
r-" Vétség ranotta), hanem, két derekas seré*
* get ailitoit ki;, egyiket, mely &o ezer főből
• « lo t t , és Mar suli <C Etrées vezérlése alá

bíóflot.t, Haonóvera ellen: másikat pedig
istí' acvú Vezér alatt, a' végre, hogy
lk a9 JNémet £irod«ilombéii Sereg
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erősebbé* tevődnék. Sőt Svéczia is arra ve-
vődötj: a9 Fraotzia Udvarról, hogy, mint
az i648-bano köttetett Féitfdtiái Békesség-
nek Oltalmazója { Garant)y kélj«a fel Prosz-
szia ellen. ILFriárik is ugyan, semmit d
nem múlatott, hogy mentül készebbenn álL
hasson ki V követ kező táborozásra: tie- se.
gítséget, az egy Ariglus Kiráiyonti II.Gjrő

f yőnn kívül, senkitől nem nyert. Ez, a
issebbik Fija (Kumberlándi Hertzeg) alaft.

Alsó Saxóniáoaon, Anglur% Hannoverül^
Braunschweigi, Hassiai, Bückelburgiy á
Góthai hadakból, oly vigyázó Sereget gyfij-
letett-egy'be., melynek szama 45 ezerre ment
— Ily készületek között tők el a' tét, 1757-
"benn.

J. 117. Tavaszra kelve \ i757-f>enn,
kezdődvénn mind a9 két Ellenséges Részrőt,
á' táborozás: az iszonyú véres tsaták egy-
mást követték; úgy hogy Áprilistól fogva,
«gé«z Decemberig, kikötvétrn Octóbert,
minden hónapbann, hol egy jiol több, ször-
nyű ember kárral járó hartzok és viasko-
dások történtek. Nem is volt példa., a'zilyefl
•érrelfolyó esztendőre, egész eacea hét cfii-
tendős Háborúig, a7 Históriábann. — ILdií
Fridrik, a' ki mindég a9 más főidénn szert-,
tett hadakozni, már Apriüsbeu, három fe-
lől botsátottaiiadait Cseh Országnak, tgyik
seregét Saxóniából maga vezette? másikat,
Szileziából, &chwerin; harmadikat pedig,
Luzátziából, Hertzeg Bévern: és mind ezek,
az előre meghatározott napra, Prága alatt
voltak. Ott, a' Mária Therézia Hadinépet
melynek Vezérei, Lotharingiai Hertzeg Ké>
roiyy és Braun voltak, készena v4rta £
t k Május 6-dikálm öwtvetsap-

ráia
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•*$nn a9 két tábor: darab ideig kétséges volt
á9 hartz kimenetele; míg nem az Ausztriai
Sereg két szárnya között, nyílást vévénn

^4szre II.Fridrík: afconi), nagy hirtelenség.
4$g*l» bérontott \ éf az Aüstttiai tábort, iszo-

vérontás között, két felé szakasztottá*
megbomolvánn abbann a' rtnd:
elvált, hogy melyik Részé a9 gyó'-

iedeíem. Hertzeg Károly, táborának egy
aĵ jrészével, Prága falai közzé vette magát:.
V* 9 többi népe pedig Morva Ország felé vo-

•fiit. Ebbenn á9 Prága alatt történt ütkö-
7 scétbenn, Mária Theréiiának egyik híres
\ Vezére Braun ;(Broivh), a9 ki közJcgény-
\\ÍQ\ ment vala fel Feldmarsallságra, hala*
^íos sebet kapott, melybenn, keVés napok
/viúlva, PrágábanD megholt. A9 II.Fridrik
^Vjfészéró'l pedig, Schwerin esett elj 8« esz-
[rtendős korábann, kinek halála í tsak nem
li^ey hartfcvesxtéssel ért feh
1 $• n8* fifeen győzedelem utánn, a1

* Pmszsziai Király,, i&iVA nevű Vederjével
"együtt, Prágát kezdette ostromolni, Her*
'tzeg Bévernt pedig, Daun ellen, Morva Or«

'v ízágba küldötte. De Daun, derekas hadi
/'nép érkezvénn hozzá a9 Magyaroktól, úgy

inegerősödött: hogy Hertzeg Bévern néki té-
1 lyesféggel meg nemfelelhetett. A' Király tehát^
. ostromló seregének egy részével maga indult

k9 megszorult Béoern segítségére. Azombann
* JDaun, Sádasdi Ferentzel együtt, Prágának

jlz ostrom alól való felszabadítására siet-
. flrénn: Kollin városához nem meszsve, Pia*
. fiirfn nevű falunál, II.Fridnkkel öszvetaláU
-kozik. A9 Király ágy itélvénn, hogy, ha

JOaunt megveri, Prága mindjárt feladja ma< t
. gát: várvánn várta a9 megvívásra való

IIIDarab. t

4
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ialmatosságot;' és, annak szerentsés Icime*
neteléhez oly nagy bizodalma vólt^ hogf
az ütközet előtt való nap így -szólott j?
katonáihoz: „Hólmip, ha Istén'akcífja, még
egyszer megverjük a* Császárné' ^népii^ 4
azutánn Bétsbe megyünk Bikes>ség tőini.*.
De .másképébn történt aVdótog. Juoius ifr
dik napjánnA elkezdette a1 Király az ütki*;
zetet, a* lévénn czé()a>? hogy -a* Dauá
népét, a9 Planián mellett Aévfi sátitzból ü
verje. Meg is vetette minden 'erejét és mefr
térségét. Hétszer újította *meg ;a* haflzot,
de mind a9 hétszer visfrszavirettetvéon,
meggyőzettetiett. Dél utánni 2 órától fogva,
estvéli 9-ig tartott a'verekedés. A' II. Frid-
rik táborának 25 ezer ember hí/ja, esett, a1

holtakat és foglyokat együvé számlálváao.
Elvesztett 22 zászlót, 45 ágyút̂ , és felette
sók tábori eleségét. M'indeüek fdett kimu-
tatta ekkor magát, á9 vitéz Nádasai FerenW
alatt viaskodó Magvarság, aigy hogy a'
gyozedelmet -főképenn annak lehetett ko*

öú
?5. Í19. ^E' nagy romlás utánn %

rik* Saxónia felé futvánn, Leiume
állapodott meg. Feldmarsall iföiA is, a1

a9 ki a Koliini (tulajdonképenn Pldnidni)
ütközet alatt, Prágát osiromiotta vala, halt
vánn a' veszedelem hírét, igyekezte népéi
Prága alól viszszahúzni. Eszrevévéno ezt
Lotharingiai Hertzeg Károly: Prágából 84
ezer emberrel kiroharv, és a1 Keith seregébenn
•ok kart tészen. Mindazáltal Keith% ha mind
nehezenn is, a' Pruszszus Királyhoz, Leüt*
meritzbe verekedik. Ekképenn a1 Koliini gyt*'
ztsdelem által,-.mind Prága az ostrom alól
felszabadult, mind egé*z Cseh Ország a9
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rutzsius seregektől kiürült. Ezeo örvendő*
s történetnek emlé>«/eté e állította feji
ária Therézia, ama nevezetes Vitézi Ren-
t, mely az 0 Nevéről Therézia Rendinek
vattatik. Szolgál ez a9 Hadiembereknek
rkemésére, melybe minden Tisztek, a9

Uzlótartóig, Vallás külömbsége .nélkül,
[Vétetnek, ha arra magokat érdemesekké
szik,* A' vitéz JSádasdi Ferentzet maga
ária Therézia ékesítette meg ezen Rend
űmeréveh
• A* Theréiio Rendiben*. léVfi Vitézek osztatnak

Nagy Keresztesek™ % Cqmmenddtorokra % ét
Kis Keresztetekre; *s éten belyhettetSdés«k
tzerint véstik esztendőnként való jutalmpkata

mi első rendbenn 1500, a' másodikbano 600 m

a' J&armadikbann 400 Rb. forintokat. A' mehf~.
nemély, ezen Vitézt Rendbe való felvétette*
tése- előtt Nemes nem volt: feUétettetésével*
Nemessé leszsz; a' Nemes pedig ingvenn BA-
roságot nyerbet.

$• 120. A* Kollini (vagy Pldnidni) ve*
edeiem utánn, ILFridrik^ futásbaon lévíí
dait Leutmeritzbenn öszveszedvéna 9 ' Sa~
niába vszszatért. Minekutánna egysze*
:ezdődott rajta a9 szerentsétlenség: több
jokésnyomorűságokis érdeklették. Ugyan*

a* Kumberlándi Hertzcg % a* ki egyedül'
arvala lenni segítségére, Juliui í9-dikénti
?57')i Hastenbecknel (Alsó Saxóniábann)
gütköivénn a9 d9 Etrées vezérlése alatt
'O Ffaotziákkal: azoktól megverettetett,
utánn pedig f oly szoros helyre húzta
£&* hogy, Klószter Szébenbenn% kéote.
iíttetevt gyalázatos Capitulatióra álUni,
; ígérvénn, hogy az alatta lévő nép le*
ix a'.fegyvtru Másfelől, a* Muszkák.

I ir<**u
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Jípraxin névff Feldmatsaü alatt j Július; dsí
Bapjánn béütvénn Pruszszidba: Pillaút,k
Méhiolt% más Városokkal együtt, elfoglak
iák. Azon Országnak oltalmazását IfcFri*
»ik\ "Feldmarsall Lehvaldra bízta vala: dl
ez , nem lévénn több embere 30 ezernél, t*

•97 ezerből álló Műszka sereggel fel nett
lehetette Olyparantsolatot vévéno míndix-
^által a* Riráfytól, hogy akármibe kérfl̂
•tközzön meg a9 Muszkákkal: Augusztus

f ödik napjáno, Grosz-Jáqendorfndl (Nap*
eleti Pruszsziábann, az Insterburgi Kent

letbenn) szerentsét próbált: de er6áeá,
megmérettetett. . .' .

$. 121. Azombarín> mindeneknek Ufc
iBálkozásárá, a9 Muszkák, ezen győzedelci
utánn^ T?usxszidt% mely már kezekbéfei
«rólt, hirtelen oda hagyták. Mi okból toí-
tént ez: idővel jött vilagosságta. Tudníllih
á* Müszka Czárné Ersébet\ aMior, midőfll
a9 Grosz. Jágendorfi ütközet esett % igén 1^
leg volt, .fi§y hogy halálát lesték. A9 Fi
Cancellárius Bestuchef ^attól tartott > hoff
az Er'sébet utánn következendő Czár, w
<Uk Péter, a' ki II. Fridriket halálból sze-
rette és betsülte, néki vétkűl fogja azt »»
lajdonítani, hogy .Pruszszia ellen egész erf-
Vei folytatta a' háboröt. Irt tehát slpruxi*
uak% hogy a' Muszka hadakkal térjen Viú-
mth Pruszszi4ból: ,a' ki is engedelmeskedett,
és a* kete alatt lévő sereget Lengyel Or*
ttzágba húzta vis/sza. Azutánii, megfordij*
vánn a'' Czárnéf említett betegségéből, mi-
dőnn ezt a' dolgot megtudta, felette meg-
haragudott; és Apr.uxint kérdőre vonat'

á midóü* az 'a' ilestuchtf L l é !
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vókia rnagát: Bestuchefct Vő Can-
eltériusi Hivatalából kitette.'

$.192. Az alatt, míg ezek estek, a1

[émet Birodalombéli -r iminneQ amonnaa
szves^edett — egyvelges Hadinép, (Rcichs-
iccutionsarméeV, melyet Hertzeg Hilfc
wgshqíuseá vezérlett , a f l Sottbise alatt lévtf
rftrftzia' sereggel egyesülvénn t közelgetett
axóniához. Ezen egyesülj Tábornak, //-
í* Fridrih% maga indúk eleibe: ffertzeg
foernt, Luzátziábann, Szilézia őltalmazá-
íra hagyváon. Mely alkalmatpssággal' éU
énn. Lothariogiai Hertzeg Károly ^ Gróf
fddasdival Sch^idiützct megszáilatjá; Gróf
fadtifr Andr'ást, Berlinre küldi; i\Q2y így
L Fridrikóek, említett átjábaon, akadályt
ígyen i maga pedig, Daunnal együtt, 2fó>
rm ellen mégyen. Gróf Hadik, 2000 Ma-
rar Vitézekkel, hirtelea Berlin aláv te-
mvénn.; azt, Ocióber id-dik napjánnA

1757.) elfoglalja, 310 ezer tallérig meg-
i^tzolja: azzal elébb áll. Berlinnek segít*
igére //. Fridrik viszszafordult: d« meg*
tTéon Gróf Hadiknak ODTOD lett eltáV^o-
Lsát: kezcktt útját ismét folytatta, az e^ye-
íU Német Birodalomhéli é* írantzia sere*
ik ellen. Azokat osztáon, November 5-
ikénn,t fto^zback nevű falunál (Thuringiá*
tna, JV(erseburg és Weiszenfels között X
Jályánn: tsufosann megverte. A9 Király,
unté ebédnél űlt, Hertzeg Ferdinánd, Ksith-
\ Seidliiz Qenerálissaival, rqidőnn, dél
tánn egy óra tájbánn, megtudta, hogy )&
iá az *ó ezer főből álló Éllepaég. Maga-
ak tsak«22 ezer embere volt. í)e oly bol-
ienn. rendelte él ezen kevés száma hadi
É é ú * hpgj% egynéháigr órá̂ k múlva,

L 9 ^'Í
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egész ellene jött tábor szeljél szóródott. A*
nál varatlauabb dolog volt ez a9 Frantziák
eló'lt, hogy azok, eleinte, még arról is ké-
telkedtek, ha valyon nem illetlen doloj
lenne-é nékik y a9 Brdndsmburgiai Mdrchfo
nak (így nevezték II. Fridriket'azért, mivel
Elei tsak Brandemburgiai Márchiók voltak)
maroknyi népével hartzba elegyedni. A*
bise pedig, annyira bízott magához, hogy
előre azt írta XV. Lajosnak, hogy nem s»>
kára fogva viszi eleibe a9 Prusasziai Ki>
rályt. De hirtelen, minden helyes ok oA
kűl, oly réműlés (Panicus terror) foglaka
el a' Frantziákat: hogy hátat fordítván!).
és fegyvereiket, sé't még a* stibiijeket ia,a
könnyebbenn való fut hatás végett, elhagyván
** kalapjaikat elhúllatvánn, hanyatt homlok
tohantak a9 Rhénus. felé, azt képzeWcnii
hogy mindenütt nyomokbann vau ILFrU-
rik.** Á* fogságba estek oly sokann vol-
tak, hogy elég kísérőik nem lehetvéno,*'
következett napokona1 nagy részéot clszö^
liettek.

• H.Frídrik% elkészítYÓqn seregét as Otkózetrf
kirakatta &z ágyúkat: axombaon V sátorokai
fel von alfa, mintha tsak táborozott volna* Dl
alig rohant as Ellenség a* Pruszstus seregit
minden sátor egyszeribe av fŐldonn volt, ^
minden katona készenn állott a* harlxra. A
rettenetes ágyúsás . elszélesztette «* Fraotiii
lovasságot; a', Birodalom béli Sereg, minek
•lőtte tsatára kelt volna, hátat adott. A' Fia*
feia gyalogság, egy darabig tartotta magit
de utoljára hasonlók épen n futásnak eredi
Lásd Néhai TisU. T. JRétieU Jatef Úr
kaját ilyen titulus alatt, A' Hét estU
Háborúnak rövid előadása az Alzir réginn
a' 270-dik óldalonn. — A' szörnyű futást lát
váirti lí«Fridrich: azt írják, hogy' htajára *

M
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te a keiét, és úgy nevetettf ezt mondvánn*
,, Soha se tudtam, bogy ilyen sok derék ken*
,, gyei futója van a' Frantzia Királynak. •«

• A* elfogattak köiött Voltak nyóltz Generáli-
sok^ és. 25a Fő Tisztek. Ezekét estvére, va-
tsorár* hívánn a' Király, fr Látvánn, hogy a*
vatsora nem igen deiék: magát ezzel mentet-
te: „Megengedjenek az Urak, mert magam
M se tudtam, hogy ma ennyi vendégeim lesz*
v n e k . " Lásd Méai Tfiizt^ T^Pétzeli Jó'stf
Út einUtett munkáját, 4' 371.-dik óídalonn.
SoubLsett azutánn, magok a' PÁrisiak, tsúfo*
Epi grammá ka t írtak^ Már az előtt is, tadnil-
lik, úgymint, Septê nober 1 ósdikénn, igen'gya*
lázatosann járt *óU ez a, Frantzla Vezé?. Mert4
Pruszszus, Generális SeidtitieKx kit H.Fridrik
Gothdbann hagyott vala, kevéa népévei
együtt, melynek száma mind őszve is, tsak

oo-ra, ment }s kéare akajrvánn keríteni: gezet
ellene indult. Seidlitz% mikor ezt

g ^ * . neon akarván^ s^eientséltetni em-
b.er«it,. GótkábáJ kitakarodott: Soubise pedig
oda hémenvénn, kedvére múlatott. Ekkor
$éidliU r véletlenül xajta n\ent, éj ply fe^el-
m«* öntött belé,, hagy *e kérdvenn se hall-
vánn. Souhise% ama* végső veszedelmet jelen*
to FranUia szókkal adott {elt katonáinak a9

futáata.; Sauv.+% qui peut, azaz« ki merrt
tud* siafadjon^ Szaladtak is 9* Frantaiák, va-
lamint tu«itak, EUsenach (Isenacum) felé, sok
jó szaga rizzel telye* üvegeket, púderes zats-
kókaty pomádé tartókat, nap ellen valókat,,
(parasols), 's a* t. ha$yváan el. Ebből lehet
látni, mennyi függ a* Vezértől. Mennyire kü-
lömhöznek a' mai Frantzják a' Soubise serei

$.123. Á* Roszbachi gyözedehmböt meg*
on //. Fridrik: úgy találta^, hogy más*

tt miadenütt szcrcntsétlenül folytak dolgai,
Uddi FerentZ) az alatta viaskodó Ma-

i- 4
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gyarokkal, Alsó Sziléziábani}, oly tüzesem
\ ostrom lotta Sckweidrdtzety melyet Pruszszu*

General Major á*/\r oltalmaz vala: , hogy
az, íó nap műlva, November i2~dikéi>Dt
magát feladta. Fogságra jutott hat ezer őr-
ző katona: eloyeró'dött 104 ágyú, 4g zász-
16, s<fk eleséggel t és mintegy 390 c w Rh.
forint kész pénzel együtt. Nadasdi azutánik.
Hertzeg Bévern ellen ment, a9 ki Marosiig,
alatt táboroz vala* Ugyan oda Lothariogiai
Hertzeg Károly, és i>â /z is megérkeztek ,
Ekképenn egyesült erővel roritvánn a9 frosz-.
izusokra: azokat, nfliha magokat elég vítfc
zűl forgatták t November 32-dik$gn mej
győzték. Két nappal azutáon, m^Ra
tzeg Bévern is % miaőnn e^r ina^sával, cq
lélődni (recognoscirozni) ment volna: eU
fogattatott. Az nap, est ve, Boroézló is fel-
adta magát, melybenn iámét sok elfisé&, é(
iadi eszköz találtatott.

$. 124. E' szerint, égése Sxilé^ia â
elfograkatáshoa lév^nn kpzel: M. Fridrik^
Thuringiáon keresztül, tsak nem képztjlhc-
tetlen, serénységgel, törekedett, S^iléziába^
és már December 2-dik napjánn, Parcfyuritz*
fiái volt. Ott secegét rendbe szedvénn, és
azzal a' Bévern vert hadát is egycskvénn;
December 4-Uik napjánn , Boroszló felé ifr
dúlt. Más nap, ygymim December j-dikéon*
a9 Mária Therézia hadaival, Borosaiéhoz
nem meszsz^, Leutheh .n v̂ü varosnál, öszr
Tetalálkozvánn: megütközött; és, qoba tsak
egy talpallatpyi főidet is drága vérenn k*U
lett megvennie a* tsatahelyból: mü>4azáltalA
a9 sokszori öszvetsapások utánn, tokélleUr :
senn győzedelmeskedett. Neveztetik ezi â
ütközet Lissainak is t minthog.y íissa váll-
tához kpzei esett* 4 ' tsata helyéna marad-
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iak, Generális Luchézi, Printx fr,
6 ezer emberrel. Elfogattak 15 ezereno. El*
uyerődtitt 131 ágyú, 51 zászló, és igen sok
társzekér. Azutano, December, 20'aikána,
Eoroszlo' is t melynek őrizete 13 ezer em£
bérből állott, magát feladta.

5, 125. A* következő 1758-dik esztett*
dőbeuo is, a' hadakozást úgy folytatta}1?
dik Fridrik, hagy az, tulajdon jobbágyinak
nem nagy. megerőltetésével ise^t: mivel ai-

.xa. V költség, rész szerint a' Saxóniaí La-
kosokra vetett terhes adóból: rész szerínjt
pedig, az Anglusnak abból af pénzbéli se*
gítségéből tolt ki, mely esztendőnként 67a*
«zcr font sterlingre, azaz, mintegy négg

* miliő kurta tallérra ment. Legelső benn ur
( Április jó-dikánn) Schweidniuet vette visz-
sza. Onnan, Morva Országba, Olmütz al$
inent, és Május 27.dikénn, annak ostromán
hoz fogott. De midőnn Laudon és Siskovits,
minden eleséget és hadi készséget, melyet*
$züéziából akart száilíttatjDi Olmütz alá t
az ütbana elfogták, 's azt kísérő seregél;
vagy levágták, vágy megszalasztották: OU
yiutz ostromát félbe szakasztani kenteiéig
volt. Ekkor tehát Cseh Országonn is Gli-
Izonn által, Sziléziáb^ tért viszsza.

J. 126, HallváfDn azombapn ÍLFridrikv
feogy a* Muszkák, Jfermor nevű Vezér alatt/
(ki a' feljebb említett uápraxin helyébe te-
vődött vala) Brandenburgiának Lengyel Or-
szágra fekvő részébe, Műmarkba (Nova/
Marchia) béutvénn^ Küstrin városát erő-
erősenn pstramolják,:• egyenesenn azok el*
|en indult; kikenn osztánn, Augusztus 25*
0ik napjánn, Zorndorfnál,* JDohna Seitlitq
«evu ?Yczérépek vitézrége által tgyó>e<JeU
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tneskedett. Ezen gyó'zedelemmel miodazáU
•tal, 6gy, mint lehetett Volna, nem élh*
"tett: kéotelcn lévénn N2x&piába sietni, ar
örtsének Printz Henriknek segítségére, a9 ki
Vaun és a9 Birodalombéli seregek miatt
igen szorult állaootbaon vóLt. De midóno,
Luzátziábann, a hoszszas. in ázás miatt el.
báAjadt seregét meg akarta volna pihentél.
ni: JJauntóly HochkirchennéL** October íf
drkénn ( 1758O1 virradta elótt, megtámad-
tatváiin, szörnyenn megmérettetett; tíz ezer
embert, 100 agyút, és. 28 zászlót*

. vénn e»
lí.Fridrik* Dohna SeidUn, U Ztéthe*

reivcl együtt, Augusztus- 23-dikÁnn érkezett
Zorndorf alá, mely . Helység t. KtUtrimkei egy
mérfőldnyire, Neumarkbarin r a gyön. A* Must'
ka Vezérek, Fermor és. Demikov pedig, An.
gusztus 25-dLkéan mentek oda^ mely nap, ai
Öszvetsapás i& meglett. Mínd kel tészsől isto*
ayű vélt a? vérootás; de utoljára is. a9' PruH-
szusok vettek erőt a' Muszkákonru

* fíochkjirchen, tsekély falu , Felsd Luzátziábann.
Legközelebb fekvő város boizá, Bautxen. ( fiu-
dissa). Ezen falühál, av Mária Therézia Fo
Vezére Daum, igen jó helyet foglalt, és WA-
gát erőseim bésánizoha. Etlenbenn , a* 11-dik
Frihrik táborának alkalmatlan fekvése volt
Melyet látvánn Kelt A f igy széllott a* Király-
nak: „Ha, úgy oioncl, itt bennünket iueg
s , nem támad az ellenség t megérdemli ai
f , akasztófát." De il.Fridrik, bíztatta magát,
és negédeseim i$y felelt: „ attól sem fél ogjr
„ a z ellenség, mint mi tŐlüntyi" Azom-
bann, kevés órák múlva megszégyeníttetett.—•
Daun tettette, mintha magát hátra akarni
húzni. Nap lemente után rí, azokkal, kiket «'
tábor helyénn ha&yott, nagy tűzet rakatott;
az erdőbenn egész éjjel vágatta a* fát, hogy
a' nagy zörgés, harsogás, és lárma miatt,

tábora
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tábora kimozdulását észrr ne vennék. így ba*
dainak nagyobb részét, a' Király táborának
jobb szárny* fele indította. SajdítoUak ebből

m valamit a' Pruszszu* Huszárok, és Seidlitz
'a Zittthen% kérték a' Királyt, begy nyerget*
tessen : de rá nem vehették- Má& nap reggel»
5 órakor, Dátumait már minden katonája a*
rendelt helyettn vólu Akkor mind élőt mind
hátúi egyszerre- tüzet adatván a a" PEUSZSKI-
sokra:, azok zavarodásba. jöttek*. Még minek*
előtte a*nap fefjött volna: nagy véroatás lett.
Generáli* Keith (a* ki előre is mintegy érez-
te vala a* veszedelmet )• elesén. Nem külöra-
bena foannschweigi Hertzeg* Ferentz. Móritz.
pedig, minekutánna két golyóbis^érte, a" Ár-
vátoktól elfogattatott. Maga a," Király > sok-
•zov megújította az űlközeteti de szerentsés
Deo- lehetett* Kevésbe múlt t bogy magát 4s
fíaehkireheHhenn-el nem fogták. Keitk & Hoch-
kircheni- Templomba temettetett. A* 3riun-
ctchweigt Bertreg Ferentz. teste pedig, haza
vitettetett. jDaünnak ekkor ia a' volt a* bíbá-
ja, a*̂  mi másfzor: hogy^ tudni Ilik tudott
győzni: de a* győzedelenamet nem tudott élni*.
JMert a* Pruszszua vert.hadakat nem üzvénn:
megengedte, hogy azokat Ii.Fridrik, ^aeoae
láttára t Szitéziába vigye. —- Tsak ugyao , a'
Bómai Pápától, ezen, győzedeleraért% feUzen*
lejt süveget és kardot nyert Daun.

§, 127, A* Hochfrircheni megverettc'tés
iitáon, II. Fridrik > Sziléziába vonta magát >
és ott^ November 6-dikr nap|ánn, JSfeiss*
(Nissa) várát áz ostrom alól felszabadí-
totta, Kézéit pedig, ugy.an azon hónap 15*
dikénQ9 viszszavette. Azutánn, ismét Sa*
xénia felé fordult, melyet addig PrintzHen-
rik igen nebezenn tartott meg. ,Daunf ki
már ekkor Drezdát kezdi vala ostromolni:
megértvénn a* Király közélgetését, Novem-
ber 29-dikéna, az ostromot abba hagjta*
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és téli quártélyra Cseh Országba ment. Ha*
soölóképenn a9 Bjrodalombéli Hadak oda
fcagyvánn Saxóniát, Fr*nk<taUbann és Své-
viábann telepedtek meg. Ekképeno, aq
Octóberbeon mpgverettetett l í.Fridiik, De-

' cemberbénn már ojt? erőre kapott, hogy
valamint Sziléziával, úgy egész SaxóaLávat

"is birt. De, szerentsés lett annyibann is,
togy Brandémb^rgiáből a' Muszkák: Pomt*
xéniának Brandemburgiáboz tartozó, készéi
bői pedig, a9 &vékusok% kik oda, a9* Musv
Jkáknak Ntumarkba lett beütésekor mentég
•ala, *. egészet^ kitakarodtak: amazok Len-,

,,gyel Országba, ezek Svécziai Pomeráoiába
meavéan által. Így, az 1738-dik esztendő
végivel, II.Fridriknck minden tartománnja
megszabadult az Ellenségtől, kivévéoa
Pr^L^iziát, malybenn akkor is Muszka ha-
dak feküdtek. Á* mi pedig a* Jfrantziákaü
illeti: azokat, Clermont oevíí tapasztalat-
lao Vezér** alatt, a' ki Richelien helyébe
állítódott vala, Hertzeg Ferdinánd, tél víz
jdejénn, Februárius ladikétól fogva Már-
|zlus .25-dikéig, minden tsata és ütközet
nélkül. Alsó Saxóniából} Haszsziából, és
Vestfáliából egészenn kinyomta. Jjinius ele-
inn piedig, á' {Uiénusonu is túl uzvénn, él
mindenütt nvomaba lévénn, azon hónaj)
33-dikánn, á Qrefeldi térségenn ( a ' Cli^iai

^HerUegségbenn) általánfogva meggyőzte.
Ekkor Clermont a9 Vezéységtől elmozdítod^

, vánn: iielyébe f Július 11 dikénn, Contades
küldődött. I£nnek" osztánn a' Rhéousnál;
paint szintén Soubisének és BrQgliónak is*
Hassiábaaa, szerentsésebb előmeaetele volt.
P ü t is mindazáltal tsak annyit vihette^

?» hogy Ferdinánd, á* Hannóverai
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tartomány oltalmazására kéhtelen V61t visz-
Rátérni. Így osztánn, téli qtiártélyra, Cori+
tades% a' Rnénus és Mósa közire: SoUblsey
B* Rhénüs -és Moenus meliyékire: Ferdinánd
pedig VWfáliába szállott. A3 Prüszsziaí Ki-
tíly réhSt, az '1758-dik esztendő végivel*
a' Fr/tnjtziákra áézve is botorságba hej/bLezV
tetódött.

CUrrnont, S$. GermpÍH de Preti Apátur
és soha az el ott táboTt n'eui látott.

• Á' Svékii5ok, 1758-nak azVieinn^ Straslund*
bauíi, {mely erősség a2 ő Ppmeráftiájokbana
•sett). mfutegy bezárkózva voltak, és onnaá
snind addig nem bátorkodtak kijőnU vajamig;
ifcr' Muszkák, Brandenburgiábann,- szinte Po<*
ímerániáig nem nyomakodtak. Akkor o)\ i s 0

itrmnderümrgiai Pomerániára ütöttek; de ab-̂
ból, mihelyt a' Muszkák Braüdeaburgiát el.
hagyták^ mindjárt irimentek;

-$/i28. A' kovetkaẑ S ijrfoáik Vsztea*
dő, feletíe szerentsétlen volt JL ^ridrikre
jiézVe. Temérdek ftep lévénn ellene tábor-
baoo: kenteién volt hiagát tsak oltalmazó-
képenQ viselni. Minden igjekezefe mellett
iő, a' Muszkáknak ad Ausztriai Hadakkal
való egyesülését nn̂ eg nem akadályoztathat-
ta. Ezektől osztana, a9 Kúncrsdorfi títköztt*
benn,* a* Mária Therézia rÉszéFol Laudon%
1Í Muslkakétól pedig Szoltikov alatt, Au«
gusztus is dik napjánn erósenn megverette-
tett; 15 ezer emfeef híjjá ésvénn seregének.
^zutánn a9 megmaradt népét is ll.Fridrik*
nek tízőbe vette L&udon, és-, tnótsáros he*
lyékte arzotítváriú f beíőle négy ezerét eU
fogóit. A* iiyert préda volt 165 ágyú,*30

l ó , * K i r á l y n a k e g é s z t á b o r i k ' r é
y ü t U
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• Kunnersdorf Brandennbrglai Falu ( flfittelmark*
bann), mely az Odera melleit lévő Franco*
furtumhoi közel esik. A* Muszkák meghall-

N várni, hogy II.Fridrik általkelt az Odera vi-
^énn: Kunnendorfol mindjárt felper'stlték.
U%Fridrik% Augusztusa?-dikénn (1759.) meg-
támadja ' a' Muszkákat. RetteatS volt mind
két részről az ágyúzás. A' Praststus Gránáté-
rosok bé utót vek a* Muszkik sántzaiba* és azo-
kat onnét kiverték. Ekképenn zavarodásbt
hozódvánn a' Muszka féreg: II.Fridrik olybá
tartotta, mintha már markában?! lett volna a'
gyozedelem; '$ örömébenn Hírmondót futta-
tott Berlinbe a* Feleségéhez, ezt írránn rövi-

' dedenn egy vzédulára: %fAsisionyom! a*
„ Musikdkat kivertük sdrrtiáikból: két óra'
„ m&lva tökéletes gySie delemről fog hullani"
A' maszkáknak * ezen hanyatlását az okozta,
hogy azonn a*l részenn, melyenn 8ket U. Frid-
rik nyomta, nem volt elég Lovasság. Ekkor
előjött Laudon a' Magyar Huszárokkal, kin-
tiek száma \% ezerre ment: és mindjárt meg-
fordult a' szerentse. A' Pruszszus Lovasság eí-
szélesztődött, a'gyalogság nregzararódott. A'
Király mindent véghez vitt,' hogy népét újra
rendbe szedje: szüntelen a' tuzbenn forgott;
a' lova kétszer lövetett el alóla; a' golyóbis
Altailyuggatta ruháját 1 de, bár életét koUká-
ra tette is ki, semmire se mehetett*. A' Prusz-
tzusok, á* n a gy melegbenn, egészen n el lé-
irénn lankadva: többé nem vitézkedhettek. Eh-
benn a* hartzbann, Gróf Bethlen, kit^Itké*
penn kimutatta vitézségét, mídőnn, Laudom
alatt, a* Magyar Lovasságot vezére]vénn, a'
többek között, egy egész Pruszszus Bataliom
nal, »* fegyvtrt letétette. — Ekkor a r Prasz-
sziai Király, látvánn A' nagy veszedelmetv.
más Hírmondót küldött a* Királynéhoz, ilyen
írással: „ Aszszonvom ! az egész Királyi Fa*

. f , miliával siessen kimenni Berlinből,1" Vitessf
„ a z Archívumot Potiddmba. Félő, hogy as

u Ellenség ma Mólnap JBtrliukewi )eszsz.<f
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Lásd Néhai Tiszt. T. Péczcli Jd'tef Űr feU
jebb említett munkáját, a* 294-dik éldaJonn —
A* Múszkák köziül, mintegy 16 ezerénn es-"
tek el 9 a' mint ezt maga Sio/tiAov megírta
a' Czárnénak Er*ícbetneh, ilyen- kinyiiatkozt
tatással: „Felséged ezenn pe tsudálkozzéks
„ mivel tudja, hogy a* Pmszsziai Király igen.
P9 drágáim szokta adnj megy eret tetését. *• Azt
is mondotta Sioltikov 9 a'.mire .hajdan Pyrr-
hus fakadt, mikor a' KómaiaKat me^gy6ztet
#, Ha még úgy mond * egyszer így győzök: ak»
„kor , magam, -egy páltzával viszem meg
„haza á1 bírt." De ILFridriMs, «»lia úgy,
roirit itt, meg nem mérettetett, tit esettel ama'
Prunszus Major KUist (bires Német Poéta ) 9
kü szép pompával temettek -cl 4i* -Muî kák,

J. 129. A* KMnnersdorJt szöroyfi reszté-
gét II. Ifridriknek, nem sokára több i s
vette. A9 Német Birodalambíli hadak,
az Ausztriai ^ecegnek egy része, Drcz*

t megszáilvánn, Prusz&ztis Cotrvtnendáns
hmettaut,' September 4-dik napjáno (1759 )*
oak feladására kéosrerítették. Azutárm
íoerális i&zjfr, kit II. Fridiik, 46 ezer em-
rrel t a9 végre küldött vala el, hogy a*
aun seregének {melyet S*&óniából CseK
rszágba akar vala nyomni) .oldalról ke-
Ijöo; November 20-dik napjaou, Maxen
ÍVŰ falusáig Dauntól^ minden "népével,

hatvan ágyújával együtt, elfogattatotu
ásik Pruszszirs Generális^ Turky pedig, .
ccember 4-dik napjánn, a már jegesední
jzdeil jilbis folyóvirénn, tsónakokona^
^arvánn általstállíianl népété-az Ausztriai
Iregtol megiámadtatoti, és három ezer.
nberétől1 kik részszerlnt lev^g^ctak^ rész*
:erínt fogságba estek, megj^osztattatott.
kké U d i 4L Jfidika9
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Szövetséges seregiek egy Vészét, melyet)
Vest$áíiábann t a' Brftunschwejgi Hertíecség
örököse vezérel vála* December vége felé,
magához vette. Mellyel azt nyerte, hogy
JDaun ellén> a* ki magát Pirndndl .erősenn
fcésántzolta valá-, Drezddnn, ^s a9 Pirnaf
fcájékó'nn kívül, égési Saxóöiát Megtarthat-
ta. Mely tartományból osztion9 ázom tfc
lenn, Dein tsák ^éozt és eleséget Szerezhe*
tett: haóein katonákat is szedhetett magá̂
Üak az új táborozásra.

Jfc igök Az. alatt, míg ezek történtek:
m' ILFridrik Szövetséges Társainak sere* .
£ei, sxerentséáebbenn liáitzoUak, a9 Fran̂
tzia és Német Birodalombéli hadak eltem
Bertzég Ferdinándnak két Frantzia seréggel:
kéllett tusakodoi. Egyiket a' Maenus és
Sthénu's mellyékénn, £ Soubise helyébe té-
tetett HeTtzeg Broglio: másikat a -Khénuí
és Mös* (ÍHáas) közöft, ContMe* vezétí
valá. A9 Nemét Bíroáalombéli hadak pedig>
mind kettővel egybeköttetésbenn voltat
Darab ideig, nem szolgált a9 szefents« Fcr*
ülihándndk. Április 13-dik napjába (1759.)
J&ergenhél megrerelterett. Broglio és Conid*
*tes> Hássiát és Vestfáliának nagyobb ré-
siet elfoglalváön, iiár a9 Hannóverai Tan
tomány tféli részéibenii jártaki A' Biroda-
lombéli hadak i s , Balbvrttadt környékére
lréütöttek. Atmál ditsóVégesebb volt osztása
Jferdihdhdnak az a9 győzedelme, tnelyet.
JMindentiély Augusztus 1. napfdnn\ nyert a
írantziákonö. Mert *nnfek következése á'
lctt t hogy a' Szövetséges seregek, mind
azon helyeket és tartományokat viszsza-
nyerték^ melyeket úy háború kezdetekor
iiktak 1 alá. illeni nem állvána Aiindazáltal
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a* Szerehtse: .az Aöghis Király Ildik
y&r&\ a ' bekövetkezett télérn f mind ma^

ga, miiíd a1 Pruszszus fészéről* meghívta
•** báborúbann lévő Hatalmasságokat az
égyéiésré: de Szálját el írem érhette.

5. 13V. .'A* háborá 5-dík esztendejében*) f
1760-bann^ érézvénü eréjé meggyengülését

' ÍI. Fridríkj nem annyira iiiközétek, mint
feebes marsok, és hadi mesterség által^
igyekezett Ilóldogólni. A' czél, Bétsbenn éü
Pőtetsbűrgbann, a' lévéhn ^ hogy Saxóola
Jmegsíabadíttassék, Szilézia pedig viszszá^
VéteHessék: amott Daun% itt, SzoitikoQ
és Laudon rendelődték ellene. 0 is lehat *
Szoltikovoak^ Printi Henrikel; Laudonnak^

' Generális Fouquetet tette ellenébe: maga
pedig 4)aunra vígr^ott. Szinte Június iö* /
ttepéig^ n*m történt semmi öszvetsapás az
ellenséges táborok köiott. Akkor Laudon ±
olyan mozdulásokat kezdett tépni, melyek*
bői frouquct azt hozta ki, hogy' Glátzot
Vette czéibá. Azért * seregének egy részét

; oda küldötte. Észre vévenn ezt Laudonz
ázón hadi népet, melyet Gldtz ellen látta-
tott vala indítani: hirtelen viszszahúzza %'
és' egész seregével Fouqutt megkevesedett
táborát, Június 23-dikánn-, Landshétndl
Töegtámadja, 9s tíyóltz órai hartz utánn,
mind magát Fouquetet j mind mindén embe*
reit elfogja. A' Landsháti gyöxedelem utánn t
Gldtz vara ellen indúlvánn Laudon:* Július
3o"-dikánn, azt is megvette; hol 200 g
és igen sok eleség került kezére* Innen» roszló alá ment, é*s azt, Augusztus 1 n p
jánn lövetni kezdette. De mivel Printz fíen*
rik% a' város segítségére, erős marsokat té-

III. Darab. M vénn,\
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vénn, megjelent: végét szakasztottá az os*
t romnak*

* Láüdon% Július 24 dik napjánn, Gldti alá ér*
kézvénn, így szállott a* Magyar Granatíro.
íróknak: Fiaim! bemenj Ünk-é? Azok, készfé*

Egeknek 'jelentésért, Vivát! kiáltással föleitek,
. *» örömökhenp süvegjeket felfelé hajigáhák.

Foképenn ezeknek lehetett osztánn tulajdoni*
tani Gldn megvétettetését.

J. 132. Másfelől, a* Pruszsziai Király*
hogy a' Landshúti veszteseget kipótolhassa:
eg&z seregével együtt, ákalmé^en az J$

, bisonn% tettetvénn, mintha Szilézidba siet-
ne. Mihelyt ezt Daunnak hírűi vitték: az
is Sziléziáoak vette útját;' igyeke$véon meg*
előzni a9 Pruszsziai Királyt. Akkor ILFrid-
xik, kinek tzélja tsak a9 volt, hogy Daunt
erős sántzából kimozdíthassa: viszszafor-
dűlt Saxóniába^ és Drezdát, Július 13-dik
napjánn, elkezdette ágy áztatni; de a* me-
lyet, a* benn'lévő Commeridáns, Macqui*
ref hatalmasann oltalmazott. Meghallváon
azombann Daun, yDrezdának ostromoltatá-
sát; viszszafordította seregét, és Július 19-

. dikénh, Drezdához egy órányira y táborba
szállott. Ekkor a9 Pruszszusok kéntelenít-
tettet felhagyni az ostrommal. Látvánn az-
éjrt IÍFridriky hogy Saxóniábann keveset
boldogul: a9 Sziléziába való menetelre ha-
tározta magát; hogy Schweidkitzet és JVeiszt
(Heisse)% melyeket Laudon bezárva tar*
tptt, megszabadítsa. Július 30 dik napjánn,
5k>oo terhes szekérrel, 9s egész seregével el*
indulváno: általment a' Spréey JSeisze,
Queiszy és Bóber vizekenn, és Lignitz mel-
Un táborba szállott. De Daun is nyomba.
követte. * 4
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$• 133* Sziléziábann, már most, három
Dagy sereg állott talponn ILFridrik ellen;
*a9 Muszkáké* a* Dauné% és a* Laudoné. Au*
gusztus 7-dik napjától fogva mindazáltal,
azon hónap 14-díkéig, egyik, is meg nem
támadta. Ekkor Daun elvégezte tnagábánn,
hogy H.Fridriket egész népétül bekeríti.
Azért, Augusztus 14-dik napját követő éj*
Jel úgy rendelte el a' Mária Therézia ha*
dait: hogy reggelre, tsak azonn vegye ész* .

._ ye a' Király, l̂ ogy három sereg közzé szo-
Tult. De, ez az egész szándék, II. Fridrik*
nek jókor tudtára .lett. Míg tehát Laudon%

' a' rendelés szerint, egész éjjel menvénn:
hátul került II. Fridriknek: ez, a' Liegnitzi
tetőket elfoglalvánn, azokról, mikor meg-
vírtadt, oly erősenn tüzelt a$ Laudon sere-
gére: hogy az, hat ezer ember és 63 ágyú
Veszteséggel kénteleníttetett magát viszsza-
hűzni;* Daun% a9 ki mintegy el volt zárva,

• rajta semmjképenn nem segíthetvéan. A9

"Fruszsziai Királynak, ez a1 JJegnitznél vett
győzedelme, annyibann is használt, hogy^
.ír Muszka sereg az Ausztriai néppel nem

: egyesülhetett. Azutánn, juonn igyekezett
11. Fridrik, hogy Daunt' Sqfyueidnitz alól
elvervénn, egész Sziléziából kinyomja. E*
szerint, keveset ügyelhetvénn Brandembut*

? idrá: a9 Muszka éá Ausztriai hadak, két
ől siettek Berlin ellen: amazok Gróf

C&rntehefi ezek pedig, Feldmarsall Lásd
rezérlése alatt. A Maszkák elébb oda ér-»
vénn, Octóber 9-dik napjánn, a' várostt
gjr millió Őt százezer tallérig megsattzolták.

, kevéssel azutánn, a* Lascy serege is meg*r
pjelenvénn, bement a9 városba, es tetszése

•zerínt prédálu Sokkal jobbaoa lett áll

ú
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yotja, ama' Potzdám mellett lévő Királji
múlató Kastélynak, melynek II.Fridrik, an-
kiak építtetője, Sdnszuszi ( Sanssouci) nevet
adott. JLtt ugyanis, fíertzcg Eszter házi, a
Iki ott kommandírozott, minden prédálástól
és sérelemtói megoltalmazta.** Négy napi
flerlinbenn V41IÓ tartózkodás utánti 7 mind a1

'két sereg eltávozott: a' Lascyé^ Saxóoiába;
«' Czernichefépedig, Lengyel Országba v&
Vénn útját.

fr Mária There*zta9 nem sokára a' Lignitzi meg'
verettetés utánn, igen kegyélnnes Levelet íii
Laudonnak, kijelentvónn, hogy, egy megtŐN
tént szerenfsétlenségért % Vitézzeiriek bajti*ni
érdemeiről el * nem felejtkezik.

* * Herczeg Eszterházi, mikor, Sanstouvibanit\
a' Király szobáit sorra járta: arról tudakozó*
dott az ott lévő Pruszszus Tisztviselőktől:

' nfelyik festeti képe az a* Királynak, a' mely
legjobbann el van találva? és, melyik flótá-
val szokott leggyakrabbann flótázni? Melyét
jnegmutatódvána : e* kétjjószágát vitte el II dih
Fridrikneky annak emlékezetére; semmi egyéb
liintshez se maga nem ayúlfáan, se másék&i
nyúlni nem engedvénn.

§. 134. Meghallvánn Betlinftek sorsát
JB1 Fridrik 1 nlegkettőztetett gyorsasággal
sietett annak ízabadítására* De, tsak ha-
mar értésére esett: hogy azt elhagyta aa
Ellenség. Ekkor megfordul, és Saxéniának
tartvánn, az Albis vizénn, Octóber 2$-ái%
napjáon, áltaimégyen. Ugyan azoa nap*
iDaun is áhalkelvenn az Albisöna,, Torgau
alatt magát bésántzoha. Ezen sádtzból tíJ
akarvánn verni Daunt 11.Fridrik: JÜovembéii
g-dik napjánn, három ízbenn reáüt:
tuónd anöyiwor vviszszaverettetik.lJLátiráfln^

hogy



THBREZIA. 1740-—178CK

^ g y a* sántzba bé nem ronthat: estre fel£, *
inár az eránt akart parantsolatot adni, hogy
Jiadai húzzák viszsza magokat. Azombann,
piinden reméhységénn.kívül1, Generáli? Zwr'
thpn.^ a9 Suptitzi t<?*5'könn magát megmutat-
ja, 's ar rettenetes ágyúzást elkezd vénn, éat
.tsak nem egész éjtszaka folytatvánn, tőkék
letes győzedelmet szerez a' Királynak. Daun%
tizenkétezer embert vesztvénn, és maga is
megsebesíttetvéna: kenteién vált magát

í Drezdába húzni. lLF^ührik pedrg, nem tsak
az, hogy Saxóniát megtartofta hátalma alatt

JkDrezda vidékét, a'% Cseh Országi szélekig^
^^ivévénn); hanem, oly bizodalmat. re vett

maga eránjt, Kogy'\ mind Szilézi4ba\ mind
Brandemburgiába, mind pedig Pomcrániába
féregét küldött, az ott lévő ellenséges ha-'
dak ellen; sőt, még Hertzeg * Ferdinándot^
is 8. ezer, ^mberrel segítette. Az 1760-dik
esztendő vegével mindázáltal, szintén úgy
kezdte érezni a* hoszszas háború sulVyát,
inint a9 több hadakozó Hatalmasságok;* ki-
vált, minthogy II. György, Octóber 23, na(p-
jánn meghalálozvánn, Angliától, olyan segít-
séget, a mioéműt annakelőtte vett vala, jp-
vendére nem reménylhetett. Ekkor tseleked-

• te osztápn axt, hogy, oly rendkívül roszsz
pénzeket veretett, a' minémííek s^ha addig
nem voltak; melyekre, maga is a' képét té-

.. |etni srégyeniette.
. * JMáría Therézidnakt 1760-baun, pApnros pén%

* nemét keltett bevinni Ausztriába, tudaillik,
ai úgy nevezett Status Obiigateóit. Ex azt
teszi: hogy MáriaTkerézia pénzt vett fél kol-
tsöo, és arról ObMgatiót (Kötelező Írást)

. Adptjt; belé köt vénn bizonyos Ausztriai jószá-
gát, melyből a' felvett pénznek interessé fize~

Rwfc • -



iga MÁRIA THERÉZIA. 1740—1780*'

J. 135. Az 17^1-dik észten'őbenn igca
kétséges állapotja kezdett lenni II. Fridrik-
nek. Hertzeg Ferdinánd, Haszsziábann ésf
Hannóverábann , fordítást nem tehetett.
Tsupinn annyit vihetek véghez, hogy a9

Frantzia Vezérek, SoubUe* és Broglio^Ri*
met Országbann beljebb nem nyomakodhat«
tak. Maga is ILFridrik^ tsak óltalmazóké-
perm viselte magát, Schweidnitindl hányt
sáaUaibann. Ezen táborhelyről ki sem moz-
dult mind addig, míg a9 MuszJsák, faz ele*

ek miatt$, elválvásui V Zau*
űi k Od

g
^ g nem léténe $,
don seregétől, tűi nem mentek az Odera
vizénn. Ekkor, kívánvánn Laudonnal szem*
be szállani: tettetett marsai elébb ment.
Mely alkalmatossággal élvénn Laudons
Schweidnitzet y September 30'dik napjáoo,
meglepte, és elfoglalta/* Ezen kárát 11-dik
Fridriknek nevelte psztánn az is, hogy Po-
meráuiábano, Kotyerget, mely a9 Pruszszuf
birtokoknak, mintegy kultsa v61t észak fe-
lől, az abbann lévő Rommendáns, Heiden%
az éhségtől kénszeríttetvébn, December i6«
dik napjánn, a9 Munkáknak feladta,
"-• Soubisenehy á* Vezérséget, melyre magát mél«

tatlanná tette vala, a' XV-dik Lajosnál min-
dent lehető Pompadour szerezte viszsza.

** Oly ^evéssé féltette vala 11. Fridrik Schweid*
nifzet% hogy a' benne lévő őrizetnek is eg/
vészét maga mellé vette. Lau4on9 a' ki rég*
tol fogva leselkedett JJ. Fridrik utánn, mihelyt
annak elmenetelét megtudta: reggelt 3 órakor,
négy% felől maszattá fel katonáit Schwti'dnito

. tántzaira, még pedig oly hirtelenséggel, hogy
a' benn lévő katonaság, alig lőhetep kétszer,
•agy háromszor az ágyúkkal. Mihelyt a* kük
fő sántzokat meghágták: a* várost elborítoU
Iák seregeink # és már reggeli $ órára el ir

fotl
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foglalták. A* benn lévő 8rizet, mely
«zer Mbol állott,., magát hadi foglyoknak fel*
adta. Sok eleség és hadi készület lett préda-
j Vitézeinknek.

§. 136. AzonkSzbenn, tulajdon tartó-
y i II, Fridriknek szükséget láttak ; Sa-

xónia, kintseiből kiürült; az Anglu'soktól,
segítségül, pénz nem küldődött; serege is
II. Fridriknek, kevésre olvadvánn, hataU
mas Ellenségéinek hadi erejéhez képest ,
igen tseKélj volt. Mind ezekből azt kellett
kihozni, hogy a9 Pruszszus Királynak vég*
só romlása elkerülhetetlen* Ügy is. lett vol-

9 na bizonyosann: ha ^gy véletlen történet
által, ezen veszedelmes állapotjából,smin*
"den reménységénn kívül, ki nem segítődött
volna. Ez a' véletlen történet, volt, Érs^

- bet Czárnénak, á7 {I.Fridrik megengesztel-
hetetlen Ellenségének^ kevéssel azutánn,
íí^ymint, Januárius ^-(íikénn, \7<S2-benn^
következett halála. " •, '•

S- ^ 7 . Ef sebet helyébe, •///. Péter lé-
vénn Czárrá: ez, abból1 a' rendkívül válfr
tiszteletből,* mellyel ILFridrik eránt viseU
teteit, nem tsak az, hogy nern fagyta se-
regeit a' Fruszsíusok ellen hadakozni: ha*
nem szoros szövetséget is kötött II.Fridrik*
kel% minden elfoglalt birtokit yiszszaadw
vánn, és, azon hadakat, melyek kevéssel
az eló'tt ellene hártzoltak vala, Feldmarsall
Czernichef vezérlésé alatt, segítségére ren-
delvénn. Ekkor Svéczia is, a Muszkáktól

- való féltébeun, seregeit viszszahúzvánn 9

fc békességre lépett Pruszsziával. Az 1762-dik
•• esztendő tehát szerentséjére vált II. Frid-
ÍT jiknek. Mely szerentséje, az által sem gá-

tolódott meg egészeno, hogy III. Péter,
M 4 . T0Xfc\
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mind a* Fekségcvei II. Katalinnal való gö*
Tómba bánása, mind a* Hadi és Egyházi
dolgokbann vaktába kezdett változtatási,
mind víoyázatlan szavai** miatt, még- azob
c&ztcndóbeno.% Július, ip-dikénn, a' Császár*
ságból ljetétetvénn, a* toppant Muszka Bi.
rodalom IL Katalinnak ájdódott által. JMert*
jóllehet ezen változásnál fogva, a9 Mupzk*
segítségtől roegfosztatoit: véle mindazakal
a békességet //. Katalin is fenntartotta; mi*

• vei úgy találta* hogy megbóU /érjét,,***
\l. Fridnfcf levelei által, mindég jóra intette*
- *» ///. Pétvr% a' Mustka #Nerotetoek tzörnyü meg*

nlatsonyításával, Viusiszus formaruhát vett íei^
sőt IL Fíidriknjél Hadi. Tisztséget. a&art ¥41*
lalni.

* ••• Fgysier. a* többek ljo?ott, a* Paridé hel̂ enin
sétál vaun, azt mondotta, a* Preodrasinsfy- ned-
vet viselt derék Muszka ttegetpeqtnek, hogjf

•• ' '̂ a«/ ötven Prusis&us Katonával- mégMialasi*
• ••' -$and. Mely tzaváv, nem tsbk ez a' Rtrgemest, t

banem a' több Muszkák is , nínérnű érzékeny
' -..t̂ gg®^ vehettek : könnyű elgondolni.

, #** Letétetése ut̂ rín,, UX. Pé;er4 k
'íl h l

$-Vs8.. A^'Musakik és Svékusok kivoa-
réno nbagokat a' háborúból: annak terbQ
JUdfiaT/ifrézidan megnehezedett. Uauny £
ki SziJézíái>ann táJxxrQzoU, aoha, minden
yiestecségét megvétejite; Sphweidnitzct ineg
nem t0.tth^tta; megvévénn.azt maga U-dik
Fridrik^ ha mind nagy veszteséggel i&S a*
puskaporos hágnak r valamely mozsár agyi
tüze íiLta! lett felgyuladása utánn 1% Octóbeí g

dik já S ó i á b ' M á i Tb 1
í gy % g

9-dik napjánn. Saxóxiiábann, a' Mária Tben 1
é i é é ő l * P Kjál Ö 1

1

9 pj ,
rézia részéről r a* Pruszszus Kjrály ^
Piintz Hmrik ellen, Scröcíloni komoa^clí- 1
, .. • t, rozott:
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fózott * de szeFentsétlegűL Helyébe Gróf
Hadik állítod vánn: ez , Pfintz. Benrike$%

Qctóber 15-dikénn, megverte: de viszony
attól, Octóber 29-dikénn, Freybctgnél (JVlis*
Biábann) rnegverettetetU £,' Frantziák is4>
Braun&chweigi Herlzeg Ferdinánd által, No*,
vember 1. napjáig* egész fcjannóverából és.
Haszsziából kinyomattak.. l

* A' Schweidnitz ekkori megrétel^koT fogságra
H d i T i j Mái T h f ^ i á kesett Hadi Tisztjei Mária Thetóziának, rni-

dőnn II. Fridrik eleibe mentekVóhia, ez hoz-
zajok így szóllott: ,, Igen szép péWát adtak a*.
„ Urak mind azoknak, valakrk várakéi fo^- ^
4, nak óltalmazoi. A* Urak f^'entállása nékem
M majd tsak n«n̂  8 ©*̂ r emberembe került.*-̂

$. 139* Még- azon idő előtt, meiybena
estek, elkezdődött vóh Fontainebltay*

bann, a9 Frantziák és Auglusok közalt, a*
békességről: való alkudozás. Ez, elsníbeoo,
tsak a* tengerenn való hadakozást szűntet-i
te meg: de-már November 15-dik. napjáno %

1762.benn, Német Országonn is, miod a*
hét Ellenséges Fél hadinépeivel letétette *'
fegyvert. Azutánn pedig, 1763 bann, E>bru«-
arius 10-dikénn, a r Frantziák és ^An^lusok
között folytatódott hét esztendeiVfcaboríut
jiak, eC Párisi Békesség á lu l , mind szára-
^ona mind vízena, általán fogva vége lett,

A* Pqrisi Békességet követté, Ugyan
azoo esztehdőbeon, Februárius i5^di>éont

9? hoszszas hadakozásba egyfórmánn belé«-
fáradtt Ausztria, Prus.zszia, és Saxónia k<i-
gQtt, a* Hubertsburgi Békessége mely, ne*
v é t f a9 Saxóniai Választó Fejedelemnek a'
Ljpsiai Rerületbenn lévő múlató kastélya*

, tói vette, a9 hol köttetett. Ezen H&bertsbur-.
i ftfkty Mária Thê éziát él l k l i d i
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ket, ugyan azon birtokaikba tett/viszsza, ,
melyekbenn, á' Boroszlói és Drezdai "Bé-
kességköiések szerint, a' hadakozás kezde-
tekor voltak. w

7egyi4s. A* Hét esztendős Háborúról9 axért volt
szükség, illendő bőséggé) szóllani: mivel an-
nak emlékezete külöwsenn fenn maradt a*
Magyaroknál. Tsak kevéssel is ez •lőtt,'ele-
genn találtattak az élők között, kik abbana
jelen voltak, és annak történeteit,* ezen őltő-
beli embereik előtt, néminemű elragadtatással x

emlegették. Egyszer egyszer alig is mutatták
ki jobbann vitézfégeket a' Magyarok, nriint
ebbenn a* Hiborúhaau. Megeamérte ezt Mária
Tberézia, megeacn^rte U. Ftidri.k, sőt roeget-
mér^ «gész Pwépa, Ennek His^ri^ját tehát, (

bár fre n«m egéazenQ Magyat Országra. Kar*
losik is, kiváltképeon szükség tudni, $?• Ma-
gyaroknak, Az. igaz katQu î tűz i s , tsak az
ilyen dolgoknak olvasása, tanulása, tudása, és
Jiövetése által tartózik fenn *' (Jemzetbenn.

$. i4ot A' Hubertfburgi Békességnek kö-
vétkezése lett az9 bog/ l%Jó'jef9 Ed$$ Ar-
nyának Mdria Theréziának örömére, 1704-
benn , Martiqs 27-dikénn, Hő mai Királfyd%
minden ellenmondás nélkül elválasztatvánn,
annak bizonyságául, Április^-díkánn, Moe*
nusi Fraocofurtuinbann meg is koronázó-
dott. Másik esztendőbenn (i^65-benn)t az
.Attyának I. Ferentz Császárnak, Augusztus
18-dik napjánn történt halála utánn, a9 tyá*
szári Méltóságot is áítalvette.

A9 mi MagyarOrszágot illeti: erre néz-
ve, az 1764-dik esztendő nevezetes1, mind
az akkor tartódott Pofsoni- Ország Gyűlés*
fői, melyenn, a9 több hasznos Intézetek kö-
£ött, az 1760-baDn, Mária Theréziától fel-
állíttatott Királyi Testőrző JSemesSereg (No*

• / bilis
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fcilis Tufma Praetoria) Kapitánnyá , az Or*
szqg Zászlós Urai (Barones Regni) közzé
bévétetettMnind pedig arról, hogy a9 Szent
Jétván^ Apostoli Király T. Kettős Keresztes
Vitézi Rendjt* akkor kezdődött. Ezen Vité«
zi Kendbe való felvétetretés által akarta
tudnillik Mária Therézia, a* szembetűnő
érdemeket megjutalmaztatni; mellyel, mipd
a* mái napig, sok Magvarok mecti^tcU
lettek, ,

* A' Szent István Vitézi Rendinek Nagy Mesto*
19, maga a' Király; Cancellánttssa a«,*a* ki
*i Országé. A* Vitézek sz4n>a eleintenn volt

1 100; úgymint; Nagy Keresztes^ %o\ .Kqm*
fncnddtor (Couimandeur) 30; Kis Keresztes
^o% Ma&t többertn vágynak. Két esztendővel
ez ©lőtt (i8io-b«nn) a,\ Nagy\Keresitesek
voltak harmintzketenn; a? Kommendátaruk

. . huszonhatann; a* JCis Keresztesek hatvan*
hatann. Lásd Tek. Schwartner Márton* Űr
Magyar Or.«zág Sutistiká^át, II. Darab. 83-^ik
éld, Fizetés ezen rangal nem jáx. Nem tsak'
a' Magyarokkal, hanem más Nerazetbélicfcket
U köí. A* Reüd Iqnepére, Sien,t litván Ki-
rály napiára * ' minden j^itéz Uriozik forma
ruhábann, ^<ĵ jr̂ //« megjelenni; hol a* Nagy
Keresztes Vitézek* a' Királyi Felséggel, mint
Kagy Mesterrel, egyx asztalnál ebédelnek: a'
Komiméndátorok és Kiji Keresztesek pedig,
ugyan tsak az Udvarbann, a' Királyi Asztal.
»okok Mesterével, Lásd Tiszt. Csétsényi Sva*
stris Ignát* Úr, Magyarok Históriáját. Il-dil*

, X>arab. 251. óldt

J. 141. Mária Theréziának, mind á*fei*
. jebb megirt háborús idők alatt, mind az*.
i utána, Magyar Ország boldogítására, 's
Inak fénnyé és ditsősége öregbítésére,
r eddig mondattakonn kívül, véghezvitt

fai Jiözzűl, a9 Mvezetesebbek tzek;
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1746-bann, felállította azon Bétsi
* JStvelő Házat% mely* az Ö Nevéről,

Therezianumnak bivattatik; oly Qzélbói:
hogy abbann , valamint más örökös Tarto-
Bíányokbéli Nemes Ifjak , közöoségesenn v
ügy különösenn a9 Magyarok, hasznos Ha-
aaftaknak, és alkalmatos Vitézeknek nevek
tetőének. Ezenn az utolsó okonn adta an»
pak állandó fuudusúi, a9 Báta Szé&i légena
megszűnt ylpátursáq jövedelmeit.

1752 beon, Ümiet Ojhely benn (Wieíc«
risch Neustadt) Hadi Oskolát aLlítváon feU
abbann ax Magyar Ifjaknak is beiyt enge-
dett, hogy a h^di tudományokat; tanul-,
{íatnák. *

*758-bana\ az ^tyosfoli Király titulust,
; (oriely Szent Istvántői, &r Magyarok ebi

Kiratyjától 's uripostofátői* yétetett) vagy iŝ
inkább, annak megerősítését, a9 ^ómai Pá-
fátó\ XIII. Kelementől, megnyerte; oifllye^
fzólta minden Kirá(yjaiak éítek.k \
' * Verhéai Trtpart. Part? l. Tlt. n . §. %. 3.

„ Hungári — -̂3- — per instit^ionem ~propri\
. „ Regis eorum, SanctUsimi vioeírcet Stepha-

,» WÍ Regis conversi suot. — — — Unde elianj
j , /?<?ar et Apostolus dici meruit, eo quod «-
,*, cej ApQstolotum in terris, pracdicatióne, «t
„, boDorúm operum, at^ue exempkmim exhi-
a, bition^, gess£t.

1760-bann, Selmetz Bányánn, Királyi
Bányász jűkadéiniát állíttatott fel, mely,
valamint magát a' várost nevezetessé te-
szi: úgy ^z egész Hazának nagy ditsősé-
Sére szolgál. Esmeretes ez egész Európa- .

ann, sőt esmeretes túl a9 tengerena, /Vm-J
fyann és Mexicábann, mely Amerikai Tar* 1
( b á k b ó l , nem egyszer látott esmérete-

i.. •
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%et és tapasztalásokat öregbíteni kívánó
Vendégeket.

/1763-bann, a' ^/^<í Cdnalist\ vagy^
Vízáfkpt, melyet a' Banátusbann,' III. Ká-
roly alatt, Gróf M*r<^ Antal (Mária The*
rézia alatt Feldm^rschal) kezdett vala ásaN
jni, tökéíletésségre viíette. Ez által, a'sok-
féle motsáros helyiek és tók ''kuzáraztattak,
V helyekbe faluk építtettek, l'art mintegy
16 mérföldet. — Ugyan tsak% FeldmarschaU
Merey tapasztalvánn, hô gy a* Banátusi He-
gyek értzoemekkel bővöíködnek-: azokat
Mária Therézia ásatni elkezdette.

1706-badn, Saxóniai 'Hertíreg ^
Kedves Leányának Kristinánák Férjét, a
Palatínus Báttydni Lajos halála utánn, Ki*-'

[' tályi Helytartóvá (Lcrcumt^neníé) tette Ma-
gyar prszagonn. -*- 'Ugyan akkor, a* Ma.
gyár Koronához tartozó Tengeri Környékei
(Littófale Hungaricum) a' Fiúméi Kikötő*
hellyel együtt, Magyair Országhoz ragaffẑ
tötta. ~ Innen, a' Fiúméi Igazgatók (Gúber»>
nátorok) mind a9 legújabb időkig, Magya-

• rok toltak. Ez a1 Város és Kikötőhely, az
^807- dik eszténdobeli Budai Ország Gyáléi
Végzéseinek. 4-dik Czikkelyében-o is^ Orszá-
gosann a9 ^Magyar Birtokokhoz kaptsoló-*
dott; 9s annak Gubernátorának, a9 Mágnás
árok Tábiájánat helye és voksa adódott. -*
Has^alóképeon az íjtóó-dik esztendőbenn

^lett az, hogy Máfiá Theréziá, Erdélyt3
• JSagy Fejedelemséggé tette.

Ugyan tsak i7óó-bann^ könnyíteni akar*
vánn â  Joöődgysdgonn Mária Therézia: az

Í íigy nevezett Urbáriumot készíttette, mely* '
a Földes Uraknak jussait, 's a9 Jobbágyok-*

k Földes Uraik eráat ysdó ttótpatósafi és
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kötelességeit, meghatározná. Azutáoű, 7 /
tol fogva 1773 ig, Királyi Commissáriusok
kűldődtek ki, kik a2 ürbariaüs Regulatiót
(mely/hogy mindenektől megértődnek, va-
lamint Magyarra s íizy a' Hazábann lévő
más nyélvekre is, volt fordítva) mindenütt
bevennék az Országba. Bé is vivődött na.

f yobb részébe a' Hazának: de» sok helye-
enn, mások a' jobbágyok, régi állapotjok

mellett jobbann szerettek megmaradói.
1772-beOn, Nagy Szombatbann ,* ÜnU

versitájt állított fel; melyet azutánn, 1777-
* benn, Bud&ra vitt által; II.Jó'sef pedig,

1784 benn. Pestrei 6* hol riiind a' mái na*
\Jpig virágzik*

* &* TÜfagy Silfnkáii í S ' oskolát» î 35-Ijenű,
Magyar Országi Prímás és Cardinalis JPdzmdn
Péter állította fel, s*d* ezer forintot advána
•anoak tökepénzűi, *s benne a* tanítást és igaz-
gatást, -a' Jé'suiták JSfagy Szothbatbann lévő

^ Collegiumára bízváno. Ez a' Nngy Szombati
Fó' Oskola, mintegy bbltsöje vólt» a* mostani

, híres Pesti Universitásnak. Már, Ugyan a*
Fáimán JPéter idejéfoenn is, Unitoersitds volt
a' tíétéy ^( Universitas Arehiepiscopalis So-
cietatu Jdsu Tyrnaviensis); • • HIMlJiogy a' Di-
plomát úgy nyerte rá P^zraán Péter II.Fer*
dináitdtóli mindazáltal, Uupánn a' Philoio-
phia. és Tbeologia tanítódott benne. 'Idővel,
minekutánna Hl*dik Ferdinánd* a* Thúrótzi
JPraepositura jövedelmeivel megajándékozta a'
Nagy Szombati Jezsuitákat; *s az Esztergomi

• Érsekek, azok között Lippai György, öjra
*zép sumnaa^pénit adtak az emiitett £ 0 Osk<*
Iának: a* Törvény Tudomdnnydjnak (Jurispru*
dentia) tanítása is elkezdődött abbann, %66y* \
benn. így ment ez 1770-ig: senki a' tanítás* '
bann, és igazgatájbann, a' Jé'suitákonn ki-
V\A9 léni nem révénn. Végre, Mária Therc-
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ziAnak, tettzett ezen Fő O«kola dolgába b«lé
tekinteni, a' midőnn, sok fogyatkózásit lát-
•ánn: igyekezte azt, a* van Svieten által új.
formába verődött ifófrj Universitáshoz alkal-
maztatni. Fundusát tehát, a' Földvári Apá*
turság jövedelmeivel nevelvénn, nem tsak az a
hogy a' Törvény tudománnyal szélesebb kitér-
jedésbenn taníttatta; hanem az Orvosi Tudo-
mányok Facultdssát i/, abbann, felállította.
Azutánn Budáraf. onnan pedig Pestre vitet*
•énn az említett Úniversitás: még nagyobb aö-
Jré/letmégre menU Lásd 7*£. Schivardtner
Márton Űr Magyar Orslág Statistikdja II*
dik Dararabját, a' 365-dik, fk ait követő ól-
dulakonn.

Ugyan tsak 1772-benn, a''Sigmoná KU
ily idejétől ( 1412 tŐl) fogva, Lengyel Or-
:ágnál záloghanü volt Szepességi 13 vagy
Lubly.ával%Kniesennel% és Pudleinnal ejgyütt)
i városokat, $60 esztendők lefolyása utjon,
iázszavetteS.

1773 bann, Gatiiziít és LódorH^ridtis^
Int' olyan tartományokat, melyek hajdan
' Magyar Korona alá tartoztak vala, visz-
ta szerez te', és azoknak Igazgatójává) atna*
íres Vezért, Gróf Hadik jindrűst tette*

1774-benn, Gróf Hadik Andrást> Geli-
d^ból Betsöe hívánn, a9 Hadi Tanátsbann
lolülöi Fő Hivatallal tisztelte meg; mely
sztestég soha az elótt Magyafal bem kö-
oiteteit. . .

Ugyan azon 1774-dik esztendőbenn,
lájus elsp.r̂ apjánn kólt Királyi Levele ál*
d, a7 Magyar Királyok Udvarabann régena
LOkásbann vóit. Aulae Regiae Familiarisi
tehoságoi, a' magokat érdemessé tevó' Ma-
rat JScmeseknek megkiilömbözUlésére, meg;*
jitotu.
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1776-bann, azon tartományt,, tnélf
fcárniólia és Károly útja között vagyon, a*
Üolapis (KuIpa) vizétől, es;és2 a' Velentzei
Venzériír, a MagyaT Korona alá vitte* és
Comitátiis Severinensis név alatt, Vátmc*

f yévé tetté. Ez idővel ( 1786 bánn) Zágráb
ármegyéhfcz kaptsoltat várta ^ megszűnt kü»

lön Vármegye letíni.
'i/77-benn, hét Éj Püspökségeket állított

íel'* WW, úgymint a1 -Székes Fejérvérit)
Besztertze Bányait s -íio'jnyóit, Szepesit -, éá
Szombathelyit % a* R. Catholicusok é é ^ ő U

Gettót .pedig, úgymint < egyiket ifegK
*Űonny másikat Körös Vásárhelyenn •(
*?/>n), Horváth Országbaftn, az Egyesült d
Hitűek ( Gra<?w Ŷcrj 2/iriV/) résiérők Ezena
folyffl, a' Munkátsi Egyesült Ó Hitfi T&tpöh
ttei, (Tcit Dioecesanujságrá, XIV. Kelefoidi
Pápa engedelftiével, 1771. emelt v i l a ) addig
Volt birtokit, a' Diós Győr mellett lévő
^Bapóhzai Apáturság jószágaival nevelte.

1778 -bann, Bukovinát ( Btflttfeftie)-%

^Moldvának egy erdős részét, melynek höfcz-
fiza 22, szélessége 16 Német Mérföldet té-
Szén, Ibébne pedig, Cíernovitt nevű Fő Vá*
Tósonn kívül, négy apróbb városok, éí 235
falui vagyaak, a r Törökről elnyerte.

1779-benn, a' Bánátnak szélső féSlét.
a* Határőrző Katonaságnál hagyvánn, a
többit Vármegyékre osztotta, melyéltnek
Temesvár, Torontáli és Krctssó név adódott.

i78o-i>ann, szabadságot engedett árra,
hogy PoysonbannMagyar Üíságok* íródbának
és nyonttatóánáhak: melyek néikűl* mind
addig akidéig, szűkölködött â  ííemzet.

• EU5 Magyar Újság író a* Házába** volt NI*
haX T, Rdth Mátydt Vu

S4
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§. 141 • Mária Theréziának,. uralkodása
4ré*ge felé, ismét háborúba kellett elegy ejd(«
ni; melyre Raváriának akkori^állapotja
adott alkalmatosságot. '.Ugyanis, Ra^árî 'i
Választó Fe]ede\cm.. fyaxtrnjiifínJő'Jef;. az
1777-dik esztendő utolsó napjánn, íjjrflláí-
fcenn megholt , semtrji járadékot nem JiAgjr-
vánn. Baváriára, Hertzég Ottó MlÁ$n\' *\i
(a* 13-dik Századbann) miud a! Palatina-
tusi, mind pedig a' Bayáriai, H îitiegsé'gnefc
tör*söke volt, számot tartott, miqd s£ ía*
latináríisi Választó Fejedelem Théodvr KX-
roly^ mind annak öttse, a9 Bipontun\i (Zwei*
brücki) HérUeg. De, jussát tartotta Bavár
riának némely részeihez, a* ̂ JSigmoti'd Csá*-
ízár adománnyából ,*. a1 Felséges Ausztriai
Ház is; mely okonn, Mária Therézia," lsC
Duna, Inn (Oenus)} é$* Sátza (Juvávus)
folyóvizek között fekvő Tartományba fegy-
veres népet szállított. Ebbenn* a* Pala ti ha-
tu$i Választó Fejedelem, nem láttzott na-

Sonn ellenkezni: mert, a* következő 1778-

S k esztendő eleinn, Februáriusbann, álta-
n fogva megbízott Követet küldött Béta*

.be, hogy e? Baváriai Öiökség felől végez*
zen. A1 Bipontumi Hertzeg is azt ígérte^
hpgy abbann, a* mit végezhek,. megegyez.
13e annakutánna, vagy mások áltál, vágy*
magától, más esze jővénn: af megegyez'éff-
liék ^lá nem írta nevét: hanem' á'~i?fusz«
Mzus Királynál keresett oltalmat. ' r'~
- •Lásd Pray Hist. Reg. Hung. Stirp.

4 2 6 . i . • . ••

$.142. ILfridriJf kiállott (<i77$'bánri'}
200 ezer emberrel, és hadait négya felől io-
dította Cseh Orsiág felé. De, az, Ausztriái

Ul. Darab. M A S e r « 4
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'Serég,' jókor oszvehuzódvánn: a* he-
gyek .közt úgy bésántzolta magát, hogy
jiefyéből 'semmiképebri ki bem mozdítod*
hatolt. Axombann .a9 Huszárok, gyakorta
tterajfráttiTá' széna gyűjtésre kiküldött Prusz.
'isuspkkal, áz-o^bann sok kárt tettek. Aka-
tiálVJára siótgált A*f Pftiszsziai Királynak
az Xs; .fcogy AuguszVűs yégénn \ 177S.),. af

fokáig t^a:tó esőzés miatt, az utak járha-
t^tlahoRká lettek a' Cseli Országi hegyek
kqfzött. Látvántí azért tt.Rriárik% hogy nem
[boldogulhat: egész népét szándékozott visz-
'szahúzni.' De ezt i s , a1 Huszároknak sok
^iUorgkláái közöU vihette véghez.

• ' $ . l 4 á [ . Közel negyven milliót kőltvénn
tténű a' nyárobn lI.Fridrik: seregeit, téli
kvártélyra, Szilétiába vitlié, és Jágendorf 's
Troppa'u között kerdont hűzatott. Itt is
mindazáltal, 'nenri kevés áttalmára voltak
a' .Húszárok. Mind ez, mind kivált az, hogy
tegysz.er, a' többek között, Jűgendorf nief-
lett, â  Pruszszusokra Véletlenül röhamránn
az Ausztriai hadak; a9 Thadden RegeméDt-
jének nyóltz zászlóit vettékel: arra indítot-
ta a* Fruszszusokar, hogy^ öszszebeszétl-
Vénn, 'á f '68 esztendős ILFridrik születéséig
jnek hadi pompával való "meginpef lésére,
Ausztriai zászlókból akartak koszorút tSK
j^áfrii, *lly czélből,. egynéhány helyeim tá-
madták'meg seregeinket: de mindenütt visz-
szaverettetvéon, tsak egy zászlót iő el neói
^yernetvek, i£ll?nbent| a? mieink, HaéeU
jchwerdtety a9 Glátzi Grófságbann^ Januá-
.rius 18 dik, qapjánű, ij^bcan, eifoglaU
yánn; az ott lévő Prusz^zúsoktól tíz áz
lk k l é á r H i i F ilókat vettek el, és á r Haszsziai Frintzéí, í

'^Tisztekke l , és J^Mwizlegénnyel, fogság-
•' " " . * * •' -*ba
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ba ejtették. Mind ezen dolgok, melyekbenn,
a' Vúrmzer, Barkó\ és Eszterházi Huszár*
iai, különösenn kimutatták magokat, a"
Pruszsziai Királynak, születése napjánn, {
Aem kévés Szomorúságot okoztak*

| . 144. Azonkozbenn, mind a9 két rész-
ről, igfeö fiagjr készületek tétetvénn: úgy
Játszott, hogy a9 következendő nyárotm
^(1779-beiiö), sokkal nagyobb erővel fog
folytatódni a* hadakozás* De elleökezőké-
penn lett a* dolog. Maga a9 úágy készület t
a' háború terhét jobbann éreztetvénn i és as
abból áradandó vérpatakokat;, előre, annál

• elevenebbena képzeltetvénn l békességre haj-
ló indulatokat öntött az Ellenkező Hatal-
másságok szívébe. Mégegyeztek tehát ab-

-bann, hogy Felső Sziléziának Teschen (Tes-
sena, Tessitturrt) üevű városába, Követjeik,
gyűljenek egybe, a* békességről Való ta-

-nátskozásfa} a9 kik is osztánn, Mártzius.
io-dik napjátín, TesőheHbentt megjelenvéna,
Május 13 dikára, mely éppenn á' Mária The*
rézia születésének öapja volt {1779 benn),
ilyen egyezésre léptéke Bavária, a' Palati- ,
nátusi Választó Fejedelemnek Theodor Kd»
tölynak adódott, kivévénn azt a' tartó-
noányt, mely a'* Duna, Inti, és Szaltza vi-
zekvközött fekszik. Ez, ugyanis, Braunau
és Schdrding Fő városaival egyetembeno,
Mária The réziánál hagyóddtt; a9 midóna
osztánn, Ausztriához kajptsoltatvánn, lnn* .
kiérteinek neveztetett* Továbbá, JL Frid-
tikkel, a' Boroszlói, Drezdai, és Hábertf-
burgi Békesség megújíttátott. Megerfísíttet^tt
pedig az ar jussa IL Fridriknék, melyet, a*
Frankóoiai Kerűletbenn, a9 Bayrsuthi és
uínspaehi vagy QnolzbochL (ttlarchionatua



Byrűthinns et Onolsbacensis seu Onoldinus)
birtokokhoz tartott vala. így* a' Bavárit
miatt támadt Háború, ipely könnyenn sok
esztendőkig terjedhetett y&na, az ember
vért kímélő Hadakozó FTélek ditsőségére,
a' Tescheni Békesség által, letsendesedett;
az Egyesség pontjainak lejen-dő. megtarta-
tása eránt, a9 Muszka Czárné II. Kata*
Un% és a' Frantzia Kir41y XVt Lajos > ké-
sessé get vállalvánn*

§. 145. Ezen Békességnek gyönyörűsé-
gével raindazáItal f Mária Theré^ia % soká
Uem élhetett. Mert> mindjárt a' következő
1780-dik esztendőbenn, mejjbéli vízibeteg*
bean szenvedvénn^ November 29-díkénn,
vnidőnb élete 64 dik esztendejének hetedik
hónapját félig eltőllöUe, uralkodását pedig
40 esztendőnn, 40 napokkal, túl vitte vól*
na: Bétsbenn, kedves Fija 11. Jó'sef Csá-
szár jelen téJéixenn, tsendesenn kimúlt ;%min«

Idén alattvalóinak, külöpösenn a' Majgya-
roknak, szívébenn, felejthetetlen emlékeze-
tét hagyvánn. Úgy nézték ugyani? ezt a1

Jfagy Király. Aszszonyt, minden jobbágyi,
'mint a9 kinek Királyi; Székének a? konyö-
ríileresség és irgalmasság yólták oszlopai.
Mindenekhez lebotsátkózott; senkit maga
elöl vígasztalás nélkül el tíem botfátólt;
a1 büntetést kedvetlen tette9 a7 jótéteményt
örömmel osztogatta; szomorúsága, melyet
legeievenebbenn érzett szíve, a7 volt, hogy
a' földi Fejedelmek sokkal erőtlenebbek,
tiogy sem mint minden embereket, bóldo-
^okká tehetnének.*

•Éltem itt Néh. Tiszt. T. PtozetíMBMefÚvrn#
vaival; melyeket az JÍlUr véginn. Jérő -munka-
jaiíaan «' 3^-dik oldalon^ olvAsbatni.

$.146.
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$.146. A* Mária Therézia halálával
gnepüresedett Királyi Székbe, tilt Annak el.
6Ő szülött Fija, amav különös talentomok-
kal bíró, &' szokásoun és bészítt vélekedé-
ten magát túl teva, gondját és figyelmetek
&égéty$em mitől meg nem tagadó, feltételei*
benn- akadályi nem. esmérő, czéljaibana
meszsze néző, és munkáéságábana faradba-
tatlan Fejedelem, II. JÓ'SEF. — A' tü-
zes elme, az erőltetést nem szenvedhető,
maga útát követő, foglalatoskodni szerelő,
szabad, bátor, és valóbann Fejedelmi Nagy
Lélek, még gyermek korábann kitetszett
felőle. Magyar Országi Királyságra lett,
menetele előtt, nevezetesebb dolgai és tör-
ténerei ezek vóll'.k. Kétszer lépett házassá-
gi életre, de mind a* kétszer, hamar öz-
vegygyé lett. Első Hitvese volt Mária Jzá*
fallá, Pármai Hertzeg Flkpnek leánya; ki-
vel 1700 bann, Octóber 6 dikánn kelt vala
egybe. A1 másik volt: Mária Jostpha, Vll*
dik Károly Császárnak legifjabb leánya; kit
27,05-benn, Januárius 22-dikénn, yetf; vala
el. Ettől semmi magzatja nem lett: amattól
nemzette Therézia Erzsébetet, de a9 kit tő-
je, 7 esztendős korábann, elvitt a* halál.—
J.Fcrentz Császárnak', 1765-benn, midőnn,
a', második-Fijának Leopoldnak H a9 Spanyol
Király HL Károly Leányával, Mária Ludo-
vicával tartott menoyfegző>e alkalmatosságá-
val , Insprukbqnn (Oenipontum) mulatott
volna: Augusitus 18 dikann,-halála történ-
vénn: a9 Császári Méltóság Il.Jtfscfre ment
által. Ugyan azon esztendőbenn, özvegy
£des Annya Mária Therézia, Corregens nér
alatt, segítségíU vette fel az igazgatásbann;
a' hadi dolgokat pedig eeészeüü reá bízta.



.*' II. Jó'SEF,

Ez.időtől fogva, két dolgot tett tzélál ma«
gának: egyiket, hogy a9 Hadiuépet jó rend*:
be vegye, annak számát nevelje, és a9 ka-
tonai gyakorlásokbann, v a1 lehető tökélle-
tességig vigye; másikat: hogy az Orszag-
láshoz ifiegkívántató tudományt és tapasz-
talást magának megszerezze* Érre nézve ae
Utazást tartotta szükségesnek, Nints is pél-
da reá 8L Magyar Históriábann, hogy va-
lamely Fejedelme az Országnak, annyit
utazott volna: mint Il.Jó'sef. Tselekedtt
pedig ezt, többire (így, hogy Jlevét és MéU
tóságát eltitkolta, Valahol pedig megfor*
dűlt, mindent megszemlélt, valami a* figyel-
metességre méltó volt; nem tsák; hanem
azokat, melyek tanúságára szolgáltak% jegy*
ző könyvébe, tulajdoa kezével beírta.

§. 147- U*Jfsefnek% a' Királyi Uralko*
dás általvéteU ^lőtt tett útjai, ezek; voltak;

1769-benn, Mártzius, 3-dikánn, Viasz
Országba indult, és azon Hónapnak 15-dik
napjánn már Hómábanh volt % úgy menvéoa
oda bé, hogy seokitól. meg nem e&merte-
tett. Rómából, jiprilU 1 oapjána, flápoly*
ba ment, onnan Páráidba, ipneo pedig Tu*

•*— — —— — — y — ^ J ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ y—

tett. Rómából, <dprilk 1 napjánn,
ba ment, onnan Páráidba, innen
rinba, és osztánn Bétsbe Június
tért víszsza. Itt alig pihente ki magát,
mindjárt Sziléziának vettQ-útját, amaz,
jgazgatásbeli bóltsesrségéről* é$ a9 hadi dol*
gokbann való jártasságáról, akkoti idő-
benn, igen híres Királynak, ILFridriknek
meglátogatása végett; a' ki is néki, Au-
gusztus 25-dikénn, szinte Jieisze (Nissa)
városáig jött eleibe; másik esztendőbenn
pedig, ^eptembet 3-dik napjánn, Morvád
oann, a9 látogatást is viszszaadta«

177+



. :1770-ben n ,• Magycnr Országot tettei vi'ff*
lódása *aéljává% Elindul váon ugyágijvAM-
r£űrt/ry annak sok városait, a9 többek kö-
lt f Pétset, Egert , JJebreczent/** & Pűta-
í, Munkdtsot, Eperjest, 's a'4- vigyázó'
emekkel megnézte, é$, Na^^étombhtonn,
:al, Június havábatin tért yisz^za, B^tsbe.

városában n, Kegyelmetekének sok
a //. Jd'sef Császár. Akkori S u ^ r i ^

tendens Néhai Fő Tiszt. Szilágyi Sámuel
ÚrraL," nagy'leereszkedéssel- és nyájas$ággal
beszéUgetétt." Midőnő a' Ref. Collegiumot, és
annak Könyves Há^^t, Május j8-dikán.n, est-'*
'véli hat órakor megnézte volna: "két könyvet,

' ti &y mint: Calvinus Jákos Jnstitutioit; és Chry-
sostomus- munkáit fcí vádta elŐmutattathK Meljr
kónyvekbeníi, a' Felség'
emlékezete K' (láládato* mi\i

, gyezve tartatik. JVlenné̂
• yólt e' VárQi népe el ott $ Császári felséget lát?,

ni: annál nagypb^). (e(t annak orver^dezése.
Különöseim élesítésére^, sőt mintegy feleleve-
nítésére sióigált a>, a# Collégiumbéli íárvSl6'
Ifjúságnak; mely t sün te elragadtatásbáiin1 lé-
vén n, örömest magára; alkalmaztatta a' Foé*
tának amá* szavait;' . .'• • - -

Ct spes et ratio* stifdioruni.in Caesaré tantum, *
l 9$olus eaim {Hungaricas) ha.c' tempesta(e Ca«

moeoas Respexit. i* .. :.
A' közelebbi időkbenn, több
alkalmatosságai lettek, az itt íév&
lfjÍMágnak; a' midőnn, kevés, esztendők^alatt,
három Császári és Királyi Fő Hertzegeket,
úgymint: 1805.benn, Júliusbann, Országunk
Kedves Poíatinusát Jó'sefit; i8Q7-benn, Má-
jusbann, Császári Királyi Fő Vezért. Károlyt;
i8io<benn, Júliusbann, Rayner, Ö Császári
és Királyi Fő Hertzegségét, volt szerentséje
tisztelni; Kik mindríyájann, vélek fz>ületett

. Kegyességek szerint, valamint a' Város,
N 4
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Ekklé4sia, és Kéí. Collégiiim ' KM járóinál t
*gy a' Tanuló Seregnek i s , aláarftoi tisztelt*
tfer, nyájas lebotsatkoiással fuéltézUUák «!•
f o g a d j ,

1773 Í»n'nf Mdjus 6-diĴ ánn indúlvána
fc Bétiból f Erdélytt és azutánn Galtituát
i s , megjárta.

1775 benn, ugyan tsak Májusbann 9
jd Olasz- Országot vi'sgálta meg.

1777 benn, dpritis 1. napjánn,
i O•szagba indúlvánn f G/-̂  Falkenstein*

aUtt, Münchtn ( Monachium ) , ^Í/^Í-
^ (Augusta Vintíelicorum), Stuttgard,

Rastadt% Strasburg ( Argentorát um ) , JVa/t-
c^% 7Weí̂  (Metae) t Hheims (Keini ) t és
éloissons (Augusta Suessionum) városokonn
által, Parisba ment. ltl, minden Közönsé-
ges-Intézeteket megvfsgálvánn: Május vé«

Jcyél, Frantzia Országnak belsőbb részeioa
Ital* Bourdeaux (fiurdeeala) városába,

oufnét pedig Bayonwéba, folytatta útját. In-
neii^ismét, a* Pyrenaeumi hegyekenn kéress
tőíí Spanyol Országba is bement, .és £éts«
be, Augusz*us \ napjára tért viszs^a.

* Fttlkensteiny igen kltsiny Grófság, a' régi Fel*
% ' só Khénusi Keróíetbenn; a* Zweybrtieki Feje*

delemség szomszédságábann. Est, a' 17-dik
'Sfeázad végéitn, és af iH-diknak az elejénn,
'«* Lotharingiái Hertztgek bírták. Minekután-

"na pedig, Lotharingia Stanislaus JLeseitts+ty-
aek adódott: az, 173^ dik esztendcSbéli Békéi-
ség szerint, ez a' kis birtok kikótődTénn,
JPranciscus Stephamisnál meghagyódott. E'
Szerint azt, LFerenU Császár utáno , a* Fel-

' rféges Austtriai Háa bírta,

1778-bann, a9 Pruszszussal % Bavária
^ háború kezdőd vénn: sok ideig Cseh

Or-
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Orszdgbann múlatott. Megkészfílvénn pedig
1779-benn a'- Békesség: Cseh Országot is-
mét megjárta.

1780 bann, április régével, a* Musz-
ka Birodalomba utazott, és Június 4-dik
napjánn, Mohilovbann, a* IVluszka Czámé-
val II. Katalinnal öszfizejött. Azutánn Mos-
cauba% onnan pedig Peiérsburga (Petropo- f
lis) ment. Innen, Julim 19 dik napjánn9 .
útját, viszsza felé, Ricának vette, és a*
következő őszszel, Morvát és Qseh Orszd*
got ismét megtekintette.

§. 148. Minekuránna a9 Királyi Uralko-
dást általvetle is ILJÓsef: esméretét és ta-
pasztalását, az utazás által, öregbíteni el "
nem múlatta. Alig teltek el "egynéhány hó-
napjai Országlásának: a'midőnn, Május 22-
dikénn, 1781 benn, tulajdon birtokába;
Ausztriai Belgiumba indult. Ezen útjábann >
Ménuri * Francojurtum, Manhcim, Forrná-
tzia, Moguntzia, Lützelburg ( másképeno,
Luxenburg), 'Namur, Ostendc, Gént (vagy
Gandavtnn)s *Antverpia% Mecheln^ Löveti
(vagy Lovanium) városokat szemesenh meg-1

nézvénn : Június . 22 dikénn , Brtiszszelb*
(Bruxellae) érkezett. Innen, mihelyt Bel- -
giumnak igazgatása és más közönséges dol-
gai éránt, rendeléseket tett: Szövetségéé
Belgiumba ment által; hol, ama9 nevezete*
városokbann, Rotterdámbann, Hágábann%
Leydábann% Hir*embennx és Amsterdam*
baan, a9 Nép szokásira, rendtartásira, ké-
zi míveire, muikásságára, a* tudományok
és mesterségek gyarapítására szolgáló Kö-
zönséges intézetekre, vízárkokra (cartáli-
sokra) 9s a't. sülónös figyelmetességét for-
dította. Onnan, Aachenbe (Aquisgranum)

N V

' \
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elfordúlvánn, Brüsszelbe viszszatért; Is
Parisnak vévénn útját, Bétsbef Augusztus
14-dik napjára érkezett.

5. 149. A9 sóidat látott hallott és.tapasz-
talt ILJó'sef, Belgiumbóllett haza érkézé*
se nt4nn, két hónapnak az eltelését meg
nem várta, a9 mid&in, megvilágosodott bőlts
elméjének, és embereket szerető, jó szívé-
nek, oly .nyílvánságos jelét adta, melynél
fogva egész. Európa r.eá függesztette figyel*
metességet. Tudváan ugyanis, hogy eleitől
fogva, mennyi kárlés veszedelmet okozott
a1 Vallásbeli gytflőUég; *s ugyan azért, an-
nak, egyszerre végét akaryárm szakaszta-
ni: QsLober i^dikám, î S^hen.K, az úgy
nevezett TTobrdntziüT4l\ vagy t ^a^rísbeli
iürcdelemröl szólló P r̂aptsolatOt, (^diictum
Tolerantiale) adta ki. melynek Czikkelvei
ezek voltak: Az ^iugiuztai é$ Helvdtiiai
Vallástételt tartóknak, úgy szigténn, az
ö Hitenn lévőknek, vagy, JSemegycsűlt Gö-
rögöknek is, megengedődö t, hogy,, af Ma-
gyar Korona alatt lévő Tartomány ok baun,
minden helyenní £ hol 100 Família vagy
Háznép találtatik, ha telik tólök, Imádság-
házat (Oratórium) építhessenek, de, mia*
den toronyy harang, £$ úlsxára szolgáló a/*
tó nélkül. Hasonló engedetem adódott az
ilyen heiyekepn, Prédikátarház, Oskola,
és Mesterház építésre; Prédikátor és Osko-
la Mester vivésre, és azoknak fizetésére:
ezen engedetem alól, Horváth, Tóth, és
Ddlmátzia Országokat is M nem vévénn.
Megengedődött továbbá, hegy az említett
Felekezeteknek tagjai, érdemek szerint,
minden VaUásbeli tekintet télktíl, a' kö-
zönséges Tisztségekre és Hivatalokra fel-

vétes-
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yétesseaek. Felszabadítódtak pedig az alól
a' kötel$*tetés alól, mely szerint, ar Szűz
Máriára és Szentekre esküdni, és. a9 Czéh-
nek, a5 Processiókonn/ megjelenni, tartoztak
vala. Felszabadíródtak a* Prédikátorok is*
a9 Keresztség dolgáhann várló megvizsgálta-
tás alól. .Az elegyes Házasságra nézve rea«
delődött; hogy, ha a' Férjfi Római Catho-
licus: mind V két Jíemenn lévő magzatok
a* Római Gatholica Vallást kövessék: ha
pedig a1 Férjfi Augusztái vagy Helvétziai
Vallást tartó Evangélikus; de $z Aszszony
Római Cathólica: mindenik, *' maga Ner
ménn lévő magzatot, a* maga Vallása sze-
rint nevelhesse. Továbbá rendelődött: hogyt
a* R. Catholicus Papok, az Augusztái vagy
Helvélziai Vallástételt tartó betegekhez,; hí-
vás nélkül, ne menjenek: ha mindazáltal
magok a1 betegek úgy kívánnák, az azok*
hoz való menetel benn meg ne akadályozta-
tódjának. Ezennkjvűi, engedetem adódott f
mind arra,. hogy az elromlott Templomok
és tornyok megépíttessenek;' mind arra?
hogy a9 Földes Uraságok Oratóriumaiba*
inasok is, kik azokkal egyVallásonn vagy*
Dak; Isteni tisztelet végett, béeresgtessenek*
Végre, az Augusztái és Helvétziai Vallás-
tételt tártóknak addig vólt^ Filiílis EAkle\
'siáihi meghagyattak; az pedig, hogy t&u*
pánn Vallásokért^ valamely büntetéssel iU ^
tetődjenek, megtiltódott Ezekből megtett *
szik, hogy a- két VallástéteU tartó Evange-
licusok, a1 II. Jó'sef Tolerantiale Edictuma
által, sokkal többet nyertek annál, a' mi
a9 Carolina Resalutiábann, 1731 benn,
gedődött vala nékiek.



$• 150. Mind a* Tolerantiale Edictumy
mind azt megelőző némely rendelései lUdik
JóVsefnek, íigvelmetességbe hozták a9 Bó«
mai Széket* Ugyanjs, még Belgiumba lett
indulása előtt, Martius 24 dikenn , 1781-
benn, a' Szerzetesek éránt azt rendelte va*
la, hogy azok, tsupánp az Ör&kös Tartó*
mányokbann lakó Provincialissaikíól és $«•
•periorjaiktól igazgattassának, az Érsekek*
nek és Püspököknek vígyázása alatt: Ktî o
Tartományl>éli Elöljárókkal pexiig y semmi
egybékattetésbenn ne légyenek, annyíjral
inkább azoktól ne függjenek, Belgiumból
lett viszszatérése utánn pedig, September
ao-dikénn (178*.) azt paratitsolta, hogy
mikor a9 Házasság dolgábaon tÖrvéoyes
(Canonica) akadályok vágynak, a' közel-
ről való atyafiság miatt: a? Törvényenn va-
Jó tágítás (Dispensatio), vagy, az -egybc-
kelhetésre való engedetem, nem-Rómából,
nem is mástól, hanem tsak az Országbann.lé-
vő Ersekektől és Püspököktói kéretlessék:
ezek pedig köyplesek légyének azt, nagy ti/C
tés kívánása nelkul tselekedtíi. Ide járult az is,
hogy sok Szerzeteket eltöriött, mint: a' fic/ie-
dictinuiokét, Gamaldulitákét, Cistercitákéi,
Praetnóslrareruisekét, Trinitariitsokét, PauU*
nusokét, is a* Marissá Jipdtzákét.* Ezeknek
Jiíasiromait elvévénn, -más végre forditiat*
ta; jószágaiknak jövedelni^ira* Religio íun*
dúsához raeasztatta; egy rés2ébói pedig
azoknak, a Klastromaikból kimaradt Szer*
setéteket fizettette. Némely Szerzeteseknek
pedig és azoknak Klastromainak tsak a1

fizámat szálliiaua alább, mint: a' DominU
kartusokénak-, Franciskánusokenak, Ser vita4ké*
nuk. és Carmelilákénaki** kiket bizonyos
. v ^ Klastro.
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lastrotnokhoz szorított. AzcltörlÖU Klastro*
oknak száma ment i^4-re. Meghagyod ott
ídig, mindöszve, ij>o,, az Qrszágbaon. ***
* Ezek a* Szerzetesek ^ vagy SzerzőjöktSl9 vagy

pedig Lakisok els6 hotyétÓl, Kla«tromjoktól %

és Templjmjoktpl vették neveseteket, így p. o.
a1 ISenediotinusúk neveztetnek Sz. Benedektől*

1 a' ki 529 benn állította fél azon Szerzetet; a*
CamalduUtdk 9 kiknek Szerzete 1023-bann,
Sí. R+muald által állítódott fel, CamaUula
(£amaldoli) nevű kis térségtől, mely a*
Apénninus kegye meJlett,* Toskándbann va«
gyonV a* hol volt a* legelső Klastromjok; a"
Cistercitdk, Cutertium (Cisteaux) nevű er*
dos pusztától, mely Frantzia Országbann, a#

régi Bargundiai Hertzegségbenn volt, a'+Jiol
a Szerzek &. Róbert által, legelsőben a
gyűjtettek egybe, 1098-bann; a' Pruemonstrá-
tensisek% Frantzia Országi Premontrei ( Deá-*
kpl. Praemonstratum) nevű ^helytpl ^ melyenn ̂
a' Szerzőjöku'il ^2. Róberttól eísotenn telepi*
tődtek meg., H2J-benn; a* Trinitariysokt kik
a' 12 dik Század véginn, a' Keresiteshadak
alatt, Frantzia Országbann *2ároja»|ak, a*

, Sient Háromságnak szentelt Templomaiktól;
egvébaránt pedig, S». Matha nevű első Felál-
litójoktól% Aiathurinusoknak iá hívatt^ttajk; d#
h vattátuk, Patres Redemtionis névvel is, a'

,; mtunyibenn, a' Mubamedánusok fogságába
. esett^^resztyéneket kivdltani (rediriére) kö-

,, telesség^k volt;, mely végre, jövedelmeknek
harmad részét kellett fordítaniok; k* Rlarissa
Apátúk, els<> Szerzőjöktől, A$a. faárától, a9

ki Ássiziutnt születésű Olasz Szűz volt, af
, J3 dik S^ázad^ann vették neveket.

A',Pauliausók Sierzete, ( Ordo Fratrum S,
Pauíi Priűii fcrernit*é) mejy nevéjt a' 4-dik
Századbanti élt Sz. Remete Páltól vettf, Ma-
gyar Országi sfárrnazású. Ugyanis azt, Euse*
íius nevií Esztergomi Érsek állította fel, \*\$+
b i Ő i pedig V^KiUmen Pápa



H.
i^oS'baniij és ismét XXlLJdnos 3 8 j
AZ Augusztinus regulája ifödránn eleibe, szo-
ros megtartás végett. Ej A* Szerzet, a' Bea*
dictinusoké utánn, Ugg#zdagabb volt, a* Il-
dik Jó'sef idejébenn, Magyar Örsságonn. En-
nek Generalissdnak9 az Ország Gyűlésénn is
helye és voksa volt. Innen vetélkedés támadt,
egy' fészről, a* Zágrábi Káptalan NAgy Pré-
postja, és ak Sz. Mártoni Apátur* más részTÓl
V Paulinusok GenetálissA között* az eránt,
hogy melyik üljön felébb a' Mágnások Táblá-
jánn. Mely Vetélkedésbenn, A* Paulinusok Ge-
nerálissá győzött; mint fíaxal Szeriét Elöl-
járója. Láid Pesti Prof, Tek. Schzuardtntt
Márton Úr Magy, Ors%t Statistík. II. Dar.
'a9 í 6%-dik oldalonrti

•* A' llominicariusok $ Sí. Dominictisról ne*ti-
' telnék, a' ki, 1204-benn kezdte felállítani ezt

A* Sierzeret; a' Franc is uantisok s SÍssiuumi
Sz. 'Ferentzró'li A' ki 1209-benn gyűjtött kö-
vetőket"; a' Carmeliták> kik Najikeletenn,
1160 tájánn, származtak; a' Carmtl nevű
begyről, A1 hol tho helyek yólt» A' Szerviták

' ,neve "pedig, formálódott a' Servi S. Mariae
fredeti nevezetből* mely alatt i i*32-benn,
Flóteíltziábartn, hét gazdag Személyek által
állítódott fel ez a* Szerzet.

*»* A' II. Jó'sef által * Magyaf Örsságonn, meg-
ha£yáVott Kl^stromok száma ez: A* Piár'uta
Atyáknak {fatres Piarum Scflelaruní 9 kik-
nek Szerzetéi Spanyol Nemzetbéli • Caínzan-
tzius Jo'sef által, a* if-dík SzátAd k«W?pe
előtt, Róinábann állitódvánn fel, tökélietes-
légre i6pa-benn ment) 25 Collégiuma ; .A* Fran-
ciskánusoknak $1 Klastfoma1 J ' a' Minoriták*
iiak 11; a' Kapützíntisoknak 11; a* Miseri*
cordiánusokriak 11* az Augusztiniánusoknak
1 , A' Carmelitáknak 1 t A* Szervitáknak 3, a'
Dominikánusoknak hasonlóképenn 3 ; öszsze-
féggel 147 Ferjfi Kiastromök. Az Apátzáknak
j 1 Klastroiuait hagyta meg II. Jó'sef Ó Felsé-
ge* Lásd Teki Schwarcttner JŰr munkáját, «i
említett he\y«ira«
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$. 151.; Mind ezekre nééve, a' Rónáéi
Pápa VI. PiuS) arra határozta magát, bog/*
(a' :m*t'^oha at. előtt egy Pápa sem tsele-
kedett), ellent nem állvánn öregsége, és
az uUzásbéli alkalmatlanság, Bétsbe men-'
Jen. Htja czéljának, előre ,1781 vége felé*
I)ecemb.r 15 dik napjánn, küldött Levele-
benn, azt írta> hogy, Császári jussaival
Il.Jó'sefnek, az Ékklé'siá jussait megegyez-
tesse.* Bétsbe > a\ következő 1782-dik esz-
tettdőbenn, tavasz kezdetékor* Martius 22>
dik napjánn érkezvénn: 4t)tt, egy egész hó-
napig '(Apriüs 22 dikéig) múlatott; elegeo-
dő idót akarvánn venni, a'H.jó'seÉFel va-
ló értekezésre* Ezen látogatásnak és érte*
kezesnek lett is.az á' haszna: hogy, a9 Pá-
pa elmenetele utáon, H.Jó'sef^ a1 Dispeiu
satlo tlolgáband, 1781 benn hozott Paran-
tsolatját)' meglágyította^ azt rendelvénn;
hogy, a9 3-dik éa 4 dik grádusbann á' Püs-
pökök disptfnzálhássanak: de a* közelebb
való grádusbann, Dupenzátio Végett, a*
Pápához /kellessék folyamodni; úgy mind*
azáltal, hogy az eránt^ a9 Kérőlevél, min*
denkor a* felséges Helytartó Tanáts híré-
vel kűldettessék Rómába. Egyéba^mitv ií-
dik Jó'sef, kezdett úijánn menni.?meg nem

* A' VI. Piuá ííavai ezek: „Ka hos sóstentabíí
,, maxioia coniolatio, TK alloquendi, corjboí*
,, que decJaraadi t quam simirs animo para>
,, tissiajo ad grátificandüin Tibi, qnaque, cfd
„ ijjsas componendas őum Caesaré is Tuis ju*
,, nbut hcclesiaa rationes. *• *

§. i$2. II. Jó'sef, mint Uralkodó, min*
den Fejedelmeknek példája volt, sok rend*
béli tbciekedetciDeiiü, Ji9 hozza 4
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dóknak Kéró'léveleit, mindenütt, míg űt*
bann létibenn is, egész készféggel elfogad-
ta, maga megolvasta, és azokra felelt.
Egész uralkodása alatt, fő gondját arra for-
dította, hogy az Igazfág mindenütt, min*
den alattvalóinak , kiszolgáltatódjék. Innen
Azokat, kik igazíágtalanságbann találtat*
lak, 's hivataloknak meg nem feleltek,
minden ftzeoiély választás nélkül megbün-
tette. A9 mélutlaDsázot szenvedők pedig
©ála, mindenkor Pártfogást és Szabádrtást
találtak. A\ gazdálkodásbann, maga igye-
kezett példával ' menni elől jobbágyinak:
minden szükségtelen pompától, és haszon*
talán kéltségtől idegen lévénn. Valamint ez
« z ő maga viselése: úgy az a9 tselekedete
iá, hogy 1785 beoü, 'Augusztus $2-dikéon
kőit Parantsoiatja által, az ürűfas jobbágy*
sdgot megszűntetlek 1786 bann pedig, "Már*
tzius 6 dikánn, a' Házasságot illető dolgok
bann Kegyelmes Rendelést- tett^ halhatat-
lan nevet és emlékezetet szerzett ő néki*
Voltak míndazáltal oly tselekedetei és ren-
delései is, melyek által, a9 Magyar Orszá-
gi Rendekbenn kedvetlenséget okozott ma*
gá eránt; minémtíek ezek: hogy soha Or*
jzág Gyűlését nem tartott; magát meg nem
koronáztatta; sőt a9 Magyar Koronát, a
Po'soni Várból, 1784-benn, Április íg-di-
káno, Bétsbe vitette^ és ott tartatta. To-
Tábbá, hogy, mind az Oskolákbann, mind
n' Kormányszékekenn a9 JSérnet nyelvnek
•gyakorlását sürgette; a* Vármegyék Közön-
séges Qyül^seit megszűntette; a' Fő lspá-
jjyok helyett 10 Commissáriusokat rendel*
vénn, és mindenik alá több Vármegyéket

az Országot 10 Kerületekre osz-
totu;
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iotta\ ugyan azt felmérette; a* városokat%
helységeket,, falukat, laistromba vétette;
a' házakat bizonyos számmal megjegyeztet-
t e ; az Ország lakosit megszámláltatta; az
idegen Országi portékáknak béhozattatását
megtiltotta. Voltak más újítási i s , melyek-
kel nem mindenek voltak megelégedve, ne-
•ezetesenn: hogy a9 Róqiai Catholica Os-
kolákba egészenn új tanítás módját vitt bé,
es.azokbann, a' Protestáns Auctorok köny-
veit is felvétette; ezennkívűl, hogy a* Pap-
ságra menendő K. Catholicus Ifjakat, nem
a' Püspökök víeyázása alatt, noiint az előtt:
hanem, arra a? végre,. Po'sonbann és Pes-
tenn, a' Görög Rítuscnn lévő Egyesültek

. részéről pedig Lembergbenn, felállított Se-
minariumokbann neveltette. Ide járult az is,
hogy új Törvény rendit szabott; a' Tör-
vényszékekenn változásokat tett; és £ Pa-
pi Rendnek, a9 Világiakbann addig volt
nagy hatalmát, keskenyebb határok közzé
szorította, 'sa'.t. Mind ezek által II;Jó'sef9
még életébenn, azt a' panaszt, hogy nem
az Ország *Törvénnyei, hanem szabad tet-
tzése és akaratja szerint kívánt uralkodni r
és mindeneket tsupánn Üdvari Parantsoda-
tok által akart véghez vinni, el nem kertil-

'Ihette. Bizonyos dolog mindazáltal, hogy
még ezen kedvetlen Kendelések közzűl is,
nem egynek Volt haszna az Országra nés-
ve; és bár az eszközöket nem mindenbenn jól
találta is el H.Jó'sef; (de ki is találja el
ezeket mindentor?) a* czél, melyre? igye-
kezett, jó volt; és elébb utóbb bóldogaá*
gára vált volna az Országnak.

* Az örökös jobbágyság megszűntetése, ax Or-
szág Törvényköpyvébe, későbbean, úgymint

III. Darab. Q * II.LCQH
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II. Leopold alatt, 1791-benn, (Artic. 35.J
és mostani Felséges Királyunk uralkodása
kezdelébenn, 1792-benh ( Artic. 1 2 . ) ; még tö-
kélletesebbenn pedig azutánn 10 esztendővel,
1802 benn (Art. 7.) ment.

** Senigna Constitutl* Josephiana de caussis Mt-
trimonialibus. t

§•153. II- Jó'seVnek, eddig előszámlált"'
dqlgainn, szándékinn, és igyekezeteinn kí<
vűl, Országlása lefolyása alatt, két táma-
dás , és ugyan annyi háború szerzett gon-
dot, és adott foglalatosságot. Az első tárna*
dás, Erdély benn, Huniad és Zaránd'Vár-
megyébenn, az Oláhok között lett, kik 1784-
benn, Octóber utolsó napjánn, Hóra és
Kloska nevű lázzasztók által, felzendíttet-
vénn, Novembernek az eleinn, iszonyú öl-
döklést és pusztítást követtek el az Erdélyi
Magyar cépenn: tatig nem, vérengezések,
ugyan azon hónapbanb, nem kevés bajjal
megállítódvánn ,* a9 kézre került lázzasztók,
érdemek szerint, megbühtetődtek. A* máso-
dik támadás, mely sokkal nagyobb és sok-
kal tartósabb volt, Catholicum Belgiumbann^
maga ellen II.József ellen ütött ki, 1789.
benn. A9 Catholicus Belgák ugyanis, azt vet-
rénn okúi, hogy. némely régi jussaik „és sza-
badságaik megsértődtek: tsak nem közönség
fesenn felháborodtak, és fegyvert fogtak:

iknek osztánn letsende$ítésére, II.Jo'séf-
nek rövid ideig tartott élete, nem yólt elég-
tságes.

* - * Lásd:1 „Species facti, de lanienis per genfen
. „ Valachorum in I. Comitatu ^unyad cmn

„ Zaránd üaito, a. 1754. sub decursu mensís
„ Novembris commissis, Commissario Regio

Comiti Antonio Jankóvict exftibita."
„
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S.I54. Első Háborúja Il-dik Jó'sefnek,
i785-benD, a' Szövetséges Belgákkal akart
lenni, a' Scaldisenn váló szabad hajókázás
eránt; mely víz á9 Hollandusoktól, Ausz-
triai Belgiumnak nagy kárával, kiilönösenn
pedig, AntDérpia yárösáoak nyilvánságos
megromlásával, zárva tártódött vala. Mi*
Dekelőtte miodazáltal véffcs ütközetekre ke-
zűit vólüá a1 dolog: a* Frantzia Király XVI-
tlík Lajos közbenujárására, a* békesség,
\jgyan átOD tslstend^bettn, Septetnber 20-dik
taapjától fogva November -8-dikárg j 11. Jó-
'séfnek bem kevés hasznáfal, megkészült.
Ugyanis, ÍI.Jó'seJF, a' Scaldifi mellett lévő t

Lillő és Liefkensiiüöck neVü erősségeknek
általengedésevél > és 10 rpiliio forintokkal
elégítődÖtt ki a* HollaödusoktóL Ellenbenn,
igen káros, terhes^ és kedvetlen követke-
zésű lett a* második Háború* ihelyet II. Jó-
9sef a9 Törökkel, 1788-nak az eleinn kez-
dett, és ösztánn maga el sem Végezhetett.

§. 155. A' Török tíábttábá 1L Jó'sefet^
tsupánü a9 Müszka Udvarral való nagy ba-
rátság vittei Ugyanis, Il.Jó'sef^ i787«bennf.

' tavaszszal, Tatár Krímiának nevezetes vá-
rosába Chersonba útazvánti, ott a9 Muszka
Czárnéval, ÍL fiatalinnal, Az Ausztriai és
Muszka Udvar között lévő régi szövetsé-
get, szorossabbá tette vala. Ezen Chersohi
öszvejövetel utánn*, mely külömberKi is gya-
nús volt'a9 Török előtt, áz á9 hír terjedtt
* 1 , hogy H.Katalin, magát, Krími (vagy
Tauriai) Király Aszszonynak akarja koro-
náztatni* mely tartományhoz pedig a9 Török,
Felsősééi jussát tartotta. Ez okra nézve, a9

Török Császár Abdul Hamid, 1787- benn, Au-
gusztus 28-dik napjánn, kádat izent ÍL Ka*

p % tátin-
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faunnak. Már, a9 minapi megújított és
sebbé tett szövetség azt hozta magával)
hogy l í . íó'sef segítségére légyen a* Musz*
ha Gzárnénak. A9 következő 1788-dik esz*
tendő eleinn, Januáiius 6 dik napjáod, knég
szorosabb lett az egyesíílés a9 Bét91 és Pe?
tersburgi Udvarok között, az által4 x hogy
a9 mostann ditsőségesenn Uralkodó Felség 4

a9 ki akkor Ausztriai Fő Hertzeg volt, a9

Würtémbergi Hertzeg Aszszonyt, Erzsébetet
vette el, A9 ki az akkori Muszka Nagy
Hertzeg Pdl Feleségének testvére volt. Ezen
egybeköttetésnéi fogva, II. Jó9sef, a' Musz-
ka mellett, egész erejével állott ki a9 Tö-
rök ellen: aoha, á* feljebb ernütfett Szövet-
ség szerint, 20 vag*r 30 ezer ember segít-
ségnél többet adni nem tartqjott volna.

§. 156. II. Jó'sef, Feldmarsall Lascyval
együtt, Magyar Országra lejővénn-, sze-
mély szerint veiérlette hadait a9 Török el-
len. Eleinte nem is minden szerencse nél-
kül folyt ez a9 Háború. Mert, 1788\bann,
Április 2̂5 dikénn üzubdts, Augusztus 26*
dikánn Dubitzay September 19 dikénm CAo-
tzim, Octóber 3rdiHa.n0 pedig Növi váraj
tnegvevódfek. JDe, a9 Lascy intézete sze-
rint, Horvát Ország szélitől fogva Buko-
vináig, és így,tnintegy 200 mérföldig f kor-
dont húzatvánn Il.Jó'sef: azonn, nem egy >
helyeon rontott által a' Török. AzombanO)
az erdők és motsárok köztt fekvó' hadinép
-közzé, ragadó nyavalya kapoti bé.. Mely
okoknál'fogva szerent&étlei^ lett ezr a' tábo-
rozás. Maga is 11. Jó'sef, betegenp tért
vi^zsza Bér&be, és többé helyre sem állott
egéssége. Maga helyébe elspbenn Gróf ha*
dik Andrást^ azvttánn pedig Báró Laudon

Gedeont



Gedeont rendelte seregei Fővezérének, /f
következő 1739-dik esztendŐbenn, szeren-
tsésebbenn folyt a' Háború Il.Jó'sefre néz-
Ye, Mert, Hertzeg K6burgy a'" Mufizka Ve-
cérrel Sxtivarovval egyesítvénn seregeit: V
Török Nagy Vt:zérenn, Kudtsúk Hasján
Masán n, Bavasalfőidénn, Mar tirij estiénél^
a' Rimhik vizénn túl, Scpternber 22-dik najp-
jánn , tökélletesenn% győzedelmeskedett. $z
^' győzedelem nagvonn segítette Laudönt
JSándorfejérvára {Befgrád) megvételébenn.
.MegharllYáon ugyanis annak hírét: %öröh
GradSskdnak, más névenn Berhir várának'
elfoglalása utánn, Nándorfejérvárát^ Septem-
ber 29 dikénn bekerítette, és erősenn ágyűz-
tatta.- Ax benn lévő OsmánBasa, Octóbes
<í dikánd", 15 napi fegyverszűnést kért: de
J*audán 6 órainál többet nem engedett.
Jtfely időnek eltelése utánn, meglett az
cgyesség, i\y feltételek alatt: hogy a' vár;
minden benne lévő fegyverekkel és hadi
készületekké) együtt feladódjék; a' katona-
ságnak szabad kimenetel engedtessék; a'
benn lévő népnek (welynek száma 25,ezer<-
re meut) elvűdére, Orsopáig hajók rende-
lődjenek. E' szerint Nándorfejérvára t Octó-
ber g. napjánn, 1789- áltaíadódott: melyx
benn, 351 ágyú, 6 ezer. mázsa puskapor,
sok eaer nagyobb 's klssebb golyóbisok,,
és «ok időre való eleség,. találtaUak. Az-
vtánn Fegszendrő i* ( Semendfia) magát ön-
ként feladta, *

§. 157. Ezen szerentsés előmenetelt, a,'
Fruszsziai Kirély- //. KUnelm^ nagy Dyug"
batatlanságok között nézte. Azért, mindjárt
a' következő 1790-dik esztendő, eleinn, Ja-

L,, 3L Törökkel azövetségrer

°3.
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Tépett, oltalmat ígérvénü1 annak, minden
birtoki eránt. Azorabann, a* Catholicus Béli
gák, mind inkább inkább zeoebonáskocU
lak. Ezen kornyűlállások között, a* hala,
los ágyábann fekvó' II. Jó'sef, hogy az Or-
szágot 'tsendesebb éflapotbann Hagyhassa,
Testvér Öttsére: Januárius 28-dik napjára
(1790.benn), minden újításit önként viszi
suvette, tsupánn három Rendelésit , úgy-
mint: a* Tolerantidról, 2? Szerz**esekrőlx
és a? Jobbágyok szabad kiköltözéséről szói-
lókat tartvánn fena, a* következő Ország
Gyülés.ére. A^utánn, Fcbruárius ift-dikáoo>
a9 Magyar Koronát \s% sí Királyi páltzá*
val,. keresztes arany alotóval^ Szent István
palástjával és kardjával egyptt, az Or$záe«
oa yiszszakűldötte: ^nely, nagy- öröm t%
pompa között vitetett Budára. Két pappal
azutánn, úgymint Februárius so-dikaoi),
i79o-l^enn9 reggeli 6, ^rakpft tseAdesenn eU
nyugodott. * . \

* ll.Jó'&ef; előtt% most înn íjitsőségescnn ^
%",dq I% ftcenti. Királyunknak, akkor Fő Her*

tzegnck, kedves. Felesége .Efsebet H#ftzeg
Asiszony, Iiét nappal halálozott meg, kinek
liólt teste még el .seno temettetdtt: a' jnidonn
II. Jó'sef, a' Felséges Udvarnak kettős gyász-

utálna m^nt.

J. 158. II. Jó'sef semmi magzatot nem.
hagyyánn: az örökös Uralkodás Rendinek
meghatározott Törvénnyé szerint, apnak
Testvér Öttse, II. L E Ö P O L D t követke-
zett a' Királyságra. Volt ez, az Attyának,
I. Ferentz Császárnak halálától fogva, Tos-
canai -Nagy Hertzeg, mely Tartományt,
alászállott állapotjaból felemelvénn, igen
virágzó állapotba helyheitetett. Ez okra néz,
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^c, egész Európábann, Btflts Fejedelemnek
ismertetett: De, szintén úgy esméretes volt
Világ szerte, Szelíd természete, és embere-

det szerető szíve; melyet tsak #zzal is
eléggé'megbizonyított, /hogy, a* kínzás rf/-
ialvaló vallatást (tortura), és halálos bün-
fetést, Toskánábann, elébb'eitö.rlötte, mint
a,^, QuLFÓpának más tartoiqányibana, tsak
goridoióra is vevő^ött volna. Eleve Js te-
Jhát, igen méltó oka volt a* Magyar Nem-
zetnék arra," hoey erről a9 Bőlts és Jó Fe-
jedelemről magának azt ígérje, valamit a9

Közjó, és az Ország lakosínak boldogságai
kívánt. ' •"" : "" ̂  "' ' ' s- -•

$. 159. ^egértYénD. Jf.{,eopplJ a' Báty.
iya halaiét: CanceUápus Gróf Pálfi Ká-
rotynak, azonnal megírta, hogyj ^melyek-
ről II. J^'sef ígéretet tett vala, ő is kész
telyesíteni. A' yólt ugyanis U. Jó^efnek ^
utolsó napjaibann, (a9 midőnn mi^dazáltal,
halála közc\ létét, valamint maga, úgy
más sem gondolhatja vála) szíves igyeke*
zete, melyről Januárlus 28-dik napjánn
(1790,) k;lt Királyi Levelébenn, bizonyos-
sá is tette a' Rendeket: "hogy még azon
esztendőbenn, Május x. napjától fogva, az
Országot tökélletesenn abba az állapotba
tegye yiszsza, melybenn uralkpdása Kezde-
tekor találta; esztendő múlva pedig, Or*
szag Gyűlését ^ártson, magát megkoronáz-
tassa , és a9 Közönséges dolgokról, a' Ren«
dekkel együtt hozzon Végzéseket. Mindezek-
re tehát II. Leópold is 9 nlagát önként aján-
lotta.

§. ítfo. Toskámáhak Fővárosából, Flo*
rentziából^ Mártzius 1. napjánn (1790.) in*
dulváno ki II. Leopold: azon hónap 12-

. O 4 dikéaav
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dikénn, Bétshe érke&ett. Kevés napok xnfiV
va, a9 következő Június ódikára, Ország
Gyűlését hírdettetettJ Buda városát nevez*
véon ki annak helyéül* Á* Rendek* nagy
készséggel gyűllek egybe a9 rendek napra*
és mindjárt a9 Közönséges Üléseknek elkez*
dődésekor, oly dologbann egyeztek meg,
mely Valóságos ditSQségére szolgál a9 Nem-
zetnek. Ugyanis, Június i*-dik n^pjánn, bi-
zonyos Személyek választatlak ki a* vé̂ re*
hogy a9 Diéta Tanátskozásit (Acta) aa%
ponkéot Magyar nyelvenn feljegyeznék t Mai
grarból (fóképenQ a9 Horvátok kedvéért)

eákra fordítaoák, és mind a9 két munka>
minekutánoa kazonségesenn felplvasódváop»
A9 jóváhagyást megnyerné, kinyomtatódnék,

j , lói. ILLeopold, Ürakös Tartomá,
nyit, igen zavaros és veszedelmes állapot.
bann találta. Egy felől a9 költséges Török
Háború: más feló'l, a9 Pruszszusnak Cseh
és Morva Ország széleire kiszállott számos
hadi népe, ejtette nyughatatlanságba. 1)4,
örökös birtokai is, nem voltak egész tseo<
dességbenn. Catholicum Belgiumbann, a9

békételenség, a9 Felséges Ausztriai Háztól
Való elszakadásig nevekedett vala. Magyar
Országbann kedvetlenség jelei tapasztaltat-
tak. De, éppenn ezen terhes kórnyülálláv
íok között mutatta njeg Il.Leopold^ hogy
a9 Fejedelmi Bőltsesség, az Atyai jósággal
egybekötve, minden akadályokoon győzei
delmeskedhetik.

§. 162. A' Budai Ország Gyűlés, elein-
te magát erosenn viselte. Mert, hogy többé
azok .a9 dolgok meg ne eshetnének, melyek-
ről II,Jó'sef afatt panaszolkodtak vala a
Rendek; vj Piplómát készített. Azuiáon,

Bétsbe,
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Bétsbé, j2 Követeket küldött, kik ILLea-
poldoty azon Diploma elfogadására, és a*
megkoronázásra meghívnák; melyet Augusz-r
tus 20 dikánn ( 790.) meg is tselekedtek. De
II. Leopold, az elsőre nézve, nyilvánn ki-
jelentette, hogy ő más Diplomát el nem,
fogad, hanem tsak azt, melyre III.Károly,
és Mária Therézia esküdtek meg. A' máso-
dikat is, mindjárt akkor nem telyesíthette,

t a' Császári megkoronáztatás lévéan előtte,
mely azutánn, Ménusi Francofurtumbatan,
Octóber 9-dikénn ment véghez.

$. 163. Végződvén^ a Frankofurtumi
Koronázás: a' Magyar Korong felvételérer
November 15-dik napját rendelte il. Leo-
pold. Mivel pedig az alkalmatlan' őszi idő,
kezdett béállani: a' Rendeket Budáról Po-
*sonba hívni szükségesnek látta. A9 Kendek
Po'sonba felkőltpzvénu : II. Leopoldhoz var
ló nagy bizodalmokat azzal jelentették ki,
hogy a9 koronázás ideje eljövetele előtt,
November J 2-dik napjánn, a' megkoronáz
^andó Felség Kedves Fiját, Fő Hertzeg

'Sándor Leopoldot választották Nádor Is->
pájQJoknak. Azutánn, JSov.ember Í5dikénn,
Jí. Leopold, a9 Felséges NápoLyi és 8ziczí<>
Jiai Királynak IV. Ferdinándnak, és Felsé*
ges Hitvesének jelenlétekbenn,* nagy ör*
vendezések között, megkoronáztatott,

* Annak emlékezetére, hogy a* Nápolyi es SzU
czíliai Király és Királyné y. a' 11. Leopold ineg«
koronád tatását, Po'sonbqnn, Felséges jelen-
létekkel, megtisztelni méltóztattak; arany.és
ezüst pénzt veretett Magyar Ország; melynek
Nápolyba való vitelére, ama' Tudományokat
szerető és gyarapító Gróf S&csé/iyi Ferentz
Ö Excellentzlája választódott; a' k̂ , abbann,
telyes megelégedéssel járvánn el, a* Nápolyi

0 5 FUé
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Felséges Udrartól, a* S Í . Januári US
Czím erével tiszt éltetett meg..
$. 164. A* Koronázás utánn, a' Ren-

*~ dek, Po'sonbann, maradvann, Budánn kei-
dett tanátskozásaikat tovább folytatták.

x Így a* Diéta, mejy i79O-b$nn, Június 6di-
kánn állott vala bé, a9 következő' 1791 dik
esztendőre is Altalment, meljl?enn, Már*
tzius 13-dikánn régzőcjött^ Ha volt Ország
Gyűlése, melyenn az Ország boldogságára!
bőlts Törvények és hasznos Rendefések tc-

* tettek: .ennek ^ t a9 dítséíetet, a' legroél-
tóbb jussal adhatni. Tsak ipa.ga a9 Vallás.
dolgábann\ hozptt Törvény ^ mely ezen Dié-
ta Végzései között, a' 26-dik 'Cz^k%&fyben\
( >Vrticulusbani>) foglaltatik, ipind az aKkor
cgybegyíílt Rendeknek, inin<J főké^eni^ ŝ,
mindenek felett, a9 Bőlts és Iga^tags^eretí
//. Leopóidnak, fényes ditsófségére, és hal*'
hatatlan emlékezetére szolgál. Abbajnn ugyan
i s , az Auguszta) és Helvétziai VaHástételt
tartóknak, már nem tsak arra adódik sza-.
badsás,, hogy Vallásokat, magánosanní

akadály beikül gyakorolhassák (priyatum
Religitnis exermtium); inint a* Tqlerantia-
le Edictum tartotta vala: hanem, a? Bétsi
és Lintzi Békességkötéseknek erről szólló
Czikkelyei megújító^!vánn, és a' két Qon-
fessiénn lévő Evangelicusok Vallása szabad
gyakorlásinak fundamentumául tevődvénn:
Ugyan az, közönségessé tevődött (piiblicum
Religioois exercitium) az Országbann; a1

Valláanak magános és közönséges gyakorid*
. sa között való fciilÖmbség egyá^ljábaon

megszűuvénci. De figyelmetességet ^érdeinel-
nek ezen Diéta Végzéseinek sok más Czik-
helyei is, nevezetesena: V ló-dikj mely

^ álul
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£1tal, minden Királyi Akadémiákba ésGym-
páziumokba, Magyar nyelv tanitása rendel-
letik ; a9 2^-4ik, melybenn 9 sC Jászoknak a9

Kunokkal egytyt, n.em külömbenn, a' hat
JJajdá Városoknak* az V jus adódik, hogy
mind amazok, mind ezek, két két Deputá-
tust küldhessenek a9 Diétára, kiknek ott,
mind ülése mind voksa lehessen; a' 35*ctík\
melybenn a* Földes Ujak Jobbágyainak sza*
badköltözés engedtetik; a9 42-dik, melybena
s? kínzás által való vallatás (Tortura) el-
töröltetik '& sC t. Mivel pedig, minden igye-
kezete mellett is ezen Diétának, maradtak
el oly dolgok, rnelyektutnn, noha az Or-
szág javara 4$ bóldogság4r^ szükségesek-
pek láttattak% határozás nem tevődhetett:
^zokra nézve D,eputa\tzi6k** renxleluttek.
' ^ Valamint 4' Jászokat és Kunokat: úgy a'' hat

' Hajdú' Városokat is, a' Haza oltalmazásá-
ban n eleitől fogva véghezvitt szolgálatiokért

I külömböztette meg ez áf Diéta. Miket vitteK'
véghez a' Haza' és Felség mellett a' Hajdúk t
előadták azon Kérolevelekbenn, melyet 1790-
benn % oyomtatásbaam nyújtottak bé az Qr»zá^
Rendéinek.

*• Külön külön, Dcputátvó rendelődött-K 1. A9

Fublico- Politicumokbann. 2. Az Adózás .( Coni.
tributio) és Hadi Commissariátus dolgábann. '
3. A^ Urbáriumra .nézve. 4, Ax Harraintzadok-
ra, Kereskedésre., és az Ország közönséges
Oe^onamiájára nézve. 5. Az érU banyákra néz-
ye. 6. A* íuridicuraok eránt. 7. A' Tadomá-
nyok dolgábann. g. Az EkUlé'siai Fundátziók
eráut. ^. Az Ország kívánságig grAvamen-jei'
iránt. • " 0

€, 165. A* mi a* Törők Háborút ilíeth
k kimenetele káros lett 11. Leopoldra

Okozl^ eai a9 /Pruszszus Király,
mVilhl

"" X
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II. Vilhelm% a' ki, külömbenn is tpagasann
álló Szomszédjainak, egy felől a9 Musiká.
nak, más felől Ausztriáifak, a9 Török meg.
aláz^sa áltál, még feljebb Iejendő emelke-
dését, magára nézve veszedelmesnek tanN
vánn: a* Török mellett, kiyel, még 179c*
sek az eleinn (Januárius ió-dikánnY, &ib-
vétségre lépett volt, megszóllak; sőt már,
.Ausztriai' Kzilézia és Morva Ország széle-
inn állott készenirhadaival. Ezen okra néz*
ve, a9 békességet szerető II. Leopold, örö-
kös Tartományinak tsendességbenn vali
megtartása., 's dolgajnak jobb móddal le-
hető elintézése végett, noha fegyveres serê
gei, Orsovát) Április %6-dikánn ^1790-benn),
megvévénn, elég szerentsésenn nadakozjiak
vala: még azon esztendőbeno, Július 27*
jLikénn% Alsó Sziléziának Reichehbach ne^ű
városábapn v oly egyességre lépett a' Prusz-
szussal, meíybean azoknak viszsza engedé-
fiét, melyek a9 Török birtokából hatalma
alá jutottak vala v előre megígérte. Á* Reir
chenbachi Egyessdgei azutano^ Septembcr
\<)-dikénn, Gi'urqiewobann ( Havasalfóidénu)
jnagával a9 Törökkel is feeyverszunés;-má-
sik esztendőbenn (1791.) pedigT Augusztus
4-dik napjánn, Szisztowbann, Bulgáriának
a9 Duna partjánn fekvő városábann , békes-
ség is követte; meiybenn/9 mind Éelgrád%

- xnind Orsova, mind a9 több elfoglalt helyek,
a9 Török Császárnak ///. Szelimnek\ visz-
szaadódtak; tsupánn két kis Kerületeket vér
vénn ki, mely éknek egyike, a9sTemesvári*
Bánát szélinn, a' Cserna vizéig, másika,
Horvát Ország határától, az Unn4ig terjed.
Az elsóbenn, melyet a9 Cserna, Havasal-
földétől (Valachia) választ el, 0 Orsova:

az
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\iato utólsóbano pedig, melynek az Unna vi-
ze Bosznia felejt szolgát határul, Zettin és
Dresnih nevű városok vágynak. Ezen Szisz*

' tovi Békességneki mint az Ország részéről,
a' Diétann (Art. 65.) rendelt Követ, Gr<#*
Júszterházi Ferentz írta nevét alája. *

» Sokkal sierentsésebbenh kötött a' Törökkel //- "
dik Katalin, a* kinek társaságábann folytató-
dott vala ez a' hadakozás. Mert, elő6beaa
\igyan, Augusztus 11-dik napjáún^ 1791-benn^
Moldvának a' Dunára fekvő várösabann, (?a-
látzbanriy azutánn pedig Janudrius 3-dikJnn,
*702-benn, Jassybayn, oly békességre lépett
111, Szelirnmtl, mely szerint, mind OcsaAo*
i)ot, ínind pedig azt ar egész TartománytÉ

•mely a' Dmeper-, és Dnieszter folyóvizek kö-
zött vagyon, megtartotta. EzennkírtH, Krlnt*
nek% 1783-bann, ^ Muszka részre lett által-
engedések most újra megerősít letett, határául
a* Mubán vize Cevodvénn.

§. 166. Az alatt, míg ezek estek, ki-
íitött â  Frantzia Zenebona. A' Német Bira-
dalombéli Fejedelmek panaszolirodtak , hogy
Alzátziábann és Lotharingiábann lévő bír*
tokáikat a' Frantzia ÍSemzeti Gyűlés elveti
te. Ilyenek voltak: a* Würtembergi és Bi-j
pontúim tierlzegek, V Bádeni Marchio, a*

" Spirai és Basileni Püspökök, a' Moguntziai
és ki váll Treviri ÉrseK. De, közönsegesena
is, az Európai Udvarokat, veszedelemmel
látszott fenyegetni a' Frahtziák magok ?U

1 *elése Ezen okokra nézve, II. Leopold, a*
. Pruszszus Királlyal 11 Wilhelmel, PUhitz*

benn^ áf Saxómai Választó Fejedelemnek
Drezdához félméffőldnyire lévő műJáróhev
lyébenu, személy szerint öszvejött; ugyaa
ott^ az Arlézjai Gróf is, a9 FranUia Kiral/
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XVT. "Lajoé Öttse* jelen lévénn. Ezen Pilm-
tzi öszvéjövetelbenn^ II. Leopold és H.WiU
helm, arra kötelezték magokat, hogy XVI.
43ik Lajosnak szabaditásábann munkások
lesznek, <és a' több Európai Fejedelmeket
is ugyan arra bírni igyekeznek. A* békes-
séget szerető II. Leopold nindazáltal, nem
mulatta el, azt az ajánlást tenni á' Fran-
tzia JSemzeti Gyűlésnek, hogv ha XVI. La-
josnak Királyi Méltóságát illeAdó' te ki ni ét-
ben n tartja, és a* Német Fejedelmetek
eleget tészen*: számot tárthat barátságára.
De ezt az ajánlást, a9 felzendűlt Frantzia
Nép* el nem Fogadta, sót, úgy öézvéqn
azt, mint az ő dolgaiba való „avatkozást, N
oly ne^ezehn szenvfedte, hogy II Leopold*
Bak, mint Magyar Országi Királyfiak, Már-
tzius 11-dikénn, 1792-bend^ hadat izent; ezt
advánn okául tselekedetének^ hogy II. Leo-
pold, a' Nértiet FéjedelAieknek pártfogást
és segítséget igérvénn^ és, a'Frahtziák sza-
badsaga ellen, más Európai Hatalmasságok-
kal szövetkezvénn* a9 Frantzia Nfemzct
Méltóságát megsértette. Azonközbenn, jníg
a? Frantzia Nemzet 4 háborúhoz készül:

>1I.Leopold, mondhatatlan fájdalmára Ma-
gyar Országnak , Mártzius i.hapjánn, J792-
benn, Véleileiiűl elköltözik; bizonyossá té-
rénn azt példájával i hogy á* Bőlts és Jó
Fejedelem* kevés î leig tartó uralkodása*
alatt is * boldogítja ^alattvalóit.

* A* //. Leopold Uralkodását emlékezetessé lészi
az is, hogy az Augusztái és Hélvétziai Val» '
Idstételt tartóknak* Közönsége* 'Sinat (Syno-
dus) tartására, engedelnrct adni méltóztatott;
mely benn, azoknak részéről, az JZkklfsiai és
CskoUi Igazgatdg, y és a1 Hdtasafgi perek,

meg*
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-megítélés* dolgábann, az Egy/házil és Világi
Rendnek kbz megegyezéséből, a' Felségnek
jóváhagyása és megerősítése hotzá járúlvánn,
bizonyos Rend állítódnék fel. El is ketdődött
a' 'Sinat SeptembCr 12-dikéna, 1791-benn, és
egy hónap múlva, Ootóber 13 dikáan végző-
dött. Az Augusztái Vallástételt tartók Pettenn%

*' Hejvétziait'követők pedjg, Budánn tartót-
ták Üléseiket: amazoknak a' Gyűló^ébenn,
Király Embere {Homo Regius) Gróf Brun-
fivik Jó*sef Ö Excelleötziája, ezekébeno pe^
dig, Almási JPdl Ő Exóeílentziája lévéha«
Elölülő (Praeses) á* ^Budíd*Sinatbann vóll
R. Sz. B. Öróf Teleki Jo'sef Ö Excellentziája.
Azon Canonuk, melyek -ezen 'Sinathaun ho-

:zódtak, még eddig meg nem erŐsíttetteii.
+

-§• -167. ILLéopolÜnnk emberi gondola*
nn kívül lett elköliözéíe utánn, az örö^
s Tartőiöáíiyokkal/azok kbz5tt4 Magyar
szaggal együtt^ a* bizonytalan kifnenete-
Frnntziú Háború terhe> ditsőségeseno,

alkodó L KERENTZ Királyunkba, mint
meghalálozott Felségnek Elsőszülött Fu

ra, ugyan az'on egy időbfenn szállott. El-
vődött Kedves Fejedelménn val6 Hagy
omorüságábann-, egyedül ezt tairtóUá ví-y
isztalásának a' Nemzet, hogy ólyáú tFjü
irály vészi által az. Uralkodást, a' kibenn,
ít Bőlts Nevelőknek (11. Leópoldna^ és
.Jó'sefnek*) ritka tulajdonságú, egyesűl-
5 fogja látni. A' mit eldre ígért magának
Nemzet: mindenestül bételyesedétt. M«rt,

> esztendei Uralkodása alatt, a' legsűrűbtl
iszuntagságok között is, -éppenn azokkal
jókkal igyekezett ez a' Felség bóklogí-

ini alattvalóit, mezeket tsak bóldoguU
des Attydtól, és amiak Testvér Jgáttyától
iict vala* várói.
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. * I. Ferentz Királyunkat, 1784-ig, az Éde* Atjfc
tya, mint Hétrúriai Nagy Hértzeg, Florentúá-

. bann nrevelte vala. Onnan, az emlífett esztei.
dőbenn, BéUbé vitettélvénrt, II% József vette
gondja alá; a' kinek oktatása és példa ada-
ta által, készítődött az UtAlkodásra,

$. 168. Az a9 hadizenés, mely a9 Frato*
taia tiéptől, Mártzius n-dik napjánn (1792*
benn), II.Leopoldhózintéződött vdla, azon

' Fejedelmet életbenn nem érvénn: másik hó-
. rtapbann, Április 20-dikánn, a9 koretkező

Uralkodóra nízvre, forma szerint megújító-
dott. Azért, mindjárt akkory első gondja-
iák azt vette mostani Felséges Királyunk:
hogy, Ország Gyűlését hírdettctvénn, ma-
gát megkoronáztassa. A9 Diéta helyét J?a-
dára, annak beállásának idejét pedig, Md-
jus zödikára határozta. A7 koronázás, Bu-
dánn, Június ó-dikáon, a9 szokott rendtar-
tás szerint ; yéghez -ment.* Az Ország Gyű-
lése^ mind az akkori zivataros időkre,
mind az Ország java előmozdítására való
tekintetből, tovább is tartott. A9 megkoro-
názott Felség, Június 13-dik napjánn, Báró
Spielman által, eleibe terjesztette a* ReD«<
deknek, hogy a9 Frántzia Háborúnak foly-
tatására, melyre Ö Semmi okot nein adott,
katona, ló-, eleség, és pénz.nélkül szűköl-
ködik. Az alatt, míg ezen kívánság telye-
sítödése efánt tanátskoztak a9 Rendek:
I>. Ferentz Királyunk, Június 17-dikénn,
Béf.be viszszatérvénn, Ménusi Frankofur-
tumba indult, hol a9 Császári Koronát,
//. Ferentz név alatt, Július 14-dik napjánn,
felvette.

* A* Felségek Királynénak, Mária Theréxidnak,
N á t y i és Sfticzíliai Kiiál^ JK Ferdinánd

JLeányénék



't*ád$rának, megkordnáztatása, ' azut£nh iié-
gyed nappal* Június jo-dik ti a p járni esett,
ily móddal: hogy, a* Házi Korona, a' V«sz«
préroi Püspök Bajtdth /<*>/által, fejére; a'
Magyar Kóróoa pedig , Palatínus Sándor Leó^
pold 9 és Magyar Országi Prímás Battydni
Jő'sef által, jobb Vállára tétetett. Ugyan,
ezen Koronázás alkalmatosságával, a* meg-
ií^roDázott Királynak 50 ezer, a* Királyné* '

' »ak pedig 95 ezer arány mntatódott bé aján*
dékúl a* Fő és Köz Nemesség részéről.

$. 1169. /. Fereniz Királyunk f említett
Szükségeinek felentésére , kés^ segítséget ta-'
Iáit a9 Magyar ReridekoéL Mert azok t igaz
liívségekoek megbizonyítására, 5 ezer új
jkatDaát, ezer lovat, és 4 ezer fth. Forintot
ajánlottak ő Felségének^ * Á' Epvetkező
1793-dik esatendobenn, arra a4 dühösségre
menvénn a9 Frantzia Nemzeti Gyűlés f hogy
Januárius %2,-dihénny a

9 jó ftzfvü és minden
tekintetbenn ártatlan XVI. Lajos'Királyt9
ítélő széke eleibe idézvéan, megaententziáz-
fa, és,^a9 in aga örökös gyalázatjára, kivé-
geztette; Octóber ló-dlkdnn pedi£, a9 Király-
nét Mária Antóniát is hasonló sorsra jut-
tatta: ezen borzasztó tselekedet annyival
inkább ^kerülhetetlenné tette a9 Háborít
folytatását. Felséges Királyunk Fővezére %
Hertzeg Kóturg% eleinte szerentsés volt,
egész Ausztriai Beleiumból kinyomvánn a'
Frantziákat: de4 másik esztendőbenn ,1794-
benn9 megfordult a' szerentse; mert a9 Vran-
tziák erőt vévénn, Belgiumot elfoglalták.

* Láid Franciscí I. JDeőr. L Art. 6. .

y jo. Felséges Urunknak, a9 Fran-
négf veszedelmes Háborúja volt

XII. Darab. „ F V V
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Ezek közzfíl kettéf abbana az időbenn folj*
le, melyterin á* Frantzia Nep Közönségei
Társaság (Respublica) formáját viselt: fof-
tf pedig akkor, a1 tnidőhn már JSapóíeoh
Örökös Frantzia Császárnak* esmerődött.

"* A' Frantzia Nép, 1792-dik «sztendőbenn, JV-
ptemitr 21 -dikénn» magát /?* 17?ublicdnaki
•^67 # Frantzia Ktiiőnséges Társaságnak »*
vezté. Ez a* Respublica Vágy Közönséges T#«
taság volt:

j . A* Nemuti Gyűlés (National^Corroeiti)
igazgatása alatt, az emiitett időtől fogva, S*
ptembür ^-diüáíg, 1795-benb; és így három
€SztendeigJ.

2. öt Személyekből álló Directorium ígai«
k galása alatt, mely Seplember 23-dikától fogva

17^5-beflb, November o dikéig ifyy-benn, él
£gy /t^X esztendőnél valamivel tovább tartott,
EkkorelboUátódváan a' Directorium: ínásnaj
A' Nép Képviselői (RepraeseatánjÁi) \M s*ét«
jel oszlattattali.

5. Contulok Igazgatása'alatt, kik tármani
voltak. November íi-dikét^lfogva i75>p-benn;
December »3-dikától fogva pedig, ug^áa ézotk

' 9§ztená6héhn, fe' Bonaparte £lsó Gonsulsdg*
alatt, mely tartott Május íg-dikáig 1^04-bem»,
?és így majd szinte ötődfél esztendeig. Ekkori
«' Rrspúblicai Igazgatást

CSASZAUl IG4ZGATÚS váltóira fel,
Ugyanis az 2£lső Gonsul, Május i3>dikánn,
1804-bfcnn, I. NAPÓLEON név alatt, Fra*
tiia Császárságra emeltetett; ffovetobet 6-éi-
kánn pedig, ugyan azon eszlendőbenn, a1

Frantzia Csdsiári Méltóság% I. Napóleonnak,
örökség' szerint is áhaladattatott. Felkeneiett
pedig és meglioronáztatott azon Méltóságra,
a' Római P/̂ pa Vll. Píut által» Decembef
tdík napjá/in i8o4-b§nu.



1792—I8lt.

$. 171. Az JEYjtf Drannia Háborúnak f

nely /. Fertntz Ö Felsége u alkodásával
ígyíitt kezdődött, a* Campoformidói békés*
éf$ által, Octóber 17-dikéon, i797-bennt
nmtegy ötödfél esztendő utánn, lett vége.
Ennek folyása alatt, a9 Magyaroknak, Ki-
ályok eránt viseltető igaz indulatja, nyiU
ánn kitetszett. Mert, .a' Po'soni Diétánn,
íoveraber 23 dikánn, 1796 bann, 50 ezer
j katonát % 2 millió négy száz ezer mérő
abondt% 3 millió hétszáz hatvan ezer mé-
ő zabot% 20 ezer ökröt, és 10 ezer lovat
jánlottak Ö Felségének. Ugyan azon esz-
endőbeon, szembetűnő előmenetele volt ser-
egeinknek. Mert a9 Frantziákat, kik a9 Rhé-
us felől, Német Országonn keresztül, szin-
B Cseh Országig nyomakodtak, délről pe-
ig Tirolba rohanták vala, amott Fő Her-
seg Károly, itt pedig Báró Alvinczi veiér*
íse alatt, szerentséienn viszszaverték. Mely
lőmeneteUnn való örvendezéseknek kije-
intésére, az Ország Rendéi, Pofonból,
rálasztott Rövetjeiket küldöttek Hertzeg;
lárolyhoz, a' Rhénus mellé, Offenburgba.
)e már a* következő 1797 dik esz endőbenn*
íind a^Hhéousnál, mind Olasz Országbannt
serentsétlenűl folyt, I.FerenU Királyunkra
ézve, a' hadakozás. Mántup, melyet Wurtn*
?r és Mészáros Generálisoknak, a9 szer felett
aló éhség miatt, tovább megtartani lehe-
stlen volt, 9 hónapi bézárattatá? utána,
lebruárius 2 dikánn, magát feladta. AY Fran-
:ia, Április $-diiánn9 már Grátzbenn volt.
étsbői, a9 Fő emberek, Kereskedők, és
legének. Magyar Országra vették *mago-
at. A' Város népe, az Akadémiai Ifjúság,
prilis kö^epéaa, felfegyverkeztQtett. Ázom-
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i>ann, Fővezér Bonaparte, vévénn észre;
4ogy háta megett a' VelentzéséH fegyverré
teltek: Április z-diklínn, az előijáró (praei
liminari*) Czikk¥lyeit a9 Békességnek > Leo1.
jfejzbenn-'elké«zftL Kzeket Ö felsége + AprU
;lis 23-dikánn megerősíti; melyfek szerintBtb

Siumi és Olasz Országi birtokiról lemond
ott. A' Békesség mindazáltal telfts tökét

letességre még azutánn ment;% minékutánna
t. i. Bonaparte a' Felcntzésektinn erőt vetfc
JEkkor Passerano (Passeraoum) és *27<ft)zj
Városok között, Campo Fórnudő { vaey CÍ/WÍ

So íormio) nevű kevés házakbői áílo fato>
ann, (mely a' régi FriauU>ann% ragjr Foro*

juhumi Hertzegségbenü esik)* Scptember
ü^-dikánn^ (1797-benn) általán fogva meg*
készült a9 Békesség, melybeiin a9 Veleotzei
Közönségé Társaságnak (Respublica VencJ
ta) az Adriai Tenger és az £fr (Adiget
Atbesis) vize között fekvő része, magával
Velentze városával, és Isztria 's DaLmdtütL
tartományokkal egvütt, Frantzia FÖVezét
Bonaparte által, Felséges Unmkriak enge-
dődött: a'* Német Birodalomnak pedig:
*! Rhénus vize tevődött határává, fiz a*
Békesség azutánii, mind, 0 Felségétől*
mind a9 Frantzia Dirtctoriúmtól megerősíti
tetvétiií: a9 megbékélt Feleknek, arról szól-
ló eredeti Írásai, December i.napjánn (ifty.))
Itasiadtbann tsterékettek fel. »

-• §. 172. Második Háborúja Felséges Kî
táljUiJkpak, a' Frantzia Közönséges Társa*
feággal. kezdődött 1799 benn j melynek oka4
alkalmatossága, egész folyás, és kiment-
tele, rovidedfenne' volt. A* Gampo Formiti
Békességnek az a'Czikketye, mely a' Fra*
tzia 'Respublica határává^ 4' Rhénust tettei

Hémet



Jtféruet Országot illetvénq: szükség volt, a*
$rápt, a9 Néjn?t Birodalombéli Fejedelmek-
kel i§ egvessé^re lépni, É9 végre Rastadt*
$ I I , a' regi Badéni Marchionátus nevezetet
városába, Gylí\és'(Gongrwus) rendelődött,
mely, December 9 dikénn., 1797-benn,.kez«
ijette el ÜJéseit. Kbbenn a9 Gyülésbenn, Ja-
Quáriî s J9-dikéoa, 17^8-bapo, a7 Frantzia

k i l á é k i d^tövetek, nyil^ánn és egjeneseon kimoqd^
t^k, hogy a Ném^t Birodalommal kpieadíf
^ékességnek más fundamentoma nem Uhet 9

iaoetn tsak er.v hogy a9 Frantzia Respubli-
ca <S« Néoiel Ország között a4 Rhénus VÍZQ
íégyen. határ; a9 minthogy a9 lfraptz.iák^
X?égy nappal azutáno, (Januárius 23-dikána)^
V Rhénus bal partjaim lévő egész tartó*
vaányi, miot; magokét > Veparten\*ntekre \\
o^orták. Folytatóiiváno. a1 Gyfil^: Már*
i i d i i d 9 N é O á i P

^ y i o . y ^
izius Ildiiden, a9 Német Országi Papi j6-s

szagoknak. Stcularizátziójciy vagy, Világi,
birtokká való váJtoztasása eráot, tettek em-
lítést a9 Frantaia. Követek: hogy azokból^
O* rpegkáro^adott • Hémet Fejedelmeknél^
T l̂ég tétctődhetnék. Erre, a9 Némjet Biroda-
Éprabéii Követek, Április 4,dikénn, ráíilot-
tak. Azombann,, ^9 Frantzia Követek nern^
igazánn dolgoztak; ciél/ojk tsupápn a9 lé*
Yénn: hogy azi^őt húzzák halaseazáK* -és^
az alattx a* Frantzia I^espublica, mind in-
Kább inkább t^rjeszked}iffssékr ügy is volt
valóságeai a9 dolog. Mert t míg Rastadt-
bann a tanakodás sikeretlenííl folyt': az,
^latt Hollandia, Januarius 23-dikánat 1/98-
feann, Bátáviai -Respublicává 1 JVaadtlandr
( v . Pais de VaudJ Hclvétziábann, Januárius
26-dikánn, XsGmarúca Rpspublicává; a* Pápc^
fertőket) Februárius í^-ditféüc, Római
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publikává; maga Helvétziay Április ít-di-
: kénn, Megostolhatatlan Respublikává vál«
toztatódott; Goneva peSig, Május 3-dikánn,
nyilvánn a9 Frantzia Respublikához fogla*
lódott. Azonköxbenn, a9 Bétsi Frantzia Kö-
vet, Rernadotte9 mintegy kereste az alkal-
matosságot^ az ellenkezésnek újra való fel-
élesztésére. Mert, azonnkívűl, hogy masát
nagy felfűvalkodással viselte, és a* Bétsi
Népeno keveset adott: Április jj-dikánn,
három színű Frantzia Nemzeti zászlót tett
ki a9 ssállásánn; mellyel a9 Bétsi népet
magára zendítette, Azutánn, azt okolváno,
k°Ry & megsértetett, Bétset elhagyta. A'
Rnstadti Frantzia Követek pedig', kívánsá*
gaiknak határt nem tévénn, haoem újabb
meg újabb hasznok vételéhez tartvánn igaz-
Tagokat (praetensio): már Május 3 dikann,
•9 Rhénus jobb pártja eránt is kérdéseket
támasztottak. ígyy> az 1798. esztendő haszon*
talán alkudozásoKbánn tolt eS, A9 következe
1799. esztenddbenn is, a9 Frantziák viszsza*
álvenn a9 Békességgel, hasonlóképeno ter«
jészkedni kívántak; a9 mint hogy, naár Ja<
nuárius 25 díkéan, JSápofyt Parthenopci Res*
publikának hirdették ki* JMind ezeket, vala-
mint a9 Muszka Czár /. Pdl9 úgy Felségei
Királyunk is, . behunyt szemmel nem néz*
ketté. Azombann, a9 Frantziák, nyilváon
is megrontották a9 Békességet. Mert Jour-
dan oevü Vezérjek, Mártius 1. napjánn,
(1799.) a9 Rhénusonn Kehinél áhaljővénn,
Manheim városát elfoglalta. E9 szerint, el-
kezdódvénn a9 Frantziák'részéről a' hábo-
rú: Fő Hertzeg Károly is, táborát, a9 Lech
vizénn, Mártziir§,4-dik napjánn általszállí-
totta. Májrtius 2^-áxkéün, Stockachnál, üt-



kőzetre is kerfilt a9 dolog, melybenn Fő Her-
tzyg Bároly, Jourdant hátra nyomta. Ez

; időtől fogva, a9 Békesség megmaradhatása
eránt min^n reménység elenyészvénn: a
fesászári Rövct Gróf Metternich, Április
6-dikánn, Rastadtból viszszahírattatott A*

anítják, magának az akkori elreteme*
ett Directóriumnak alattomos intézéséből,

<tz. a.9 szereDtsétlcnség történt,, hogy kcttQ
kozzűlök, {Bonnisr és Roberjot), bizonyos
emberek által, megÖIettetett, egy pedig,
(Jtan Hebry) nagyono ttíegsebesíttctett.

Azonközbenn, a' Muszka sereg, Felsé-
ges Királyunk segítségére, Szuvarop alatt^
laegérkezett. Szuvarop9 Ö Felségétől, Béts-
benn, Császári ífővezrírnek neveztetvéna,
cgyenesenn Oí-asz Országba ment, és Verő*
mánál, az egyesült Ausztriai és Muszka se^

.̂egek vezérlését, április íódikánn, által-
•ette. Már tehát egész erőbeon folyt a9

hadakozás* -Sr^t Mantuát, Július 2$-<Ii-
kána (1799.) a9 Frantziáktőí viszszaveszu
Ugyan ez9 Mélássalegyütti Szuvfirov alatt,
jtfovindl, a9 Génuai. főldönn, Joubert és
Moreau Frantzia Vezérekenn, Augusztus
15-dikcnn, győzedelmeskedik, Joubert az
litkozetbepn elesik. Tortóna, melyet Alvin-
fzy ostromol vala, Augusztus 29-dikénn,
magát aY feladásra elszánja. Róma, Augusz-
tus 30-dikánn vLSzszavétetik. A* Pápá bir-
tokából, a9 Frantzia hadak kimennek, •—,
Más felől, Fő Hcrtzeg Károly, H
ába nyomakodott, Sztáray pedig Man-
ki viszszavette vala. A9 Fraotziák fe
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szorfilváun, az által kaptak erőre, hogj aí̂
Hflvétusokat magokhoz édesgették. Ekkot
a9 Muszka hadak, Olasz Országból, a9 Jfe.
Gothdrd hegyénn keresztel, FŐ itertzeg Ká-
roly segítségére, Helvétzjáb/t mennek: d*
ó(t, Tigúrumho^ köajel, a9 Limmaat Tízé-.
Bál, Korsakov Vezérjek alatt, Masscnátóly
September 8-dikánn, erősenn niegverettet-
wk. Ugyan akkor, az Ausztriai seregeoiy
ttjelyet Hótze és fetrds. vezérelnek rala,
Üt z na eh nevű kisded városnál, a9* S, Gallé-.
ni yídékenjö, FraoUia Vezér Jioqle gjőze-.
cTelmeskedik; maga tfótze is .̂9 Harizbano,
ele^v^a^ A9 Maszkák félre búzzáfc mago-.
kat; / aziitánn p«d»g f?lkerekedTcnn,, a1

Schaafhausennél ,/Qctóly.er 7-diJc napjáon, a*
Fhénusona általjőnek,. és ' haza mennek.
Mind ez<<k ellent nem állvánn-: F ő Hertzeg^
Károly, a' Rh^nus mellett ma^át erősen^
tartottá. Sztáray, Decembqr ^-<íik napjánoK

%tiilipsburgot a* megszállás alól felszaba-
dítja. Frantzia Ve^ér X<? Coyrb&i Dccepabcr
4-dikénn, Sztáraytói fegy^erszunést kér;
pielynek jft Hertzeg Károly helyt nem ád.'
Á' Frantziák tehát, December §-dikáin,
magokat, á9 Rhéqusonn által, viszszahüz-

ák. Így iFolyt le iiz.1799 ü k esztendő. Még
t i d b i é l ő tgy y i 7 9 9 g

1,800-t?aon is egy darabig, szép előmenete-
lj vóU seregeinkaek. MéÜísr Foltrindl, av

Góouai vídékenn, Mártius i8dikánn, ize.-,
reatsésenn hartzjolt MassenávaL A r, Fran-
tẑ iák Génuába vonták.magokat. Generális
Q/í, Génuát^ Massaua hos?szas oltalmazá-
sa utánn,. Juoius 4-dikénn^ Capí.tulátzióra
kéös?erítette. De utoljára egésieno megfor-
dult a* Szerentse. Bonaparte, a9 ki É^gyip-
tqmból, Ociólp^r 9-dikéon, 1799-benn, ha-
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ga é^kezrénn, November i^-dtkánn, JJI
Vonsullá tétetett vala, minekutánnaV Fran-
Izia Közönséges Társaságbann tsendességet
szerzett, isoo-bann, tavaszra kelve, mujfc*
Sgy vj lelket adott a9 Frantzia seregekbe.
^Április 25-dikén^ BreUachnál, Kéhkuíl* éâ
Bazileándli egyszerre jöttek £ltai a1 Fr&n^
tzia hadak §9 Rfaénusono; é s , Május eleimig
az egymást felváltó Engeniy Mőj&irchi, BU
íeraahiy i% Memmingeni ütközetek utáon^
hadi népünket íkgy viszszanjocDták, hogy
^naak $1 Vlmai sántzok közzé kellett ma^
gát veoni. Ázombann, maga, Bonaparte%

jPfirthforrél'együtt, Máj^g kpzepénn, batvaa
ezer főből álló Fra*>taia tábort, a' CenUx

Sz. Gqt/i(írd9 Sz. Bemhárd és Símplon hé*
gyekeiui-álulvezetvéno t arról a9 részről *
? hqpnét gondolái se leket'vala, bépon^ptt;
Olasz Orszigba, és siosta felá oyorpűjt.
Június 14-diké^n, AJarengónál, Alessai\dr%
és Tortóna között, sfcrrvbe szállvánö Mé*%

\ással; igen erős ellentállásra talált. Hass-
szas viaskodás máan f mái: az egész: Fran«
tzia tábor ki vélt nyomva helyéből, ar mi-w
típnn Desuix, friss, sereggel, segítségére eV-
kezett. D/esaix maga elesett:, de kelleteko-
^áno hozott népe, * tökélletes győz.cdelem.rei
Dyitott utat Bonaparténak. Más nap (Juniu$
\5-d\\íénn).Melaf jfegyverszunést kért; mely t
sLlcssfinflrábanni oly feltétel alatt állító*
doct meg: hogy, a' Csá^zán sere.gne>, a*
I?Á (Padys). és Mincia vizekeim túl lévő.,
tartományt, njindeo abbann elfoglalt vájó-
mokkái és erősségekkel, együtt, od^ kellett;
hagyni* A9 Békességről való alkudozás is f ;
Lotharingiának L,üneville nevű yácosábann,
flke^dő^qtt: de mivel a9 Párisi Igazgat^.



Sxék, ö Felség* kíváuságinak helyt adni
nem akart: a* háború ismét megújult. A'
Császári fegyveres népnek újra nem szol-,
gált a9 szerentse. Olasz Országban n * agyán
is, a* Pó ,éŝ  Mincio partjaitól, a' Taglia.
pienta vizénn általny pmattatott: Német Őr*
szágbann pedig,. 2* Hertzeg János alatt,
fJohenUndennél, Felső Bavánábann, Decem-
ber 3-dikáon (i8oo.), Mor^au által, meg*
ryőzettetett; úgy hogy a* Fraqtziák, égés*
Felső Ausztriáig nyomúlráan, Lintzct meg-
vették, és magát Bétset; is félelembe ejtet-
ték. 'Ekkor fegyversattinés köttétvénn: a' Bé-
késség, LuneviUébeftnr Gróf Cóöentzcl, ét
Bonaparte Jő9jef által. Februárit** 9-'/** nap-
jánn, 1801-benn, megkészúlti Ezen Lünevti-
itfi Békességnek, jobbára, azok voltak a*
Czik*kelyeix melyek á9 Campq JFor^miói Kö\
tésbcnn állíttattak rala meg. Felséges förá*
||yuhk, .Ausztriai Belgiumról, a9 talktnsteU
ni Grófságr4l% és minden frirtoktról, me-
lyek a9 Kbéousoon túl estek v lémondqtt;
a' Frantzia Közönséges Társaságnak, a'
fihénus vize tovődvénn határává. Azoa Úrö-
köts Fejedelmeknek, kik 3 f Rhénus bal part-
iáou birtokaiktól elestek, a9 Német Biroda-
lomból igéiodqitt károk kipótoltatásá. Qlas?
Or^agbano, határúi, az Eu vize tevőd?
yénn: mind áz, yalami azono túl van,
a* Frantziáknak engedődött. Ezenn az
okona, Veronának és Legnagnónak, (mint
*' mely városokat az Ets vize ketté hasíí),
a9 vizean innen eső része, a' hídnak felér
vei együtt, Ö Felségénél maradott: 4' túl-
só rész pedig a9 Fraatziáknak esett.

J. 173. A9 Frantzia Császárral /. JSajri*
tonnái, első Háborúja, 1805-benn lett 6

Fel-
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Felségének. Arra okot azok az újítások
szolgáltatlak, melyek akkor tájbann töv*
téntek. Napóleon, a* Frantzia Császárság-

« gal meg nem elégedvénn, azonnkívűl. Már*
tzijus 15 dikéan (1805.)* Olasz Országi Kim
rály titulust vett fel \ Május 26 dikánn pe-
dig, Mediolánumbann, maga magát meg i*
koronázta. Június 4 dikénn t a' G/nuai Kö-
fcÖpséges Társaságot, függetlenségétől meg-
fosztvánn, a' Frantzia Birodalomhoz kap-
tsolta. Ezeket, é$ ezekhez hasonló tselek*
deteit Napóleonnak, nem tsak a* B/Ui, ha-
nem a* Peteisburgi és Berlini Udvarok is ?
6gy nézték, mint a* raelyjck, a' LOnevilUi
Békességgel ellenkeznének, és szenvedhe-
tétlen hatalmaskodást mutatnának. A9 dolog
szóval és levelezéssel el nem igazít ód hat ott,
JSapóleoa% magát háborúra határozvánn:
már Augusztus 27-dikénn, párantsoit a9 tea*
ger partona JBoulognénál lévő seregének,
^melyet az Anglusok ellen akart vala haió^
ra ültetni), hogy ar Rhénus felé indulja-
nak* Augusztus 30 dikánn, a* Frantzia nagy
Armadát, Bernadotte% Marmont, Davousiy
Soult, Lannes% JSey, és Augeraif Vezérek
alatt, hét Corpusokra osztotta; a*'szükségre-
tartott (Reserva) Lovasságot, xPrintz Ma*
rátra bízta; a' Fő Kommandót pedig magá-
nak tartotta. Czélja a' rólt: hogy Ö Felsé*
gét f véletlenül, és több felől támadja meg.
Erre való volt az is, hpgy Bernadotté9
m^g Szeptember cieir.n, Hanaóvera Tartó-
mánnyába küldötte. Felséges Urunk, kén-
telén lévéna az ellentállásról gondolkodnia
két Hadi sereget állított ki. Egyiket VS
Hertzeg Károly, Olasz Országbann : másikat
Generális Mack, Néűiet Országbaan vezér-
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letté. A' Muszka Czár /. Sándor 9r segítséget
ígért; útnak is* indította hadail; sőt azokat;
ipaga i$ követte. A' Pruszszus Király", Ili
ifik Wilhelm^ bíztató szót adptt, miutszia;
lén a' Baváriai Választó Fejedelem JLMa-
atimitián Jó^stfis. Ilyen koro^tílálláaok kö-
pött, Generális MackóiSept. 8 dikáon, az/̂ /f
Tizénn álta.lkelvénn, ^ayáriába, onnan pct
dig, Svéviába ment, és Ulma^aXá siáÜQí%
Ay Frantziák, September kdzepe utánn, Mox

uidnál\ $trasiburgndl^ Spiránálr Marit
ámnál% és Durlachnal, a'Rhéauspnn, nagjr

hirtelenséggel, általjöttek. Azonabaqnx a*
Muszka segítség, idejébenn , megj^em érke«
iett; a? Pruszízus, biztatásának még nem fe-
leit ; a* Bavarus ped[g5 hadait, mel/ek nékün^

A
em
há

talmasságoka*, ŝ mmi próbát ( a r régre,
Kogy a' ríapóíeon Császár fig^elmetességét
iaás felé vonják) a9 Frantzia partokonn nem
lettek. Iqnen lett az, iiogy ét/SíI, a'Rhéqustó^
-— magával Napóleonnal együtt jött — szá-
0io8 Frantzia Hadak; hátul, a*. Hannoveri*.
b6l, Kaszszülénn, Fürtzburgpnn , ^ s Ampa-
chonn 4.Ual» véletlenül megjelent Bernqtdotte
serege, Öctóber 14. napĵ nn ( 1805.), Mack-
nak egé>a táborát körülkerítették. ¥8 Her-
tzeg Ferdinánd, a' vitéz Huszárokkal, magát
kivágta az EÍletiség közzííí: de i* többi nép,
Vlmaba vonvánn magát; és Űímábann% öct.
17-dikér̂ n, capitulalváim: mln<fHadifogság-
ra jutott. ígya Frantzia tábor, minden efient-
állás nélkül, mehetett Be*s alá. Fő Hertzeg
károly-, erősenn tartorta vala magát Olasz^
(){szá2baüü: de f midoca az ühnai szerea-
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tSétlenséget, é& a' Frántzíáknak Béüh$z &
ló közelgetését tnegjbiaflottá: bátra hfota
fhá§át, es sietett viszs^ajŐni. Musstfna mi ad
addig nyomábanü Volt, míg, Gáröioliáaa
€s Hordát Országonn által, JNeveniber végi
felé, Magyar Országra nem érkezett. A*
fczünteleú vató verekedés, a9 kemény idŐf
a' sók santaróság, és az abból* követte
zett ragadó ayaraiya nagyöhn me f̂ögyaŝ -r
totta iiattinépét. Azonközb«aü, az Ulmáo4Í
győzedelmeskedett Fraatzia Serege Novem-
ber 15-dikann, Eétsbe b^mégyen; NopóLeo*

- Császár Söhönbtunnbu száll; és, egy Fraa*
Izia tsoport Pxfsonba kfiWödik. Más rész*
ről, á' Muszka seeítség, JUorvdda/ét^éqa^
Áz Ausztriai kevés hadakkal egyesül. J$apó~
leon semmit nem késvéüq, hogy a9 Fő Her-
fzeg Károly seregének tlérkezéáét megelőzr
xe: AuszterHtznéi, (Morva Országbann, a
Mrünni derűiét benn),- Felséges Urunknak^
és a' Muszka Czárnak I. Sándornak jelea-
létébenn, áz egyesült Ausztriai és Muszká
táborral, l>ecember , 2-dik iiapjánn, meg-
ütközik, és, igen erős viadal utáan, rajta
győzedelmeskedik. Felséges Vruttky hogy
örökös Tartományit, az Ellenség pusztítat
sától, és, a\ bovaf tovább inind nagyobbra
nagyobbra nevekeübető veszedelemtől meg-
mentse: üapóleón Császárral magános be$ze*
det tartott; melyet osztáon, December6-di^
kánn* Fegyverszünet követett. iEzen Fegyver^
szűnés szerint, melyet/. Sándor\s elfogaddtt,
a9 Muszka Hadaknak, az Ausztriai Tartomá-
nyokból ki keUett takarodni; a9 minthogy,
mindjárt Decéniber 8. napjánn, útnak indul*
vánu, JV. Szombaconn, Káisánn, és Krakkón*
által t viszwatértek hazájokba, Azutáan* a*

£ é k 4 i



Békesség feltételeinek kidolgozásán, De*
teiAber »o-dikánti% Követek rendelődtek, Ö
Felsége részéről ugyan, Hertzeg Lichtenstein
Jánosi és Feldraársali Lieutenaot GrófGyu*
fai ígndtz; a v Napóleon Császár részéről
pedi£-, Taleyrand Perigord; kik Po*sonbú

'gyűlvénn, December 2ö-dikaob értek véget
liiunkájokbapn. Az elkészített Czikkelyek*
a' Békélő Hatalmasságóktól, December 27*
dikénn és 30 dikánn erősíttettek meg. A' ko*
vetkező 1306-dik esztepdő 1. napjánD pedig,
a' Békességről szólló kőltsönös Levelek is
feltseréttettek. Ezeo Pofont Békessegbenn >
Felséges Urunk, Velentzér^l^ és az azzal
járó minden, birtokokról, melyek a9 Campo
Formiói és Lünevillei Békességbenn lettek
vala tulajdonaivá, lemoüdott, Elvesztette
Tirolt, a' Brixeni és Trienti vidékkel, és
Voralbergel együtt, ügy szintén, a' Hohen* '
enu-i, Tettnangi 9~ Langenargeni 9 Lindául y és
más Svéviai birtokaî .

§. 174 Legközelebbről érte Magyar Or*
szagot., 's annál fosva, legérezbetőbb is lett
arra nézve az utólso Frantzia Háború, mely,
Felséges Urunk részéről, I. Napóleon Csá-
szárral v 1809 dik esztéűdőbenn, minden kiil*
só segítség nélkül, folytatódott. Egy része
a9 Frantzia nagy Armadának, a9 Rhénus
felól: másik Olasz Országból, tódúlt Fel-
séges Urunk Örökös Birtokira. Amott Csá-
szári és Királyi Fő Hertzeg Károlyt- itt Jd*
nos Ö Császári és Riráiyí Fő Hertzegsége,
viaskodott ellene. E' Háború, (i8o9-benn)f
április kötepe tájánn kezdődvénn, és szín*
te Octóber közepével végződvénn: fél esz-
tendeig tartott. Valamint Eégcnsburgndl%
jípriüsnek 22-dik és azt kövíő napjánn f
j ' • Üapó-
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Napóleonnak síolgált a* szerentsé annyi-
bánh, hogy sok fobe&n megújított hartzok
és tusakodások utánn, Császári és Királyt
Fő ftertzeg Károly, Hagy nehezenn által-
nyomattatott a* Dcuánnl 6gy f viszont, egy
hónappal azutáún, Májtis%%dik(fnn%> slspcrti
és Estiingen között, ez A' FÓ Hadi Vezér%
diadalmaskodott, á megmérettetéshez {ki-
vált Napóleon Császár jelenlétébenn) te^
lyecséggel nem szokott ífantziákobn. A*on«
iözbenn, Császári és Királyi Fő Hertzeg
János, mihelyt a' Regensburgi ütközet ki*
meneteléről bizonyos hírt vett: azoun \gye*
iezett, hogy az Olasz Országi • Armadát
JVÍaigyar Országra hozzá. Véghez is vitte
ezt szérentsésenn: 4 ^ ^ r h^tul, Naz utánn*
uyoníiúló Olasz Országi Vicze Király ( fctf*
genius) seregétől, majd tsak nem szüntelen
Jiáborgatódott. Magyar Otrszágra beérvénnj.
útját Pápánn által, cgyentsenn Győrnek
rette, oly czélbói, hogy ott t a* felkrtő se-
xegekkel egyesűlvénn, bevárja az Ellensé*

f et. Június 13 dikdnn érkezett Győrbe. Azonî
ann, meg se pihenhetett: midőbn már a*

Vicze Király elöljáró wrece/ dél utánné
GyŐrélötl termett. Ez, mindjárt akkpr visz.*
szanyomattatotL Még az nap, Fő Rertzeg
János a* Felkelő gyalog sereget gyal^e

y g p,
János, a* Felkelő gyalog sereget., gyal^e
hadi népe között, felosztotta; a9 Fdkelff
Lovasságot is, 'Lovassairal öszveállítotth«
Más nap, (Juaius i4-dikénn), minden goa^
doUtonn kívül, jókot reggel, egész tábora*
val együtt, megérkexett Eugénius^ és azon-
nal, megtámadta seregeinket. Ezek, a' /?a/o-
tínusy és János ö Császári és Királyi FS
Hcrtzegségek vezérlése alatt, érősenn

i k ' í , Á9 gyalogság y egynéhány íz*
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fcenn nyomta viszsza áz Ellenségét. Dé a*
Lovasság, nagyobb részént, olyanokból
illvánn, kík a^ lovónn váló hadi fordúlá-
sokbann még eeészen« gyakorlottak nem
voltak, bár a9 Vitézfégenn nem űUftlt̂  utóK
iára zavarodásba hozódott. Így dél utáná
5 órákor, hanyatlani kezdvénn tábon^nk:#
Inasát Ko&áromba hfiita viszsza. Győrbe^
imég azutánü tíz nap naúlra, Június 24-di-
kénn, ^ehetett bé az Ellenség.* Azotiiöz-
benn Napóleon Császár, az Asperni nagy
Vesiteséget helyre akarváhn hozni, égési
erejének, á9 leg}obb móddal lehető' öszve-
szedésébenn, és elintézésé béna foglalatos-
kodott. E' végre, széljel lévő, mind FratP
tzia, mind idegen, úgyftiint9 Szaksz, Bav^
tus, Würtembergi, viasz, és Portugallus
hadainak, az érint adott parantsölafot)
Logy Béts alá siessenek. S v volt az okâ
hpgy Olasz Országi Vicze Király IZugénius^
Győr alól, egyenesehn Bétsnck vette útját*
flagyott ugyan, valamint Győrnél, 6 ^
Po9fonnál is, valamely riszt hadi népéből:
Annak mindázáitál sokkal nagyobb testét
Bétshcz vitte; a* liová, Juüus 4 di* öap-
jánn érkezett. Még az nap, a9 Napóleon te-
ínérdek Vümádája, kezdett Lobau szigetébe
kiállani, és rnA^ának, a9 Dana bal partjá-
ra való kiszállásra, utat azzal készített,
hogy Elöljáró seregeinkre, a' bombika^ és
gránátokat sfiriinn hallatta. Az álulszállás
éstvére meglett. Entzenszlqrfot felgyújtváno,
annak világánál, éjjel, a Duna bal part-
jánn lévő ligetekbenn erős állást szerzett
magának az Ellenség. A* Fő HerUeg Ká-
roly Armadája, a' Stammersdorfi dombok-
tól fogva, 3*utsch- tVagramenn keresztül.

Mart-
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Xarkgrafen - Neusiedelig, két tsata rendben^
állott. 7í///wjr $rdikfan-% dél tájbann,, tábo-
Tunknak Wagtámnál és Neusieáelndl álló
részére, nagy ágyúkkal kezdett lövöldözni
az Ellenség., és estvefelé, annak derekánn
igyekezett általtörni: de viszszaverettetett.
Markgrafeft- Neusiedel, és Deutsch-Wagram
ezen alkalmatossággal felgyújtattak, és mind
a* két tábor, egész éjjel, fegyvérbenn ma-
radt. Ö Császári és Királyi Fő Hertzegsé-
ge H Gcncralissimus Károly, az • Ellenségre /
való ütést, Július 6 dijára határozta. E*
véére, Fő Hertzeg Jánosnak izent, hogy
Posonnál lévő seregéveK a* March (Móra-
Va) vize Mé sietve jővenn, magát az Aiy
máda^bal szárnyához kaptsolja. Alig kezj-
dett Július 6dikánn virradni: már az Ellen-
«*«» oly aagy számmal, a* minémű égy
helyenn, sök időtől fogva, hadi rendbe
nem állott, (számát \%o czerfe teszik)9
tsak'egy ágyú loyésnyire volt. Fő Hertzeg
Jdnesi a9 rendelt időre el nem érkezhet-
vénn: Armadánknak bal szárnya, melyet
ezen Fő Hertzeg seregének %kell vala erő- .
sebbé tenni, körül kerittetett. Az ebből kö-
vetkezett zűrzavar miatt, seregünk, kente-
leníttetett magát, Znaym felé vonni. Július
io-dikénn, a fő szállás Znaymbann yólt*
Más nap hajnaíbano, az Ellenség,.Massé-'
na vezérlése alatt, Znaym alá öyomúlt. A9

tüzelés mind két részről elkezdodvenn: erőt
viadalra került a9 dolog. Nap lemedtp előtt
iralamivelt kezdtek egymásnak a9 meglan-
kadt seregeknek Vezérei izengetni. Az ágyú-
Sás megszűnt; és még azon éjjel, az Ausz-
triai részről L. B. Wimyfsn, á' Frantziá-
kéról pedig f Marsall Berthier, öszvejő*

III. Darab* Q 4
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•énn; fegyverszünet kötöttek. Ezen fegr-
yerstűnést azutánn, Octéber 14-dikénH,

Í1809O a9 2töji Békesség követte; mely
Ital V Száváim túl lévő Horváth Omág,

következésképenn a1 Határ szélenn lévő hat
Jtegement% a1 Tengerparti Kerület, és Zágráb
Vármegyének nagyobb része ,•• HápóUon
Császár hatalma alá: JSapnyá*oti Gaili-
txia ••• pedig % és a* Zamosci Kerület,«( mely,
Hapkeleti, vagy, 0 GaUitziábann esett) a'
Saxóniai Királynak t mint Vhrrii Hagy Ihr-
tzegnck, birtokába jutottak. •••• Ezennkívül
üapkeleti GalUtzidtyl, a' Muszka Ctárnak
I. Sándornak % 240 négvszegíi mérfó'ldnyi ki,
terjedésük és 460 ezer lakost tápláló főid
adódott,

* &y£rb*im% a* lfr*nuUk kemény ostroma alatt,
Obersler MM Mihály \h vóh «' Comineo-
dánt, a* ki a i Ellentéget, Uekéiy saámú né-
péYel, ú^y megjálstóduttft, bogv « s , noidőni
a* ^Árosba bement, és at óhalma&ók kérés
voltát látta, mugát itoegsségyenletté. Fortéiéi
at Oberste? Úrnak a* volt, hogy kevés stámi
ágyúit, a' váraak bol egyik hol másik rétté-
re vitette* és úgy%lór&ldoitetett at EUenségf«{
mely is»-abból ast kosta ki, i^ogy af Tár,
elég ember által, és elég ágyúval oltalmad
dik:.noha a* dolog elltokexöliépenii *6\U

M A* Horváth Omágból elesett Rést kiterjedéMj
mintegy ^5 négystegQ mérföldet testen. Lako<
tatnak stáraa mégyen mintegy 13^ éterre. Hl-
vattatik at , a' mostani igatgatát alatt, »'
tö<<t» >Msztriai birtokokból elstakasttódott
**&%<**•>*{ együtt, Itfyriai TartománytuL
O*tuuk hét restekre, melyek köttűl t1

két eiső Car*ioUdb4l% a* 3-dik 1 Úridból% «'
^A\k Polgári Horvát Or$*ágból% Curlstadt,
Fiume, és Z*ng •árosokkal egyQtt; -a1

y-dik Katonai Horvát Ontágból, ( i
r fiat a 4 K \ ú U i U
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*** A* P*f>r*í«i#« ét Berlini Udvarokkal, 1795*
béna, (Octóber 24-dik napjánn) készült egye*
tés szerént, Lengyel Országnak egy Részét.
1796-bann, Felséges Urunk vette által; mely
Bész, hogy a' Régi vagy Ó (azutánn Napke-
letinek mondódoU) Galünidtól megkülömböz-
tötfídnék; Új % vagy ,' JSapnyúgoti Gallitiid- \
nak neveztetett. Osztódott pedig tizenegy Ke-
ríiletekie, és különös Gubernátor által igtzga-
tódott, a* ki Kracköbann lakott, \

**** Bzen Bétsi BékességkÖtésbenn, a' Wilitikai
Sóakndk eránt, ol^ egyezés tett, hogy azok,
a' Fafeéges Ausztriai udvar/és V Salóniai
Király kosött, közősök légyenek. A* jmAlt
esztend6benn ( i 8 " * ) » 'November 19-dikénn,
új egyesség állítódatt meg, mely szerint Fel«
jégét Urunk, azon Sóaknákat, e' folyó 181 *•
dik esztbnd^béli Februárius Hava 1. napjától
fogva , szám Iái vánn, *8 esztendőre által vette;
oly feltétel alatt, hpgy a't só nyereségnek fe- ,
lét, a* Saxóniai Királynak és Varsói Nagy
Hertzegnek engedi; ebbe számlálvánn azon
4^0 ezer mázsa $ót, melyet, ugyan annak ré« ...
•zóre, esztendőnként, fog adatni 0 Felsége,

%. 175. L Ferentz 0 Fchége% ennyi sok
háborúsáéi között is, az Ország belső ja-
váról, voltaképenn gondoskodott: egy ni* ^
hány ízbenn tartatvánn Diétát, av végre9
hogy a9 Közönséges dolgok elrendelése, a*
hibák mégorvoslása, és a1 fogyatkozások
kipótolása, semmi késedelmet ne szenved-
ne. Az 1792-dik esztendőbéli Budai Diéta
utána, mely, tsak a9 Magyar Nyelvről
( Artic. 7.) hozott Vészeséért i s v örök em«
lékezetet érdeiüei t hái'om izbenn, úgy-
mint: Í79<S-bann, i8oi benn, és 1805-benn/
Posonba; egyszer, úgymint, 1 $07-bennt .
Budira; 1808 bann pedig, ismét Pofonba9
gyűltek egybe% Felsége^ Királyunk meg-

Q % . híví*
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hívására, a'x Rendek. Ezen Ország Gyű.
léseion, a' Polgári és Hadi állapotra; a1

Törvény Székekre, és törvénykezés kon-
nvebbltésére; á' Kereskedésre; a' mun-
kásság élesztésére 's a9t, hasznos Végzések
hozattak. Az 1796-dik eszteodőbéli Dié;
ta, küíönihenn nevezetes' azért: mivel at
Ország, mostani Kedves Palatínus ja, Csá-
•zári és Királyi Fő Hertzeg Józsefnek Fő
Hivatala esztendeit, attól fogva számlálja;
Kinek bőltsességs és egyencsaége által, a'
következett Ország GyŰlésekenn, &' Közön-
séges T^nátskozások úgy vezéreltettek, hogy
mindenkor, mind a7 Királynak, mind a'
Hazának valóságos javára szolgáloáoak. A'
terhes Háborúk végződése, és a% Ország
tsendességénék viszszaállítása utánn; a' feU
jebb való (i8^t-dik) esztendobenn, annyi-
val készebb volt Felséges Urunk arra, hogy
aT Hív Magyar Rendeket r ^Augusztus 26-di-
kára^Poysopöa hívja, azoknak a'dolgokaak,
melyek ez idő szerint halasztást nem szenved*
hétnek, a9 legjobbmoddal való elintézésére.
Hely Po'soni. Ország Gyűlé» most is tart.

* Az 3305-dik e«*tend6beli JPo'söni Diétának,
a' Fraotziák katetgetéie miatt» hirtelen félbo
kellett k d i

$. i#6. Az említett négy Háborúk al-
kalmatosságával, ugyan annyiszor kelt fel
a9 Magyar Országi Nemesség. Az elfő Fel*
kelés (Insurrectio) lett i797«benn. A* Fel-
kelő Sereg, Szombathelynél gyűlt egybe.
Ámbár pedigv ütközetre nem ment: mégis
sokat tett arra, hogy a9 Cainpo Formiói Bé*
késsége oJy feltételekkel készült meg ; me-
lyeknél sokkal Kedvetlenebbektől lchei v&.

U
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la tartani. Másodszori Felkelése a9 Neme-
seknek, 1800-bann esett. Táborozások he-
Ive, Decemberbenn% Kis.*Martort alatt volt.

" Azutánn Lazemtmrg környékére ^Ausztriába
mentek; a9 Lünevillei Békesség mqflhűtteté-
ise utánn pedig% 1801-benn, JSémet^^hely"
nél osztattál lak el. A* harmadik Felkelés
1805-benn, és a1 negyedik 1809 beim, a* ve-
szedelemhez képest, rendkíyűl való volt.

§. 177. Felééges üruqfc jó szívét, Or-
szaglásának eddig lefolyt ideje alatt, vala*
n înt egy részről, az egymás utánn hamar
következett Háborúk viszontagság!; 's az*»
konn kívííl, egy nem várt törtéöet/ és mind "<•
â zok a* szerentsétlenségek ,** melyeket hiyl
Alattvalói szenvedtek ] megillették: úgy más /
Készről, azon változások, melyeket Felséges
Familiájábann ar halál okozotv, nem egy íz- .
be»n érdeklették szomorúsággal. Ugyanis,
1795 benn, ö Felsége Kedves Testvére, Ma-

Srar Ország akkori Nádor Ispáoja, Királyi
ő Hertzeg Sándor Leopold; 1801-benn, Ma-

gyar Ország mostani Kedves Palatinussá-
»ak Császári és Királyi Fő Hertzeg Józsefi
nek Hitvese, ^Alexandra Paulowna; 1807-
benn, magának Ö Felségének Élete Párjaf

boldog emlékezetű Mária Tberézia Királyi
nénh ; 1809 benn % Esztergomi Érsek és Ma*
gyár Ország Príiiíássa, Királyi, Fő Hertzeg
Károly ^Ambrus *r végre, ugyan azon esz-
teodőbenn, Felséges Urunknak nagy re^
inénységíí Fija József', mind. igen véletlenül
ragadtattak el. A* Kedvetlen dolgokbann és
körpyűlállásokb^nn mindazáltal, mindeokor
oly békességes tűréssel, oly qxegháborítha-
tatlaü tsendeáséggel, és eltsiiggedést Denji

ő bűodaiommal bírt j<6 Királyuak: a1

Q 3 Jk
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minémfí , tsupánn Fejedelmi Najjy Léleknek
lehet tulajdona. *

* Ez a' nem várt történet a* volt 9 hogy Királyi *
Tanátsos és Sasvári Apátor MartinoviU lg*
néU& a ' k i , mind boldog emlékezetű II.Jó-
Wf Uraikodása alatt, mind azutánii, a* Fel-
téges Udvarnak sók Kegy elmei benn részesült
vala, 1794-benn, az akkori háborgó, és égés* •
Európát veszedelemmel fenyegető. Frantziák-
tói ' kibérelletvénn , alattombann, az Ország

• egész Alkotmánnyának felforgatásánn igyeke-
zett. Mely gonosz szándéka kitudódvánn ét
fcébizonyítódvánn,: bűnös társaival egyetem-
benn, 1795-benn, Május bavábann, az Or-

. szag Fő Törvényszékei által reáhozott senten- -
tzia sz%rínt, Budánn, ki végeztetett. Lásd b<*
vebbenn e' dolgot, Tisztelendő Csétsényi Svas-
lics Ignátz Úr Magyarok Históriája Ill-dik j
Könyvébenn, a9 338. és azt követő óldalonru

* * A' feljebb való esztendőkbenn, Magyar Or* '
sz4gnak sok városai / neyezetesenn : Sopron, -
Po*son9 Selmetz Bánya% Buda* Érsekújvár(
Tdlya fs a* t. a' tűz miatt, felette sok kárt,
és tsak nem meglábolhatatlan ínséget szen-
vedtek. De mind ezek között, legszerentsét*
lenebb volt Debreczen városa. Ugyanis ebbenn,
minekutánna az 1797-benn, Septembér 16-dÍ-
kánn, dél utánn 4 óra tájbann támadt tűz ál-
tal , Hatvani Kis Üj, Nagy Új% Német é$
Miklós Út szák végei, a' kuíso vásári bóltok-
lial együtt, porrá lettek; igo2-benn pedig4
Június 11-dikénn (a ' mint e' munka Ü. DA-
rabjábann, a' 235-dik ójdalonn megláthatni)
* ' Városnak szinte fele, a' Ref. Gollegium-
mal, a' Nagy Temp.lpmmal, a' Veres és Kis
Tornyokkal 's a' t. együtt, megemésztődött:
2811-benn, Április 3-dikánn, a' Czegléd ótszai
sántz aljánn , <Jelbenn , 12 érakor újra tííz ti*
madvánn, az egész Sí. Anna és Varga átsia,
a' Piarista Szerzetes Atyák Collegiurnával '1
Templomával, és a* Franciscanusok régi Kla*
ttromával egyült, exen\iV,WuV> Várad útnaí
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mind a' hét óldaionn, a' Fejérió VendégfogV
dóig; V Miklós útszai sántz alja, kívül be-
lől; mind a' két Ispotállyal, és Miklós útstá-
nak nagy réstével együtt, megégett; Aprili*

- g-dikánn pedig, új gyúladás által, mely dél-
utánn 1 óra tájbann ütötte ki magát, Hatvfin,

I Mester, Darabos út szák, Péterfijának nap*
nyúgoti részével egyfiu, a' tfíz prédájává let-
tek. A' .Ref. Collégium új épülete (mely 1803*
bánn^ Májusbann keidÖdrénn, m£r ekkor
egészenn felvrvödött, és fedél aU is ment
volt) a' régi épülettel együtt, a' körűlte lévő
lángok között, különös Isten! gondviselés ál-
tal maradt meg. Ezen Áprilisi két tuz által%

több elégett felénél a' Városnak. A* káx» ő#t-
ve#éggel, 4,77^,406 Forintra négyen*

$•178* De, szíve-megvfdámításábaun,
és 9! valóságos örömbenn *s vígasságbana
is volt része Felséges Királyunknak. Azon
kedves dolgok közzűl, melyek ö Felségét,
Uralkodása kSzelebbi esztendeibenn megör-
vendeztették , közöoség'esenn szembetüűők

vezek voltak:
i8o4-beon, Augusztus io-diké*nn, Ausz*

tHai örökös Császár titulust vévénn fel, ég
az által új fénybe óltözvénn 0 Felsége: an-
nak alkalmatosságával,, valamint JSetsbcnn,
úgy minden örökös Tartomáuyibann, azok
között Magyar és Erdély Országbann i s 9
öröminnepet kívánt tartatni; mely minde-
nütt, a9 Felség örvendezésébenn nyilvána
való részvétellel ment véghez.

1808-bann, Januárius 6-dikánn^ Néhai.
Mediolánumi Igazgató, Királyi FŐ Hertzeg
Ferdinándnak ( a ' boldog emlékezetű ILdíf
Leopold Testvérjének) Leányával, Királyi
Fc Hertzeg Kisaszszony Mária Ludovica Bed*
trixal% harmadik házasaágra Iépvénn ÖFeU

Q 4 í
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ÉÍgc: a* Meonyegzői Pompa, Bétsbenn,
BOR Magyar FŐ Emberek jelenlétébenn, kö-
zönséges öröm és vigasság között tartatott.
Ugyan annak alkalmatosságával, állíttatott
fel, a* Sz. Lcopoldtól neveztetett új iPitézi
Hend; melynek mindjárt akkor, a' JVJagya-
Kok közjyíl is, solf Erdemek Tagjai lettek.

Ezt követte, ugyan azon esziend&benn,
Felséges Rirátvnénk Mária Ludovica Bed-
trixnak, a7 Fo'soni Ország Gyíilésenn, Se*.
ptember 7-dik napjáén lett megkoronázta^
tása; mely, valamint a9 Király Ö Felségé-
nek, ügy a9 IV1 agyar Rendeknek is feivalu
lépenn való örömöt szerzett.

igio benn. Mártzius ii-dikénn, Ö Fel-
sége, Első szülött Magzatját, Császári és
Királyi íó Hertzeg î isa&zszonyt Mária Lw*
dovicát% FranUía Császár és Olasz Országi
Király I. NapőleoD Ö telsége vévéno. Fele-
ségül: Felséges Királyunkat, mindezen sze*
renisés Házasság, mind abból, íSn-benn,
Jülártzius SK> dikán̂ i született Unpkája, a9 Eó-
mai Király, különösenn megörveadeztetle.

Mind ezek mellett, kiváitképeon való
oromét abbacn találja Felséges Urunk,
hogy örpkös Tartománnyainak fővebb Ré«
szeit, azok között Magyar és ELrrfély Or-
szágot, pás Európai Tartományoknak sok*
féle változási között, abbann az állapot-
bann, és Polgári Alkotmánybann (ConstU
lutio) tarthatta meg, melyet azok legfel-
több'kintsekhek tartanak. A' Király örven-
dezése köz az alatta való Népekkel: Annak
öröme, ezeknek ditsekedése.

$> 179. Ö FÍlsége- Atyai Uralkodásá-
nak közelebbi esztendeibenn, minden Tu-

azok között a' Hadiáknak
is,
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i s , a* Nemzetbcnn való yirágoztatására, a»
.Egyházi, Polgári, és Gazdasági dolgokra,
a9 I^rcskedés folyamatja könnyebbítésére,
és / ' Pénzdolga akadályjainak elhárítása-
ránézve9 rész szerint egyedül az Ö Felsé-
gerounkája, rész szerint a9 buzgó Hazafiak-
nak is, a' Felség — Haza boldogságára
cz^lozó — szándékához járult nemes igye-
kezete által, minémtf készíttetek, próbák,
és intézetek, tétettek: mint oly dolgokat,
melyek Hazánkban!* közönségeseim tudva
vágynak, nem szükség hoszszasonn leírni.
Azok közzűl, a9 líévezetesefcbek, az esztea-
dők sorja szerint, ezek:

1801-benő, az 1703-bann kezdődött,
Ferentz Csatornája^ mely, nevét, Felséges
Urunk Nevétől vette, tökéletességre menU
Hoszsza tizennegyedfél mérföldet tészen.
Mégyen a' üun'átm, Monostorszegnél(Zom*
borhQZ 8 ezer Bétsi ölre ) kezdődvénn, Báts
Vármeeyénn keresztül, és Földvárnál (ugyan
tsak Báts Vármegyébenn) Betsénn alól egy
érányi járó főidre, a9 Tiszába szakad. A9

legnagyobb Dunahajókat, egész teherrel is,
megbírja.

' i8<>2-benn, Mártzius 19-dik napjánn,
Vátxonn,y Siket Némák Oskolája állott fel.
Kovember 26-dikánn pedig, Királyi Fő Ko-
mornyik Mester, Sárvári Felső Vidéki Gróf
Szécsényl lerentz Ö Excellentziája, nagy
gondal, fáradhatatlan szorgalmatossággal,
és töméntelen költséggel Öszveszedett Bib*
liothecáját, régi pénzekből, ritka Kézírá-
sokból, Famíliái Czímerekbői 9s a91. álló
Betses Gyüjteménnyével együtt, az Ország- '
nak ajándékozta; mely nagy Leiekből szár*
mázott tfelekedéinek emlékezete % hpgy an^

* üÁl
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nál inkább fenn maradna: azt, az 1807-dik
esztcndőhenn Budánn tartott Ország Gyű-
lése, *Ö Felsége jóváhagyásából, Vépései?
nek 24dik Czikkelyébe foglalni, illendő,
nek e$mérte. Így vetődölt meg, a* Magyar
Orszáoi Nemzeti Billiót he kának * és Áfuze-
ürnnak** fundamentuma, mely. mind kettő,
Nádor Ispány József Ö Császári ét Királyi

„Fó Hertzegsézének buzgj részvérele és bolti
Intézetei által, Pestcnn, naponként mind na-

t gyobb nagyobb tökélletességre megyen,
* Ezen Bibliothécát, ai említett Gróf Ő Excel-

lentziája, minekelőtte az Országnak ajándé-
kozta volna, Sopron Vármegyébcnn Czenktnx
tartotta; és 'annak LaistroVnát9 i799-benn,
Sopronbann% ilyen titulus Alatt kezdte kiadni:
Catalogus Bibliothécát HungaricAe Francisci
Comitis Széchényi; mely eleibe, Előljáró Be*
izédet, Néhai Tudós Bétsi Bibliothecárius Dé-
nis Mihály Úr botsitott. Mitiekutánna. pedig,
azon Bibüothéca, az OHzág tulajdonává lett:
annak Laistroma, 1303 bann, il/en titulus
alatt folvtatódott: Catalogi BibUothecae Hun*
garícae Siecheniano • Regnicolaris SuppUmen-
tum 1 , mely előtt Tek. Engel ( Christian) Úr
Beszédét láthatni. Ezen Lajstrom Toldalékja-
Dak (SuppJementum) Il-dik Része pedig,
J3o7-be:n, Néhai Fő Tiszt. Kanonok Szerda-
helyi György Vi Elöljáró Beszédével jött ki.

Nein lehet itt elhalgatni, Cancellárius Gróf
Teleki Sámuel 0 Exc&llentziájának is azon
szép és gAzdag Bibliothécáját, melyet 1803*
bann, Kidélybenn, AJaras Vásárhelyre hely-
heztetvénn, minden olvasni és tanulni kívá-
nóknak megnyitott, azólta pedig, mind újabb
újabb könyvekkel szaporit. Enuek is Laistro-
ma, mely, magának a' Gróf 0 Exeellentziá*
jának munkája, nyomtatásbann kijött, ilyea
titulus alatt: BibLothccue Suinuelis S% R. /•
Comitis Teleki de Szék Parsl. Viennae,
FATS 11. igoo.
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**, A* Nenfteti Muxeum el intéződ és?, JPalatinui
Jó\stf 0 Caáiaárt és Királyi Fő fl uegsége
akaratjából, ai Orsxág üjbliotBékki .inak F&
Gondviselője Tefi. ;W//#r /Ű*<I£ Úr által,
3807 benn, az Ország Gyűlése alkalmatossá-
gával, ilyen titulusú Munhábariif adüdou e!6»
JMuseum Hungaricum, Eacúelus Regni Pro-
t*rU>us et Inclytis Statikus et Ordimbus <rjr-
hihitum. 33 pag. ín Folio. Ajely idotol fogva 9

aion Mué*um* a*.buzgó Hazafiak adakozása-
ból4 széptan neyekedik.

Sgyan.tsak 1802.benn, bizonyos Bő*
^tholica Oskolákbaoo való taqírás és

neveléé végett, 0 Felsége, a9 *Benedictinu-
*oky Cisterciiák, és Praemonstratensisek
Szerzeteit, régi jószágaikkal és jövedelme-
ikkel együtt, viőzszaállította.

1803 bann, az a9 Gazdasági Oskola %
melyet Tolnai Gróf Festetiu György Ö Ex*
cellentziája, Szaia Vármegyébenn, Készt*
helyenny a9 Balaton tava partjánn, Gcorgi-
con név alatt, kevés esztendőkkel az előtt
kezdettvaia felállítani, tökélletességre ment*
és mind e' mai nafcig virágzik.

1804-benn, a széles kiterjedésű JEgrV
Püspökségét* három részekre, űgymint: Eg-
ri Ársekse'gre, és Kassai *s Szathmári Pü$~
pökségekre) osztotta fel 0 Felsége.

i8oó-bann, a9 Ratio Educuiionis Pu-
blicae nevű Könyv szerint való tanítás, a9

Római Cathoiica-Oskolákba bévivődött. x
Azon Hadi GsJcola ( Acadenúa Milila<*

ris) eránt, melyről már 1802-dik esztendő*
benn is volt szó a9 Diétánn, az 1808 dik
esztendóbéii Ország Gyűlés Végzéseinek /•
dik Czikkelyébenn, határozás tevődvénn:
ö Felsége, annak helyévé Fdtzot rendelni%
és minél elébb lehető felállásara, pompás



épületet, és szép summát ajándékozni mél-
tóztatott. Af Felség példáját sok buzgó Ha-
zafiak követvénn: azon Hadi Oskolának,
mennek >a* Felséges Királyné Nevéről Lu*
dovicta név adódott, egy millió Forint Wke-
pénze gyűlt. Hogy mindazáltal, mindjárt
másik etztendőbena (1809.) meg nem nyi*
tódott: az akkori háborés környűlállás
okozta. •

1811-benn, Mártzius 15-dikénn, V szer-
felett megszaporodott Bankó Czédufáknak,
Váltó Czédutökkal lejendő bétserélése eráot
holott Felséges Rendelés, ugyan azon egy
órábann, az egész Országbann kihirdetődott.

§. igo. A mai időknek Históriája ha-
sonló lévénn az olyan festéshez, .melyet,
a9 maga valóságábnnn, t*ak úgy vehet fel
a9 néző, ha ahoz nagyonn közel nem áll:
a9 legközelebbi dolgokról, igaz meghatároz
zással írni, valamint'lehetetlenség: úgy azt

4 próbálni akarni, menthetedlen vakmerőség
volna. A* mit bizonyosann tudunk, ez:
hogy 0 FELSÉGÉNEK, mint Országunk
Kegyes Attyának, az áldott Békesség hely-
re állása utánn, minden gondja, szándéka,
és igyekezete, hív Alattvalóinak bóldogitá*
sara vitettetik; KINEK, midőnn, a9 Kirá-
lyok Királyától, forró indulattal, HOSZ-
SZAÍÍN TERJEDŐ ÉS SZERENTSES ü-
RALKODAST KÍVÁNUNK ÉS KÉRÜNK:
bizonyosok vagyunk benne, hogy, ugyan
akkor, a9 mi magunk Javát és Boldogsá-
gát, legigazábbann óhajtjuk és munkálódjuk.
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