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VILÁG-TÖRTÉNETEK KRISZTUS
J

UTÁN

I. A’ keresztény világ’ cliikora.
/. Napnyugot a’ kereszténység' befolyása 

alatt.

1. Alapulása és kezdődő terjedelme
a’ kereszténységnek.

Augustus császári uradalma alatt, Herodes 
zsidókirály idejében született JÉZUS Bethlehen- 
ben, Zsidóországban, egy szűztől, a’ Dávid nem
zedékéből , melyből több királyok származának 
Izraelben; szegény és alázatt állapotban, mely 
a’ földilcg érző zsidók váradalmával egy oly ki
rály felől, ki az Izrael országát ismét felállitan 
daná, legszembetűnőbb ellentétben álla.

De azon mennyei ország, melyet Isten a- 
kart Jézus által alapítni, ’s melynek előzményeit 
az Izraelben intézé el, nem testi alakban jőve 
clj hanem benn az emberek szívében kellé an
nak nyilvánulni, és az embereknek, az ők aka
ratjuknak Istenéveli egyesítése által, az elvesz
tett békét Istennel visszaállítani. —

Csendes magányban nevekedve feliépe Jézus 
30. éves korában, az önzés, kisérelmeinck feljül- 
niulása, és ön akaratjának teljesen szent attya 
tetszéséhez alkalmazása után, tanítói és megvál
tói nagy hivatalára ezen szavakkal: „az idő el
jött, és az Isten országa elközelitett; tartsa
tok bűn-bánatot, és hidjetek az lűvangyelioni- 
nak!!“ az-az, az örömteljes követségnek, rnely- 
szerint Isten minden embernek, ha töredelem-
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mel Jézusban hisznek szabad kegyelméből, Jé- 
zusbani szerelméért j bűneiket mcgbocsátandja, 
és őket mint saját gyermekeit, viszont szerete- 
tébe veendi.

Ezen nagyszerű hivatalába fellépését csuda 
tettekkel is hitelesité; melyek tanitinányainak az 
elmékre behatást és megfoganást szerzőnek.

Körülvétetve 12. iljaktól, egyszerű, és ta
nulatlan izraelitáktól, kiket Jézus csekély álla
potból vett fel, és kik közül hozzá különösön 
Péter, János és Jakab legközelebb állának — 
átjárá Zsidóországot, és hirdető az Isten orszá
gát, melynek alapelveit, és kifejlődési folyamát 
jelesen példabeszédekbe alakitá; melyekben az 
Isten országát részint úgy terjesztő elő, mint 
bóldagitó isteni erőt — részint mint ezen isteni 
erő által épített közönséget vagy egyházat— ré
szint pedig a’ hitben, szerctctben és reményben 
egyesült hit-tár soknak érzelmeit, életpályáját és 
sorsát adá elő—ellenben a’ hajdoni frigyes nép
nek az Izraelnek, a’ neki ajánlott idvesség el
leni nyakasságáért a’ kegyelem előjogának el
vesztését , és annak az új, u. m. az Izraelből és 
pogányokból gyűjtött egyházra átmentét, hir
dető. —

És valóban mint azt előrelátólag jövendőié, 
úgy teljesedék hé j Izrael átalában megvető hit- 
lcnségében Megváltóját', és átadá ót amaz inne- 
pélycs vallomása ellenére; hogy ő a’ Krisztus 
Istennek szent fia! a’ gyalázatos- kereszthalálá
nak, melyet mindazáltal Jézus nem kényszerít
ve, hanem szent attya aránti teljes engedelmes
séggel a’ világ bűneiért, felvett. —

Az ő halálával noha úgy látszék , hogy el
lenségei diadala biztosítva van; követőinek re
ménye pedig gyalázattá vált, mindazáltal har-
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mad napra feltámad» szent attyának akaratjából 
a’ halálból és ezen győzelme által megpecsétlé a’ 
megváltást.— Miután tanitványinak parancsoló 
az evangycliumot minden népeknek hirdetni, cs 
nékik a’ vigasztaló szent lelket igéré, felmagasz- 
taltaték mennyekbe, ésátvevé ottan szent orszá
gát, hogy azt Isten által néki adatott hatalmá
val a’ földön is a’ tökélyre vezérelje.

És midőn a’ Fünköst napja betelék, hete
iének tanitványi, kik Jéruzsálemben összegyűl
ve valónak, szent lélekkel, mely rájok menyből 
kitöltetek, — és az által lelkesített beszédeik e- 
redinénye az lön, hogy még az napon, az 500- 
hoz, kik már hívének Jézusban, keresztség ál
tal 3000-cn járulónak ; és így egy kegyes Izrae
litákból gyűlt egyház alakula,— melyet a’ hit, 
a’ megfeszített, de feltámadott názárethi Jézus, 
mint Istentől Ígért, a’ Prófétáktól hirdetett, a’ 
szent atyákról remélt, és az utó időben eljött 
Messiás , és Isten országának királya aránt, e- 
gycsitett egymás közt. —

Ez által letéteték alapköve a’ keresztény 
szent egyháznak, mely kezdetben hasonlita egy 
mustármaghoz, folytonosan nagy élőfává nőven- 
dőhez, melynek ágai közt sok nemzetek a’ föl
dön nyugalmat találandanak, és melyen semmi 
ellene duzzadozó erőszak, maga a’ pokol kapuji 
is erőt nem vehetendnek.

Napról napra nevekedék a’ keresztény egyház 
Jeruzsálemben, és a’ mi legérdekesebb vala, a’ 
hívők gyülekezetének egy szive és egy lelke vala, 
és életének fedhetetlensége által kedvességet nye- 
re az egész nép előtt.—

De majd a Zsidók részéről üldözések emel
kedőnek fel az ujj egyház ellen, melyek a’ szent 
István vértanúi halálával kezdődének, és ered-
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mények az leve, hogy sok tagok Palest ina más 
részeibe és Szyriába clszéledének; de ez azért 
történők, hogy az Isten tisztelete léiéiben és 
igazságban, a’ föld minden népei közzé terjedjen.

Azon kezdetkori véleményt, hogy a’ pogány 
mielőtt keresztényé lenne 5 elébb a’ Mózesi tör
vényeket tartozzék bevenni, megczáfolá majd 
Filep apostol, megtérítvén a’ szerecsen komornyi- 
kot; de Mózesi törvényekre nein kényszerítvén, 
meg Péter is, ki a’ római hadnagyot Cornélinst 
liozá a’ szent gyülekezet tagjai közzé— Pál a- 
postái pedig az úrtól különös móddal hivaték 
az evangycliuin hirdetésére a’pogányok közt; és 
mialatt a’ többi apostolok még Palestinában mű
ködének; addig Pál sokféle veszélyek közt át- 
utazá háromszori hitt erjesztő utazásában Kis- 
Azsiát Macédoniát és Görögországot: és min
denütt keresztény gyülekezeteket alapita, melyek 
nagyobb része a’ pogányságból álla.— Ily tapasz
talatok arra bírák az apostolok gyűlését, melyet 
Jeruzsálemben tártának, miszerint átalánosan ki- 
mondának azon elvet, hogy a' megtérő pogá- 
nyokat nem kell kényszeríteni a' Mózesi törvé
nyek igája alá.

l)e Pálnak kötelessége vala a’ Krisztusróli 
bizonyságtételt a’ világ fővárosában Komában 
is megtenni; utolsó tartózkodásakor Jeruzsálem
ben, a’ ’Sidók ellene felbőszülvén elfogatott; 
Caesaréaba vitetett, és ott kormányzó Felix ál
tal két évekig tartaték fogságban, mindaddig, míg 
az új kormányzó Festns előtt használni akarván 
római polgár-jogát, a’ császárra hivatkozik, ezért 
tehát hajón Romába vitetik, hol ő két évi ne
héz fogsága alatt, az ottan már az előtt kevés
sel keletkezett keresztény gyülekezetét elren
dezte és megerősítette; mi annál érdekesebb va-
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la; mivel oly temérdek nép közül, mely a’ vi
lág minden részeiből oda össze lblyt; ’s Rómá
ból a’ keresztényvallás a’ világ minden részeire 
legkönnyebben elterjedhete.

Csenddel és zörej nélkül lépék fel minden
felé a’ világba a’ keresztény vallás — és mivel 
kezdetben még részint a’ zsidó valláshoz vala 
mintegy támaszkodva és azelőtti zsidók is ta
láltaiénak a’ keresztény gyülekezetben, tehát a 
pogányok úgy tekinték azt, mint zsidó feleke- 
zetet, és mint ilyent vagy balul Ítélték meg, 
vagy éppen figyelemre se méltatták. — De ép
pen ez által erüsüdék meg a’ keresztény val
lás , ’s ily nyugalmában juta azon izmosságára, 
melyre szüksége vala majd a’ békövetkezó har- 
ezokban a’ pogányság ellen — melynek lelki sor- 
vadalmába és szét-mállásába az mintegy megújí
tó és újra éltető elem lépék fel.

2. J* római birodalom Augustus követke- 
zőfi alatt Konstantin császárig.

1. Tiberiustól Domitiánig.

Míg azonban a’ keresztény vallás terjedelme 
eképp gyarapodik, addig Romában négy tron- 
ráltozatok jövőnek létre, melyek mind az Au
gustus családjában történtek.

Augustus megérő uradalma utó éveiben, hogy 
a’ szerencsésen meghódított nyugoti németorszú- 
got ismét elvesztő, mert midőn az eddig szcli- 
dithetlen és szabadság szerető németek a’ romai 
igához már-már szokni láttzának, akkor 9-dik
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övben K. a. Arminius a teutobnrgi erdőkárt n 
Romaiakon nyert győzelme állal, melyben Va
rast minden ezredéivel együtt leverő, 's őket a' 
Rajnán vissza nyomd; megszabad itá egyszerre 
némctországot azon veszélytől, hogy szabadsá
gával együtt nyelvét, és égyéb alap tulajdonait 
elveszittse.

Mind e’ mellett is a’ római birodalom egész 
területében a’ hatalom és bátorság legfelsőbb fo
kán álla, midőn Augustus 14 évvel K.u. meg- 
hala és birodalmát fogadott mostoha fiának Ti- 
beriusnak hagyd', ezen kegyetlen zsarnok alatt, 
kinek országlása idejére esik a’ Krisztus halála, 
probálá a’ Drusus fia Germanicus, ki Tiberius- 
nak mostoha öttse volt, háromszori béütéssel 
némctországot meghódítni; de az ő győzelmeit 
irigylő császár által vissza hivaték és napkelet
ért küldeték, hol a’ Pártosok elleni győzelmes 
táborozása alkalmával, Tiberius al-intézvényéből 
méreg által veszté életét.

Tiberius 23 évi mindennemű vétkekkel un- 
dokított uralkodása után meghalván, következő
je lett Cajus Caligula', Germanicus lcgkissebb fia: 
ki elébb dicséretesen uralkodott; de majd balga 
kegyetlen és pazérló uralkodóvá fajult el — mi
re is a’ testőrök főnökétől megöletett.— Erre a’ 
testőrök ki kiálták ennek nagybányát C. Clau- 
diust császárrá, ki gyengesége és félénksége mi
att a’ kormányt egy kedvenczének Sejánnak és 
gyalázatos életéről elhirhedett nejének Messáliná- 
nak engedvén által, utoljára nejétől méreggel 
megétetett és igy az uralkodást első nejétől szü
letett fiának Nerónak hagyá.

Ez a’ Néró (54—• 68-ig) kezdetben nagy re
ményt ébreszte a’ római népben maga aránt; de 
azután kegyetlen zsarnokká vált, milyen valaha
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királyi széken ült. Ki többek köztt saját annyát, 
nejét és tanítóját Senékát megölette és 64-ben 
K. u. az első keresztény. üldözetet a’ pogányok 
részéről megkezdő, azon okból; mivel a’ keresz
tényeket vádiá Róma felégetésével; melyet mind- 
azáltal ő maga azon balga czélból tett, hogy a’ 
várost szebben felépithesse. — Ezen üldözet ol
talmával lefejezteték Pál is Rómában és Péter 
keresztre feszitetett; — végre Néró egy ellene 
intézett néplázzadástól rettegve magának ön gyil
kosa lett.

Néróban kialvék az Augustusi császári csa
lád K. u. GS-dik évben— és az utánna követke
zett bárom császárok Gálba, Ottó, és Vitellius 
a’ hadsereg választása által vérengző pártviada
lok közt jutának trónra. Ezek rövid uralkodása 
után Flavius Vespasianus Dalmátziai íi (69—79) 
cmelteték császárrá , ki alatt kiütő a’ zsidó há
ború, m.lyben Jeruzsálem feldulaték és a’ zsidó 
nemzet szétszoraték a’ földön , százezerenként 
hurczoltattak rabigába Romába vadállatokkal kül
dendők, ’s egyéb kinszcrékkel öletendők, ez a' 
vész így kezdődők.

Már Néró alatt is a* zsidók hamis Messiási 
remények által kábittatva egy vérengző táma
dást gerjesztőnek a’ Rómaiak ellen; és midőn 
Fes/xísíott a’ császártól, mint fővezér ellenek 
küldetett, ők legmakacsabbúl állának ellent. Ves- 
pásián elkezdő ugyan Jeruzsálem vívását, de 
majd Rómában császárrá kiáltatván ki a’ hadse
reg egy része által, az ostromot fiára Titusra 
bizta, ’s maga pedig vissza tért Romába, Titus 
a' várost, melybe temérdek nép szorult volt, 
végre éhség által feladásra kényszeritni töreke
dett; azonban a’ zsidók azon vak hiedelemben, 
hogy ön szövettséges istenük őket nem hagyan-
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e’ szerint a’ városnak robanattal kelle megvé- 
tetni-e, miközben a’pompás Jcruzsálcmi templom 
Titus minden törekedései ellenére is, ki annak 
kedvezni kivána; tűzzel pusztittaték el és a’ vá
ros lerontaték, és így 70 évvel K. után Jeru
zsálem romlásával a’ zsidó nép mint önállásu 
nép, eltűnik a’ nemzetek sorából, Fesposíti// le- 
csendcsité még a’ Batavokat is, kik magukat 
Claudius Civilis alatt a’ római iga alól kiszaba- 
ditni iparkodtak.

Titus a’ császárságban is követője lön attyá- 
nak, ember baráttsága ’s jólétei, melyeket ő ki
vált szerencsétlen esetekben, melyek llomát és 
Itáliát égések, éhség és dögvész által pusztítók, 
bőven gyakorlott: néki, világ gyönyöre: nevet 
szerzőnek.— Az ő idejében a’ Fípxm© kirontván 
79 évvel K. után Herkulannm, Pompeji, Stabi
ae, és Poestum városait tűzbamvakba boritá, 
melyeknek romjai a’ múlt század közepe tájat 
ásatni kezdetvén; ’s különösön Napoleon paran
csára nagyban vitetvén, temérdek régiségek jöt
tek eddigelé napfényre.

Titus meghala bét év múlva és ótet követé 
öccse Domitianus (81 — 96) egy kegyetlen tunya 
zsarnok, ki a’ keresztények második üldözteté
sét inditá, melyben János apóstól Fathmos szi
getébe számüzeték, hol ő a * jelenések könyvét 
irá.

2. Nervától Konstantin császárig.
Domitián megöletése után következének 96 

és 180 évek köztt öt nemesb érzelmű, nem a’ 
hadisereg, hanem a’ tanács által választott csá
szárok, kik alatt a* római birodalom boldog idő
szakát éldclé.
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.1’ szelíd és igazságos Nerva (96 — OS) a’ 
birodalomnak czélszcrü rcndelményeket ada; a’ 
hozzá hasonló és a’ mellett vitéz Trajan (98 — 
217.) Dáciát római hódittmányá teve és élvévé 
a’ Pártosoktól Amneniat, Mezopotámiát és Asszí
riát — A’ béke szerető és munkás Iladrián 
(117 —158) néha gyalog járá meg a’ terjedelmes 
birodalmát, és mindenütt hasznos rendcleteket 
tett; de a’ keresztényeket üldözteté, mivel azo
kat zsidó felekezetnék hitte és tartá a’ zsidók 
pedig egy Ilarkhóba nevű (ki magát Messiásnak 
adá ki, ’s csillag fiának ncvezé) ámító vezérlete 
alatt annyira ingerlék haragját, hogy nekik Je
ruzsálemet egészen elkelle hagyni, melyet római 
gyarmatokkal tölté meg és újra építtetvén Aelia 
Capitolinának nevezett, megtiltván a’ zsidóknak 
benne lakni, sőt bizonyos távolságra csak hoz
zá közelítni is.—

A’ nemes és igazságos Antonius Pius (158 
—161) munkás fáradalma által nyugtot ada a’ 
birodalomnak— Marcus Aurelius Antonius Phi
losophus (161 — 180) ki élet rendszerében a’ 
Stoicusok bölcsessége szabályait gyakorlottá j a’ 
Markomannökkali nehéz háborúban tapasstalá, 
hogy a’ római birodalmat németország felől fe
nyegetné legsulyosb veszély,

Marcus Aurelius halála után, az ő Néróhoz 
hason szellemű fiával Commodussal 180—305-ig 

jobbára rossz császárok sora következik, kik 
inkább a’ hadsereg választása által emelteténck 
trónra és többnyire erőszak , kegyetlenség és 
erkölcsi veszettségük által a’ birodalom megbuk- 
tát sietteték, a’ jobbak közzé számláltatik Ale
xander Severus (122 — 235) kiről iránk, hogy
titkon keresztény lett volna.
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A’ birodalom ezen gyengeségét, mely köz 
ben néha több ellen-császárok dulakodónak egy
mással , leginkább használák a’ német népek, kik 
200 és 300 közben K. u. különböző néptöme
gekbe verődvén, minden oldalról bérontának a’ 
római birodalomba, és csak a’ vitézebb császá
rok által a’ legnagyobb eróködéssel tartliatatának 
féken a’ Rajnánál és Dunánál.

Több császárok alatt új meg új üldöztetések 
kezdődének a’ keresztények ellen , melyek köztt 
legkegyetlenebb volt Decius alatt 249 — 251-ig, 
ki mindenkepp törekedek a’ pogány vallást baj
doni fényére vissza állítni; és Diocletián alatt 
284 — 305-ig, ki császár társa Galerius unszol- 
tára a’ keresztényeket szent könyveikkel együtt 
clakarta törleni — az utóbbi üldözőt legneliézb 
és leghúzamosb volt; és napkeletén kevés köz
be szakadás után, csak a’ Maximinus halálával 
szűnt meg.

3. A’ kereszténység győzelme a’ 
pogányság felett.

Mindezen üldözetek', melyek száma 10-re 
inegyen, a’nyomatott keresztény vallásnak mond- 
hatatlan szenvedésekben és vérpatakokban állá
nak; do a’ kiontalott vér-tanúi vér vala mag
va d keresztény szent egyháznak, mely min
den üldözetek és nyomatások köztt mindig in
kább gyökeret vere, sebesebben terjede,— a’ rá 
ömlő vészekből magát kitisztitá és úgy tcttző 
hanyatlásában mindig győzelmeit inneplé a’ po
gányság felett.
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Éppen ujj iildözet fenyegtódzék lí keresz
tények ellen nyugoton Maxentius császár alatt; 
midőn 312. Nagy Constantin császár ezen ellen- 
jét Roma mellett legyőző, és mivel ő ezen győ
zelmét a’ keresztény vallás lelkesítésének tulaj- 
donitá; nemcsak szabad vallásgyakorlatot tulaj- 
donita a’ keresztyéneknek ; hanem azon vallást 
majd polgári jogokkal is ékesité. —

Egy ideig Konstantin közösön uralkodék Li- 
cininssal, azután legyőzvén ezt, az egész római 
birodalom felett magánuradalmat víva magának. 
Elrendező azt ujj felosztással, incgjobbitá az 
igazgatást, bátorságositá a’ határokat— át-tevé 
császári lakját a’ pogány, és közállományi érzel
mű Romából Bizántzba, mely nevéről Konstán- 
tinápolynak neveztetett ettől fogva, ezt tette az 
alatt, inig a’ római fő-fő polgárok keleten a' 
Pártosok elleni hadra voltak, hasonló uttzákat, 
épületeket, házibutorokat alakíttatván a' Romá
ban hagyattak helyett; ’s visszatértökkor ókét 
az ujj szerkezetű városban tartóztatván le,— ezen 
távoliét Romától, segité őt kivinni egyedkortná- 
nyi (monarchiái) és keresztényi terveit, azután 
pedig, nóha még nem keresztelkedett meg, — a’ 
keresztény vallást Státusrallásává tette.

Ez által a’ keresztények felsőbbséget nyerő
nek; a’ pogányság ellenben isten házaival és 
papjaival együtt apadásra hajlék, és mostantól 
fogva kényteleniteték azon nyomatást, megvet- 
tetést és üldözetet szenvedni, melyet a’ keresz
ténységen gyakorlott volt régebben.— Ez pedig 
az alatt folytató kifejlődési korszakát, és már 
meghatározottabban alakitá ki magát anyaszent - 
egyházzá. Konstantin három erkölcstelen gyer
mekeket hagyva maga után, nem sokára meg
holt; halálá után gyermekei feloszták a’ nagy
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birodalmat: Constantia és Constans keveset, és 
minden érdem nélkül uralkodónak. Konstantz 
pedig, kire a’ két testvér birtoka szállott, újra 
cgyesité az egész birodalmat; neveié a’ keresz
tény szent egyház fényét, és különösön a’ papság
nak jeles kiváltságokat engedett.— Azonban a’ 
kedvezményekkel, melyekkel tetézék a’ föld 
nagyjai, a’ keresztény szentegyházat; és a’ ne- 
vekedó fénnyel, és hatalommal majd alább kez- 
de szállni a’ keresztények eddigi egyszerűsége, 
alázata, az erkölcsi élet benső ereje, és tiszta
sága; ’s mivel nem egészben követé a’ keresz
tény vallás tiszta szellemét; hanem pogány szo
kásokat, törvényeket, és philosophiát is vévo 
fel, ez okból a’ keresztények közt majd a’ kül
alak erőt veve a’ bel valón, és az Evangyeli- 
iiiii hatásán csorbát ejte.

Éppen ezen bekövetkezett félrehajlás sok 
keresztények közt, és a’ keresztényi ugyan; de 
elferdített nevelés volt oka, hogy Konstantin 
utódja Julián Apostata (361—368), ezen cgyéb- 
aránt lélekteljes és szoros erkölcsű császár örö- 
mestebb hajlott a’ pogányságra, a keresztény 
vallást nevette, és gúnyolta, és a’ pogány val
lásba ujj lelket lehelni akart, a’ keresztények 
templomait és oskoláit bezáratta, a’ tanulástól őket 
eltiltotta, könyveiket elszcdette; és így legtöb
bet ártott a’ keresztényeknek ; ez inindazáltal ne
ki soká nem sikerült, mert midőn a’ Perzsák elleni 
hadban. II. Sápor által megveretett, és életét 
vesztette volna; következője Jorinián a’ keresz
tény vallást helyreállította. — Ki is 8. hónapi 
uralkodása után 364. K. u. meghalván; utánna 
I. Valent inián pannoniai fi következett.—

I. Valentinján dicséretesen óltalmazta a’ bi
rodalom széleit; de egykor a’ Quadok, a’ Szar
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nullákkal együtt Pannóniát pusztítván, azok kö
vetei által felettébbi bosszúságra ingcrcltetve gut- 
taütésben meghalt 375.—• utánna

Valens uralkodott, ki az egyesült Goth és 
Hun seregektől Traciában megveretvén egy kuny
hóba belé égettetettt 378. utánna

Gratián a fia országolt, ki a’ keresztények 
nagy pártfogója volt; nem bírván a’ Gotbokkal, 
és Hunokkal, Theodoziust, a’ fővezért, Spa
nyol eredetű jeles férfit segédcsászárrá vette fel, 
azonban puhasága és hanyagsága miatt népei e- 
lőtt gyűlöletbe jővén Maximus nevű vezérétől 
megöletett, 16 évi uradalma után.

Tkeodozius, a’ nagy; (379—'395) dicsőség
gel uralkodott; mind egyházi, mind polgári pál- 
ján, a’ pogány isteni tiszteletet bétiltá, ’s ezál
tal, a’ kereszténységnek a’ feletti győzelmet viva 
ki. A’ gothokat és hunnokat ottan ottan eltar
tóztatta a’ birodalom dúlásától.— Kegyes és sze
líd jellemét mindazáltal kéttségessé tette az ál
tal, hogy Thessálonikuban egy támadás alkalmá
val 7000 lakokat vágatott le, miért is Ambrus 
májlandi püspök által egyházi büntetés alá vet
tetett, melyet 8 hónapig békével kiállott.— Két 
fiai u. m. Arkadius és Honorius közt a’ birodal
mat felosztotta.

4. A’ németek, és a’ népvándorlás.
A’ németek, kikkel mint fölebb láttuk a’ ró

maiak legelőbb a’ Alarius és Caesár idejében 
jöttek üszve-ütközésbe, kiket Drusus és Tiberi
us jobbára szabadságuktól megfosztottak $ kik 
azután 1 árust az Augustus császár vezérét meg
verték és Gernianicusnak ellcntállottak; időtelve
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erőre kapván a’ római birodalomba bé kezdettek 
ütni, és később annak megbuktat siettették,— 
úgy éltek a’ még akkor vadon crdcikben, mint 
elkülönzütt törzsök nép , mely sokféle néposztá
lyokból állott, kik magukat testileg és szelle
mileg egyéb népek felett nagy részben kitün
tették.

Természeti erkölcsösségük mellett, vallásuk 
egy komoly természet és költőt Isten - imádás 
volt; melyben Odin vagy Vodún, mint minde
nek atyaj és a’ látható világ elenyészése kitüuo 
sajátságok voltak; mindenik néptörzsük állott 
szabadokból, és nem szabadokból; csupán a’ ss«- 
badok voltak fegyver viselők, és ezek alakifák 
«’ törvényhozó népgyúletet, — Sokan közülek 
bírtak nagy kisérő csapatokkal és ezek voltak 
a’ nemesek, kik közzül a’ bírák(Gau. Grau. Grav. 
Gráf.) llerczegek vagy hadvezetők és főpapok 
választattak. — Minden nemesek tartoztak hadra 
felkelni, és a’ Herbannt vagy hadserget követ
ni.— Egyes hősek a’ magok kiséretjeikkel néha 
külön is folytattak dúló és hódító hadakat, me
lyek vezérei néha sereg fejdelmeivé nevekedtek. 
Ilyen seregfejedelmck voltak azok, kikkel a’ ró
maiak több ízben összeverekedtek.

Miután a’ német népek összeszövetkezett 
csapatokban (milyenek voltak a’ Markomanni 
az allemanni, franki, szász, Thüringiai szö- 
vettségek) kezdették megtámadni a’ római biro
dalmat ; a római császárok csak nagy munkával 
tudtak • ellent állani a’ rettentő német beütések
nek ; és örvendhettek, ha itt ott egy német né
pet, ajándokokkal, avagy katonai szolgálat aján
lattal egy ideig barátságukban megtarthattak. 
De majd egy esemény következőkbe, mely a’ 
római állomány sorvadalmas épületét az össze
omláshoz közelebb vivő.
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Bérontának t. i. a’ Hunok Közép Ázsiá
ból Európa keleti részére és létre kozák 375- 
ben a népvándorlást , mely a’ világ eddigi 
alakját egésszen megváltoztatta; — miután a 
lluitol; az Alánokat a’ Duiper folyója mellet 
legyőztek, azokkal egyesülve a’ Gothokra ütő
nek, kik Osztgothok cs Veszt gothokra vol
tak szakadva, az Oszt-gothokat elnyomván előbb, 
azután ezekkel is egyesülve a’ Veszt got ltokra 
támadónak, kiket a’ Dunán által a’ tráciai 
vidékekre űztek, melyeket nekik Valens engedő 
birtokul azon feltétel alatt ,ba keresztények len
nének. Mivel pedig vélek a* rómaiak hitetlenül 
bánónak; meg bosszúlák magukat és a’ Hunoktól 
segittetve leverők azokat a’ Drinapoltji nagy csa
tában 378 mely Valensnek életébe keriile; miu
tán Theodozius, a' nagy, a’ Veszt got holtai ujj 
alkudozással csendesítő le.

Halála alkalmával Theodozius elintéző 395 
a birodalom felosztását két gyenge ’s még ifjú 
gyermekei közt, kik közzül Arkadius a’ keleti ró
mai {keleti görög) birodalmat Konslantzinápoly- 
ból — Honorius pedig a’ nyugoli birodalmat 
igazgató Romából vagy néha Ravetmából.

A' nyugati birodalomba majd egy temérdek 
német csoport az osztrogotok t. i. Rhadagaizus 
vezérük alatt ütőnek bé keresztül az Alpokon, 
de a’ császár gyámnoka az okos és vitéz Sti- 
likó által szerencsésen visza verettek; marad
ványaik Galliában és Spanyolországban télepe
dének meg, — Kevéssel azután berontának 410 
Alarik alatt a' Vesztgothok Itáliában megvevék 
Romát, lenyomulának osztón al-Iláliába; de Ala
rik halála után ismét vissza vonulónak és Spa
nyol ’s franezia országba fordulónak, hol a’ Lo- 
artól kezdve Lusilaniáig a’ Vesztgotli birodal
mat alapítók (414).
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Idő múlva azután a’ Fíwz4«/oá Spanyolország
ból Afrikába vonulónak, és ott 488 a’ vandal 
birodalmat álliták Genzérik alatt, valamint azu
tán nehány évekkel az Angolok és Szászok is 
Nagy Brittaniába átköltöztek és ott 449 a’ hét 
angolszász királyságokat alapítók Jlengst és Ilor- 
sa két testvér vezérek alatt.

Azonban a’ rettentő Hun király Atilla min
den Hun-törzsök népeket és több német nem
zeteket maga hatalma alá hajta; ’s azokkal e- 
gyütt azon tervet akaró kivinni, hogy nyugoti 
Európát is mcghódittsa. — Már berontott vala 
mindent elduló had út jában Franciaországba, hol 
midőn Orleánt (Aurelia) vívná, feléje todulának 
a’ rómaiak, frankok, és nyugoti gotliok kirá
lyaikkal együtt, mire is magát a’ chalonsi (ca- 
talauni) siktérre visszavonván ott 451-ben egy 
nagy ütközetben oly megreretést ála ki, hogy 
a’ Rajnán átkelve, útjában mint bőszült orosz
lány mindent lerontva és feldúlva maga előtt, 
vissza liozá temérdek néptömegét Pannóniába — 
de más arra következett évben Itáliára vivé, 
vészterjesztő hadait, majd ismét Franciaország
ra rontandó; hirtelen meghala Pannóniában, és 
utánna a’ roppant Hun-birodalom is legottan 
összeomlott.

5. Elenyészte a’ nyugoti római biroda
lomnak, német tartományok és 

szerkezetek.

A’ nyugot-romai birodalom utoljára oly gyen
geségre juta, hogy 476-ban Odoaker a’ római
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szolgálatban álbi Iíerulok német népek fővezére 
az ifjú császárt Romulus MomyUust a’ trónról 
levető és a’ másik császár Julius Nepos halála 
után Itália urává tette magát.

Tíz évvel azután legutolsó birtoka is a’ nyu- 
gott római birodalomnak elenyészek; mert Klód
éig a’ frankok kir lya Belgaországból hatalma
son nyomulván előre legyőző Francziaországban 
az utolsó római helytartót Soissonnál; ős ala
pító 486-ban a' frank birodalmat, melyet azu
tán az Allemaiuiokkal Zülpikhnól 496 tartott üt
közet következéséül Burgundiával ős a’ nyűgöti 
gotkok tartományával ncvele.—

Mintegy e’ tájat nyomulónak a’ keleti go- 
lkok királyuk Tkeodorik alatt be Oloszországba; 
elvevők Ödoakertól nx uradalmat; és alapítók 
ott 493-ban «’ keleti goik birodalmat, mely 
mindazáltal Theodorik utódai alatt, a' keleti 
császár Just niántól ellene küldetett vezéreknek, 
előbb Belizárnak (ki 534 a’ vandal birodalom
nak is Afrikában véget vetett) azután Nárzcsnck 
kényteleniteték magát teljesen megadni.

Miután Nárzés Oloszországot, mint a’ keleti 
római birodalom tartományát 15 évekig igazga
tó; az ó vissza hivatása után a’ Longobárdok 
Alboin nevű királyok alatt, kik Erdélyből az 
avarokkali nem alkhatás miatt családjaikkal együtt 
felkerekedvén felső Oloszországba költöztek; ala- 
piták 568-ban «’ longóbárdi birodalmat, mely 
fel ős al-Oloszországot foglaló magában, a’nélkül, 
hogy a’ Longóbárdoknak valaha sikerült volna, 
Közép olaszhont elfoglalni, hol Ravennában egy 
görög helytartó, Romában pedig a’ pápa honolt.

E’ szerint nemet eredetű népek szinte az 
egész nyugott római birodalmat, Ola&zhonbun 
Spanyol és l'rancziaországokban es Brittániálan
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elfoglalták; azonban néinetország keleti vidéke 
Szlávi néptörzsököktől szállaték ineg; többi ré
szei német országnak pedig a’ régi birtokosok 
u. m. szászok, frízek: tliüringiek, allemanok, 
és keleti frankok által lakattak.— Míg ezek ön 
bajdoni német gróf - szerkezetű alkotmányokat 
megtartották; addig a’ frankok, keleti got kok, 
és lombardok a’ hűbéri vagy Feudumi rendszert 
képezékki.

A’ király t. i. a’ meghódított tartományból 
ego/ részt magának tartott, mint magánybirto
kot ; egy részt pedig kiadott a’ meggyőzőitek
nek adófizetés alatt—■ egy részt ismét kiosztott 
párthívei köztt; és a’ mit így párthívei nyertek, 
az kinek kinek sajátja volt: Allodiuma', melyért 
azonban köztáborzáskor a’ hadat követni tarto
zott j midőn továbbá a’ király valakit önszolgá
latára különösön elkötelezni akart, annak a’ ki
rályi birtokokból életéig ajándékozott egy dara
bot, melyért a’ hűbéres (vasallns) hübérbe adó
jához mindig tartozott bű és szolgálatra kész 
lenni; ha pedig tisztét elmulatta; az esetben 
a’ birtokos azon jót tólle kényeszerint elvebette.

Egészen hason viszony volt az, midőn egy 
gazdag allódium birtokos ön szabad jószágát ki
osztotta maga bő követőinek, mint hűbéresei
nek. Ezen hűbéri viszonyon nvugott a’ közép 
századokban a’ magán uradalmi kormány szer
kezet és az egész polgári rendszer. — a’ Frankok
tól ájött a’ németekhez is a’ Hűbér.

Á.' német népek közzül legkorábban a’gotbok 
térének keresztéuyvallásra és pedig a’ keleti 
gothok elébb Ulpbilás püspökjök alatt 323, azu
tán a’ nyugoti gothok, majd a’ randalok, stérek 
burgundok, longobárdok; ezek mind az Arius 
hitrendszerét fogadták el; miután pedig a’ fran
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kok Klódéig alatt a’ kercsztényvallást u’ tornai 
bit rendszer szerint tanulták bé; attól fogva 
ez lett terjedelmesebb napnyugoton: eleinte elég 
volt, ha a’ kereszt séget fel vették ezen még 
durva népek, már lépést tettek a’ szelidülésre, 
azonban bogy a’ vallás elveivel teljesleg meg is
merkedjenek és az egyházi fenyíték alá adják 
magokat, sok munkába, sok fáradalomba került; 
végre csak ugyan hozzá szoktak az erkölcsi és 
polgári rendszabályokhoz.

2. Napkelet az Izlám befolyása alatt.

I. A’ kelet római birodalom.

Azonban a’ kelet római birodalom vagy a’ 
görög császárság a’ többnyire gyarló császárok 
alatt csak nagy munkával és szükséggel tudá 
magát fentartani: kívülről: a’ benyomakodó el
lenségek ellen: kelőiről pedig az egymásra tódu
ló vallási küzdelmek és versengések köztt, mily
eneket vittek véghez egymás közt az u. n. 
kék és zöldpártok.— így Justinián — 565) 
noha a’ vallási viszályokat erőszakkal nyomta 
el j a’ 6-dik század közepe tájat különösön a’ 
perzsáktól, (kiknek hatalmas királyok Nusirváti 
az időben az uj perzsa birodalmat alapitáéscsak 
hamar legfőbb tető pontra emelte) egész 22 évek 
alatt keményen szorongattaték és mind nekik 
mind az Avarodnak , kik éjszakról rontának bé 
a’ birodalomba, adót kénteleníteték fizetni; utó
dainak is mind a’ Perzsák mind az Avarok al
kalmatlanok valának.

Legtöbb rendetlenséget a’ keleti biro
dalomba a’ szakadatlan hittani veszekedések ho-

2*
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zánakbé, melyek egyszersmind politikai szint 
váltanak; a papi rend t. i. ott legfiiggctlcnchh 
vala és magok a’ császárok is csak úgy tudák 
magukat fentartani ; hogy magok is a’ /<//- 
tani ügyekben részt vettek. Ila gyengék voltak, 
úgy eszközül használtattak az uralkodó hittani 
párt által, ha pedig elég erősek; úgy néha az 
egyház jogaiba és hitezikjeibe vágónak bé; 
és e’ szerint néha orvasolhatlan zavarok jövő
nek létre, melyek gyakran vérontással végződtek.

Ez időben ily viszályok közt a’ barátok is 
nagyon munkások voltak, — a’ karatéiét ke
leten, az égaly által pártoltatva már a’ 3 dik szá
zadban K. ii. feltűnt, és pedig elébb Egyptomhan 
Remete Antal által, ki egész társulatokat öszve- 
sitett remetei életre; azután Pachomius által, 
ki a’ tulajdonképpi zárdái életet béhozta, ki
nek követői felette szoros önt art őzt al ásukért a’ 
világ előtt nagy tiszteletet vivának ki.— És va
lóban a’ zárdák az egyház terjedelmére nézt i- 
gen szükségesek voltak; noha nem lehetett elke
rülni; hogy azok szaporodásával keleten sok ki
növések és félre lépések ne legyenek kapcsolatban.

A’ G-dik században nyugotra is át jőve a’ 
zárdái élet, hol részint a’hűsebb éghajlat; részint 
a’ nyugoti egyház rendszeretőbb szelleme an
nak más és részint jobb szerkezetet adott; me
lyet legelőbb a’ 6-k századnak kezdetén A’ursiai 
Benedektől nyert; ki a’zárda szellemű szegénysé
get, tisztaságot, őszinteséget, és cngedelmesé- 
get, főszabályokká tette, és az imádkozással a’ 
munkát és tanulást öszszekötütte; a’ zárdák e- 
zen időkor romlottsága és homálya közt a’ vi
gasztalást keresőknek és tudatlanoknak útmuta
tást szolgáltatónak, ápolyt adónak a’ szegénynek 
és betegeknek, menedéket az elhagyottaknak; 
előmozdítók a' földmivelést; óvók a’ tudományok
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maradvány it és mindenütt keresztényi mi veiét 
csiráit terjesztek, melyek kifejtését később más 
intézetek vivék által.

2. A’ kalifák' hatalma.
Mivel pedig a’ keleti római birodalomban á 

kereszténység oly sokféle kirajzásoktól rongálta- 
ték; á régi népvallások pedig a’ keletieknél 
semmi élet-erővel többé nem birának; tehát 
annál könnyebben feltűnhetek egy ujj vallás, 
mely ön költeményeivel, igazból és nem igazból 
álló fogalmaival az emberek elméjében magát 
csak hamar megfészkelé, és uralkodóvá is válék. 
Ez a’ vallás részint az ó és új testamentum er
kölcsi tanitmányaiból, részint az önmagától ko
holt ábrándos liit-clvekből álló mahomedi vallás 
vagy Izlám.

Mahomed az arabok közt Mekkában szüle
tett, eleinte kereskedő volt, és GOO-dik évben 
K. u. 40. éves korában mint áUitott Jósnok 
(próféta) álla elé; miközben czélja az volt, hogy 
a’ csak is egy Islenrőli tanitmánya által a’ felei 
közt uralkodó csillag - imádást eltörölje, egy ér
zéki paradicsom ígérete által azok képzelgését 
felemelje; szoros különködő szabály aival azok 
heves vérét nyugalmas egykedvűségbe hozza; és 
a’ változhatatlan: úgy kell lenni-t tanító tudo
mányával a’ halált megvettesso velők; valamint 
végre azon parancsával, hogy ezen hitnek tűz
zel vassal kell terjesztetnie minden népek közt, 
követőinek a’ világ uralkodást megszerző.

Először saját honrokoni által kergettetve 
Mahomed 622. Mekkából Medinába fut a, öszsze- 
szedé ott elszéledt követőit, megvevő Mekkát, 
és azt szent varoesá tevő minden Istám követők
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előtt, melyhez most részint önként, részint 
kényszerítve legtöbb arabnéptörzsökök csatlako
zónak. —■

Az ő halála után (632) Jpja, Abubeker Ka
lifává , az-az a’ próféta belyettessévé neveztető 
magát, és mint ilyen egyesité önszemélyében a’ 
vallási és polgári hatalmat. — Ez szedte öszve 
a’ Koránt, vagy a’ Mahomed tanitmánvit, és el
terjesztő kültartományokra is, miután Perzsiának 
egy részét, és a’keleti rómaiaktól Szyriának na
gyobb részét elvette.— Az ő követője, a’ vad 
és hadszerető Omár, a’ görög császárok kezéből 
kitekerő egész Szyriát és Egyptomot; lerontá a’ 
Sassanidák perzsiai birodalmát, megbőditá szin
te egész északt Afrikát, és vallásdiibében ezen 
tartományokban sok ezer keresztény' egyházakat 
dúla el; miközben mint minden mivelct ellensé
ge az alexandriai nagy könyvtárt is elégető.

A’ következő Kalifák, kik egyébaránt annyi 
mivcletet megengedének, mennyi a’ Korán lé
nyegével megférhetett j a’ vallási belzavarok el
lenére is bóditmányaikat mind tovább terjesz
tők; elvevék a’ keleti rómaiaktól Örményorszá
got , és' Kis ázsió, még meglévő tartományit ’s 
északi Afrikát is. De az Abasszitlák és Omai- 
dák uralkodó családjaik közti versenygés, az 
avval együtt dúló vallási szakadásokkal; majd 
a’ Kalifabirodalom megoszlását hozta magával, 
mikor is az Abasszidák Bagdádban, az Omaidák 
pedig Damaszkban laktak; később pedig sok 
egymástól független Kalifáságok alapulónak.

Lcghatalmasb és legbiresb abasszidai kalifa 
volt Harum al Hasid, ki a’ 8-dik század utol
ján Bagdádban uralkodott; és a’ kereskedés, 
tudományok, és művészetek pártolása által a’ 
kalifaságot a’ fény' legfőbb pontjára emelte. —
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Ezen század elején egy Kalifa alatt, ki uz .1- 
basszidák által elnyomott omai családból szárma
zott, 711-ben Spanyolhonba nyoniulának bé; és a’ 
nyugoti Got hók birodalmát ott elrontották; már 
a’ Pyrenéi havasokon által Francziaországba is 
beidének, hogy az Izlám uradalmának győzelem
hez szokott fegyvereivel a’ kereszténységet nyu- 
goton elnyomják; midőn ott u’ Frankok által 
annak határ tétetett.—

II. A’ Középkor.
I. Ernuklion.

.V Klodcigtó\ alapitatott Frankhoni 4 fiai 
fel oszlák egymás közt és Thuringia 's llurgund 
meghódításával nevelek, annyira hogy námelor- 
szág közepéig bé terjedett, do minthogy majd a' 
Frank Méroci családból származott királyok 
hanyagságba merülénck, és munkátlau életre 
adák magukat, mindenik ezek közzül a’ maga 
Majordomusára, vagy házi f elvigyáznokára bi- 
zá az igazgatást. Ezen major do musok, a’ király 
követőinek és a’ királyi magán vagyonnak voltak 
fő gondnokai; és ezek közzül egyik Pipin- Hers- 
tall utoljára minden franki tartományokban a’ 
méltóságot magához voná, és ön családjának 
örökösité; az ő fia'díártell Károly volt az, ki 
a’ frankbonba bényomuló 732 «’ Tours
cs Foiters közti ütközetben legyőző, és az ált;. 1 
a’ nyugoti kereszténységet az lzlámtóli veszély tol 
egy szerre megmentette.

Ennek fia Pipin, a' Kurta, oly határtalanul 
uralkodék, hogy a’ frank nemesség és a’ pápa



egyetértésivel 752-ben az utolsó Merori királyt, 
IÍÍ-dik Kkilderiket letette, és a’ frank koronát, 
magának adatta, ezen esemény mind a’ frank 
trónra, mind a’ római sz. székre nézt nevezetes 
volt5 mindketten tekintetük által egymásnak vé
delmet szilárdabból nyújtanak.

Mert a’ római a. sz. egyház azonban frank
bonban nagyobb terjedelmet éré, jelesen a’ 
keresztény kiküldöttek vagy Misszionáriusok ál
tal, kik Irlandból jövének bé oda, hol a’ kére z- 
tény vallás Patrik által már a’ 423-dik évtói 
fogva hirdettetett, és Angolhonhól, hol Augusz- 
tin nevű barát által már 396-tól kezdve inéjj 
gyökeret vert. E’ szerént németországban is 
zárdák és egyházak építtetvén, sebesen terjede 
a’ keresztény hit. Ezen küldöttek közt volt kü
lönösön Jlonifácz, vagy Vinfrid, ki legnagyobb 
önfeláldozásával, és buzgalmával a’ pogány Fr»- 
zek, Thüringek és Pajorok közt hirdeté a’ ke
reszténységet; nem csak, hanem minden egyhá
zakat, püspökségeket, melyeket Frankhonban 
részint alapított, részint elrendezett, közelebbi 
összeköttetésbehozáa’római szentszékkel, miáltal 
azok majd elég erősek valónak, magukat a’ po
gány setétség, cs felekezetes elfajulások ellen óvni.

Ezáltal a’ római a. sz. egyház oly hatalmat víva 
ki magának a’ frankok elméjében , hogy Pipin 
a’ pápa segélye nélkül nem könnyen érhette vol
na czélját; másfelől pedig maga a’ romai sz. szék 
a’ Lombárdok többszöri ráütésük , cs a’ llaren- 
nában lakó görög császári helytartók megtáma
dásaik miatt néha legnagyobb nyomatásban volt, 
annyira, hogy az, a’ Pipin által létrehozott troli- 
változásra a’ felavatást jó szívvel ráadta, ’s azt 
egyházilag felszentelte, minthogy könnyen átle
hetett látni, hogy a’ Pipin családjábóli királyok,



kiknek elei a’ keresztény vallásnak Agyét eddig 
is pártolták, legszilárdabb gyáin-oszlopi leende- 
nének a’ római sz. széknek is.— Pipin hálás is 
vala, mivel kevéssel azután a’ Pápát segité a’ 
Lombárdok ellen, tólek a’ görög-helytartóságot 
llavennát, melyet éppen megszállottak volt, el
vette, ’s a’ római sz. széknek ajándékozta, és 
azáltal az azutánni egyházi állomány alapját 
megvetette.

Pipin két fiai, Kárlmán és Károly közzül, 
kik közt ó halála előtt a’ birodalmat felosztotta, 
a’ Kárlmán elhalta után, Kagy Károly Ili. a 
Frankok magán uralkodójává lett; ő egy hatal
mas szellemű férfi vala, ki tettei által mint m- 
ratkodó és vezér az egykori és utóvilág csudála- 
tát érdemelte. — Hosszadalmas vallás-hadat 
folytata ó a’ pogány szászokkal, kik töbszöri 
bécsapást tettek a’ franki birtokokba; mivel a’ 
jiogányság letétele, és a' kereszténység felvétele 
nélkül ezen hadviselő nép szelidüléséról szó sem 
lehete. l)c mivel fegyverrel kéntetének a’ ke
resztség felvételére, azért meghódításuk után is 
többször feltámadának; mígnem végre sok ízbeli 
megveretésük után megaláztatva, 31 évi harezok 
után tartós frigybe (803) és fóherczegjök Vitte- 
kind elópéldája által a’ keresztény vallás közfel
vételébe megegyeztek, mi mellett ősi kormány 
szerkezetjöket megtarták.

Csak hamar a’ szász háború kezdete után 
Károly a’ Lombárdok ellen indult, és ezek ki
rályát Dezidért Páviánál legyőzte, ’s elfogta, és 
a’ Lombárdi birtokot a'frankival egybefoglalta.— 
Néhány évvel azután a’ szászok rövid nyugta 
alatt, hadat vitt a Maarok vagy Arabok ellen 
Spanyolországba és tartományukat a* llebro vi
zéig elfoglalta. — A’ szászhad bcvégcztével a'
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Sztárokat az Elba mellett fenyité meg, és a 
Nomannokat Dániában, kik a’ szászokat segítet
ték volt; — azután a’ Bájorok támadását 11. 
Thassziló lierczegjök alatt, csilapitá le és a’ rabló 
Avarok ellen indula Magyarországra, mivel ezek 
Tliasszilót segítették ellene,— ezeket a’ Rába vi
zéig visszanyomta. Ezen 8 évi hadban az Ava
rok végképpen megromlának.

E’ szerint Francziaország minden tartomá
nyokat az Eidertöl fogva Ofantóig (Olaszország
ban) és a’ llebrotól a’ Rábáig és Elbáig magába 
foglalt, minden megliajla Károly hatalmas lelke 
előtt, melyei a’ nagy birodalmat egyedül rende
ző és kormányzá és oly sok netnü népek szük
ségeit kielégítő.

Az egyeduradalmi hatalom megerősítésére 
mindenütt eltörlé a’ herczegi méltóságokat és az
zal-ellenbe a’ törvények kezelésére egyes tör
vényhatóságokba grófokat , vagy bírákat tett, 
kiknek hivatali eljárásukat időnként királyi ki- 
küldötjei által vizsgáltatá ki. — Hogy az elmé
ket a’ kereszténység jótétei aránt megnyerje ala- 
pita, kivált Németországban sok püspökségeket; 
épite templomokat; és gondoskodók a’ papirend 
jobb miveletéről. — Hogy a’ miveletet feleinek 
je, képeze és alapita zárda-oskolákat , kül
földi tudósokat hiva ’s azok közt az Angol- 
Alkuint , udvarába j különösön szívén feküdt 
a’ német nyelv kimivelése, valamint jelesen a’ 
német erkölcsök, és miség tisztán megőrzése—- 
llogv a’ füldmiveletet gyarapittsa, saját jovaiban 
gazdasági intézvényeket állita és így minden 
módon birodalma javát elővinni törekedett.

Mivel pedig Károly a’ hajdan nyugot-római 
birodalom csak nem legnagyobb részén uralko
dott, ez okból, miután ő lll-ik Leó Fájtától ka
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rácson innepén Romában 799 római császárrá 
koronáztatott, a’ hajdoni császári méltóság alak
ja szerint is a’ németekre át-ment, és a’ követ
kező császárok alatt a’ törvény űrjének, és bé
ke fentartójának; valamint az egyház vértjének 
és oltalmának, Európában elismertetett.

Károly halála után 814 A' kegyes Lajos vet
te által, a rá attyától szállított birodalmat a’ 
nélkül azonban, hogy attya szellemével birt 
volna. Lajos igen korán felosztáfiai közt a’ bi
rodalmat. Ezek a’ felett egymás közt öszszehá- 
borodtak és attyok életét méltatlan vele bánások
ká, keserítették; miközben idősb] fia Lotltár 
a római sz. szék segittségével ó'tct lemondásra 
kényszcrité 840-ben

De legkissebb fia Lajos a* németekkel együtt 
ellene ment a’ báttyának Lothárnak, ’s midőn 
attyok halála után a’ testvérek közt a’ viszály is
mét kiütött és Lot bár az egész birodalmat magának 
foglalni akarta volna, báttyát meggyőzvén S43. 
a’ verdnni egyezésre kénszerilé, melyben Zo- 
tbár a’ császári méltóságot az olaszországi bir
tokkal’, és a’ Rajna balpartján fekvő tartomá
nyokkal Lotbaringia nevezet alatt, nyerte ko
pasz Károly, kegyes Lajosnak második nejétől 
született fia nyugoti Francziaorszagot, és Lajos 
Németországot vették részül.

2. A’ német birodalom és németek eldii- 
radalma Európában.

Ezen osztályai Németország mint külön ál
ló birodalom tűnik fel, mely majd belerejével 
és külhatalmával a’ más két károlingi birodal
mat felyül multa.— Német Lajossal kezdődik 
743—911-ig a’ német károlingi királyok rendje, 
melyben ez időszak alatt romai német császá 
rok ezek voltak:
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II. Lajos I. Lothar fia 855 — 875
Kopasz Károly 875 — 877.
III. Lajos. Hebegő, Kopasz Károly fia 

877 — 879.
Vastag vagy III Károly 8S0 — 888.
Arnalf kari maiinak Vastag Károly testvé

rének természetes fia 8S8 — S09. ki a’ magyaro
kat a’ hatalmas Morva fejedelem Zventibáhl el
len segittségre hitta Ázsiából, ’s alatta Pannóni
át el is foglalták jobbára.

IV. Vagy Gyermek Lajos 899—911, kiben a’ 
nagy károlyi császári család kihalt, kiknek még nagy 
munkában állott az ujj birodalmat veszélyes el
lenségek ellen védni, a’ normanok ellen, kik Dá
niából és a’ Skándinávi félszigetből — a’ Szlávok 
ellen, kik az Elbától, a’ magyarok ellen, kik a’ 
Tisza vidékeiről Magyarországból évenkint dúló 
béütéseket tettek, néha éppen Németország szi
véig annyira, hogy a határszélek jobb védheté- 
se véget a’ királyok időtelve kéntelcnittettek a’ 
herczegi hatalmat, melyet Nagy Károly eltörlött 
volt, helyre állítani.

A’ német károlingi ház kialvása után né- 
metország választó jogú birodalommá vált, mi
kor is a’ német néptörzsökök összegyűltek és 
911-ben a' keleti frankhoni grófot I. Konrá- 
dot királyá válosztották; mivel pedig ő érzé, 
hogy az ön háza ereje a’ rend helyre-állitásra és 
a’ féktelen hűbéresek korlátolására nem elegendő, 
halálos ágyában javallá, hogy az ő legnagyobb 
ellenfelét Henriket, a’ szászhoni herczeget válasz
tanák királyá; és ezzel kezdődik 919—'1024-ig 
a’ Szász családból választott császárok rendje. 
J. Henrik király , avagy Madarász Henrik. 
(919 — 930) tévé le tulajdonképpen Németor
szág hatalmának és méltóságának alapját — ősz-
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szesité aval I.otharingiát, melyet franczlaorszag 
magához ragadott volt; a’ magyarokkal kötött 
9 évi béke alatt, jobb oltalom véget ellenek 
sok erős várakat alkotott, melyek későbbi idők
ben polgári szabadalmakkal ellátott városokká 
váltak, incgjobbitá a’ hadfolytatást a’ lovashad 
szabályozása által. Oltalmazta a’ határokat a’ 
normanok és szlávok ellen, és utoljára megverő 
933 Mersebiirgnál d magyarokat annyira, hogy 
az ő életében többször szászhont nem háborgat
ták; fia I-ső vagy Nagy Otto (93G— 037) meg
alázta a’ dánokat és szlávokat, a’ cseheket és 
lengyeleket önhatalma megismerésére bírta, és 
mindezek hónaikban püspökségek és zárdák ala
pítása által a’ keresztény vallásnak utat nyitott, 
’s midőn egykor a’ magyarok újra beütének né
met honba 9G5, őket d Lekk melletti elválasztó 
ütközetben nagy erővel megverő.— azután olasz- 
országba tett keresztül az Alpokon egy utat, egy, 
ön elleneitől szorongatott királyi özvegytől Adcl- 
keidtől hivatva segittségre; annak kezével együtt 
Itáliát nyerte és nem csak a’ lombárdiai koro
nát kapta; hanem 9G2 Komában, romai császár
rá, is koronáztatott j és ő ezen legfelsőbb eu
rópai méltóságot, mely attól fogva mindig a’ 
német császároknál maradt, személyes erótelyes- 
sége által oly hatalomra és sokat jelentőségre 
emelte, milyenben többé ezen terjedelemben, 
nem tűnt fel.

Ltánna fia II Ottó; unokája III. Ottó, an
nál kevésbe II. vagy szent Henrik, nem valának 
alkalmasok egy nőmet császár feladatát, kinek 
mind németországban, mind itáliában annyi fék
telen hűbéresekkel kelle küzdeni; teljesleg be
tölteni, — a’ szász családi császároktól, kivált 
a’ tiidományason miveit Ol/óZtól kedvező hatás
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terjede Németország műveletére, a’ tudományok 
erőteljest) üzése által; melyek nagy Károlytól 
fogva ismét hanyatlásra hajlanak, most pedig je
lesen az Ottók által szaporított egyházak és ne
velő intézetekben apoltatának.

3. Az egyház túlnyomó súlya a világi 
birodalom Jelett.

I. A’ császárság és pápaság.

Leglényegesb hatással Europa közállomására 
a’ közép korban volt a’ császárság és pápaság 
viszonyos helyezető egymás aránt, •— császár 
és pápa állomásuk megalapulásától kezdve, ma
goknak tárták azon feladatot, hogy a’ népek 
nevelésére és vezérletére nézt egymást viszonyo
son kiegészittsék, — és egyetértő összehatások 
által az indulatok dulakodásában, melyben a’ 
népek erejüket felemésztették; fentartsák azon 
nyugalmat, és rendet, mely a’ köz jó kifejlő
désére szükséges.

császárnak tehát az egyházi jognak és 
kiil békének űrjévé; a’ pápának pedig az egyhá
zi fenyíték és erkölcsi rend felvigyázójának , 
kelle lenniek, amaz világi hatalmával védé az 
egyházat; ez ön lelki hatalma eszközeivel a’ 
küzállományt támasztá. — Ezen egyensúlyban 
álla a’ világi és egyházi erő nagy Károly csá
szár korában — az ő halála után pedig a’ lelki 
hatalom , élébb kezdő magának kivívni a’ túl
nyomó helyezetet j mikor is a’ Kegyes Lajos 
letétetését sürgető $ és a’ Lothár pártjára állott
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A’ németeknek ellenben sikerülő a’ lelki há
lálom törekvését visszanyomni és a’ világi ön 
(irodalmat megállítni. — Nagy Ottó által pedig 
a’ császárságot a’ pápaság fölébe emelni.

Azonban minthogy a’német császároknak, ko- 
romíztatásokat a’ pápától kelle kivívni, és a- 
zonkivül a’ féktelen fejedelmek által a’ császá
ri hatalom megállításában és’ gyakorlatában oly 
sokféleképp akadályoztatának; ez okból a’ püs
pökökből törekvének magoknak ellenvédelmet a- 
lakítni , és így a’ püspökségekkel gróf sági jogo
kat egyesítenek, ’s mivel természetesen az egy
házi és világi hatalom egyesítése a’ püspököknek 
tett hasznot, tehát ezek éppen a’ császár aka
ratján valának, és annyival önkéntesebben, mi
re/ a' pápa a' Q-dik századtól fogva a' püspö
ki hatalom ön állóságát egészen elvette; és azt 
egyházi magán hatalma alá vetette.

E’ szerint az előbbi snlyegyen, melyben elébb 
a’ kereszténység két legmagasb fejei állának egy
más aránt, a’ rendes állástól elhajlott}—a’ csá
szárság és pápaság néha egy valódi ellentétet 
képezének", mely elébb - hátrább maga a’könnyen 
igen sokra terjeszkedő győzőnek szolgálanda ár
talmára} mint ez nyilván kitiinék, midőn a’ szász- 
családbóli császárokra, 1024 — 1125-ig a' szálisi 
családhóli császárok következének, a' szálisifran- 
ki ágból.— Ezek sora kezdődik II. Komáddal, 
(1024—1039) ki a’ császári méltóságnak mind 
nemét, mind oloszországokban ismét nagy tekin
tetet tudott szerezni; és egyezés által a’ bur
gundi országot (mely a’ 9-dik században fel- és 
al-Burgundiából képezteték királysággá ) Német
országgal egyesité} mire az ő lia 111. Henrik, a’ 
fekete (1039—105G) határtalan királyi hatalom
mal minden hűbéressein uralkodott} és ki a’ pá
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paiszék feletti visszálkodások miatt megrongált 
egyházat az által segít é föl, hogy három ízben 
érdemes német Püspököket segített elő a' pápai 
méltóságra.

Ellenben fia IV. Henrik, (1059—1106) kit 
ő alig hat éves kuni gyermekül hagyott maga 
után — midőn uralkodást ért, mind a’ birodalmi 
fcjdelmekkel, mind az egyházzal legsajnálatosb 
ellenviszonyba jött.— Azon önmagával ellenke
ző nevelés, melyet ifjú korában Hannotól a’ 
kölni érsektől, és azután a’ Brémai püspöktől 
Alberttól vett, elrontá jellemét, és kivált ez u- 
tolsó káros ráhatása őtet önkényiiré és zsarnok
ká tettte.

A’ birodalmi fejdelmek aránti megvetése, ’s 
kivált a’ szászhoni fejdelemmel történt roszbáná- 
sa, minden szászokat fcllázzita ellene, annyira, 
hogy hasztalan előterjesztményeik után ellene 
feltámadának, és őtet országából kifutni kény
szerítők. Nagy munkával birá arra a’ többi fej- 
delmeket, hogy neki segédül lennének a’ táma
dás elnyomására; mivel pedig a’ meggyőzött 
szászfejdelmet szabadságába vissza nem helyezte, 
ez okból a’ szászok VII. Gergely Pápához fo- 
lyamodának kérelmükkel.

Ezen bátor és akarat-erős léleknek kedve 
szerint esék ezen alkalom, hogy az egyházat a’ 
világi hatalom kötelékei közül kiszabadittsa. — 
Valóban az Egyház részint a’ papságnak világi 
vagyonra vágyása, részint a’ fejdelmek által gya
korlott simonia miatt (önkényü ajándékozása egy
házi hivataloknak és jóknak pénzért és kedély
ből, néha méltatlanoknak is) nyomorult erkölcs- 
bukásba esett vala ; és kivált IV. Henrik az ily- 
szerü önkényes bevágásokat az cgv házi jogokba, 
legmesszebbre űzte. — Ezért Ml. Gergely az
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egyház megtisztítására, és ünáilásuvá tételére 
látá magát hivatva lenni.

Hogy az egyházat megtisztittsa, megélesi- 
té a’ simonia elleni tilalmat, és szoros fenyíté
ket tarta az érdemetlcn papok aránt.— Hogy 
az egyházat ünáilásuvá tegye, elsajátitá 1.) a’ 
királyoktól az Investitura jogot, az-az mcgtiltá 
nékik a’ Püspököket gyűrűvel, és pásztori bot
tal, mint papi jogok jeleivel, meghatalmozni hi
vatalukban. 2.) béhozta az eddig figyelmetlen 
maradt nótelenségi tilalmat, avagy a’papság meg 
nem házasodását, netalán a’ papok önházi csa
ládjaik aránti gondoskodások miatt kényszerit- 
tessenck a’ fejdelmek kényétől függeni. 3.) azon 
nyilatkozatot is megojitá, miszerint a’ Pápák az 
egyházi gyületek határozatai felett áljának, és 
4.) kérdésbe hozá a’ fejdelmeket bé, és letehető 
jogot. — Ezek által mcgalapitá utódainak az utat 
a’ világi országokoni hatalomra, és századokon 
át az egyháznak túlnyomó súlyt szerző.

Henrik tapasztaló legelőbb ezen hatalmat:, 
mert midőn ő, felszollitatva a’ Pápa előtt felelet 
véget, ezt megtagadta•, egyházi átok alá vette
tett} és midőn a’ fejdelmek azou fenyegetésére, 
miszerint ha egy év letelte alatt fel nem mentet
nék, mást császárt választandanának, e’ czélból 
Romába ment, kénteleníteték magát 1077. Aa- 
nossában Gergely előtt, harmadnapig mezítláb 
bűnbánati öltönyben megalázni; mire őt noha 
a’ Pápa felszabeditá; de a’ császári hatalom gya
korlatát megtiltá; míg a’ fejdelmek erről vége- 
zendnének.

Ezek pedig azalatt a’ sváb herczeget Rudol
fot tevék ellenkirályá; Henrik azonban megfér- 
fiasitá most magát, visszaszerzé az ismételt á- 
tok ellenére is, elleneivel vitt harczl an a’ koro-

3
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nát, és osztán Itáliába induló, a* Pápát mega
lázni,— megvevé Romát , bezárta a’ Pápát az 
angyalvárba, és egy önmaga által tett Pápával 
magát megkoronáztatá. Gergely ámbár az Apuli- 
ai Norman herczeg által megszabadhatok, mind- 
azáltal idegen helyen Salem óban végzé életét.

Henriknek további vénkora az ellenkirályok- 
kaii tusák miatt nyugtalan vala: vége pedig sa
ját fiának ellene támadása miatt, nyomorult.— 
Ezen fia V. Henrik (1106—1125) a’ Püspök bé- 
igtatási jog (investiturae jus) miatt a’ Pápával 
oly ellenkezésbe jött, bogy magát a’ Pápát a’ 
Péter templomában foglyává tévé; míg utoljára 
osztán ezen ellenkezés egy czélszerii egyezésnél 
fogva lecsilapitatott, mely szerint ezután a’ Püs
pökök a’ papi jogokkal a’ Pápáktól, a’ világi 
jogokkal pedig a’ császároktól ajándékoztatná- 
nak meg.

2. A’ keresztes hadak.

Ezen idő szelleme már régen elkezdette va
la önérdekeit, a’ világi hatalmak törekvései alól 
kivonni ; és ön-nyugtatását inkább az egyházi 
élet-alakban keresni; midőn éppen ez idő tájat 
a’ mabomedán állományokban is, és túlsó Indiá
ban a’ Budhát követő tartományokban, a’ papi 
hatalom legnagyobb tekintetét érte el.— Az egy
házi hatalomnak a’ római anyaszentegybázbani 
felemelésére legtöbbet tevének a’ Gergely halála 
után kezdődött keresztes hadak, melyek által 
a’ keresztény világ a’ mahumedivel, mint eddig 
nyugoton Spanyolbonban, úgy most keleten a’ 
szent földön, a’ keresztényhit bölcsőjében; rend
szerinti barezra kelt.
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Kezdettől fogva a keresztények előtt a’ sz. 
föld, liol a’ Megváltó megváltói munkáját bévé- 
gezte: tárgya volt a’ tiszteletnek; és már Helé
na császárné, a’ Konstantin császár édes annya, 
azon helyen, mely a’ Krisztus sírjának tartatott, 
egyházat épitetett, melyben a’ keletre zaránda- 
koskodó keresztények buzgalmukat teljesítők — 
Mivel pedig itt teljesitni a’ buzgalmat, Isten 
előtti különös érdemnek tulajdonitatott, ez ok
ból a’ szent sírhozi vándorlatok mind gyakorib
bak levének,— még akkor is, midőn az Arabok 
azon tartományt megvették, és 637-ben Jéru- 
zsálemet elfoglalták, nem maradának ki,— mivel 
az Arabok is tisztelők e’ helyet, ’s azért a’ za- 
rándakokat háborítatlan hagyák, még akkor is, 
midőn ezek lOOO-dik év körül, a’ Krisztus má
sodik eljötté váradalmától buzditatva, számtalan 
csapatokban omlának oda, ott várni bé ezen ba
lul értett nagy eseményt.

De midőn a’ 11-dik század folytában, a’ 
Kairói Kalifaság, mely alá Egyptom, Szyria és 
Arabia tartozónak, uradalmát Palestinában a’ 
Seldcsuki törökök miatt elvesztette, és Jeruzsá
lem 1079. a’ Törökök vagy Szaraczének hatal
mába esett, ekkor a’ keresztény vándorok álta
luk annyira nyomatának és oly kegyetlenül bán
tatának, hogy panaszaik egész Európát részvét
tel és készülettel tölték bé; és közkívánat ke
letkeze a’ szent földet hitlenek kezéből ( mint 
mondák) kiragadni.— Már II. Sylvester, és VII. 
Gergely pápák feltüzelék a’ kereszténységet a’ 
Zarándokok oltalmára fegyvert emelni; de leg
előbb a’ szent földről visszatért franczia Zarán
dok Amse»»* Péter túztele beszédeinek lett azon 
eredménye, hogy a’ palestinai keresztények nyo
morállomását szivekre vevők az európaiak; ezek a’
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Klermonti egyházi gyűlésen, melyen If. Orbán 
Orbán pápa a’ kereszténységet a’ szent Sírnak 
a’ Törökök hatalmábóli kiszabadítására felidéző, 
a’ francziákat oly tűzbe hozák, hogy egy nagy 
csapat ezen czélból a’ keresztet veres posztóból 
vállaira felfüggesztő, kivált mintán ezen egyházi 
Gyúlet a’ résztvevőknek teljes bűnbocsánatot 
biztosita.

így crede a’ keresztes hadak nagy mozgal
ma, mely megszakadásokkal cgyőbaránt, kőt 
századokig tarta. Eddig a’ keleti keresztény 
világ a’ mahomedi vallás nyomásaitól néha nagy 
szenvedéseket álla ki, és nagy fáradalommal 
tartbatá föl magát; most a’ Kalifa országiás fel
oszlása után a’ nyugoti kereszténység lett a’ tá
madó fél, ha szintén a’ mahumedség is, ki tar
tóságára nézt, nem sokat engede annak.

Miután elébb egy rendetlen csapat, a’ Péter 
vezérlete alatt, kinek tüzessége a’ főhadsereg 
felkészültét nem várhatá, részint Magyaroszá- 
gon, teljesleg pedig kis Ázsiában nyomorultul 
elpusztult volna: kezdődők 1096-ban az első 
keresztes had, Houilloni Gotfrid vezérlete alatt, 
melyben több jeles európai fejdclmek vevőnek 
részt5 számtalan nyomorok, nehéz küzdelmek, 
nélkülezetek és veszteségek után e,érkezők a’ 
tizedrészre leolvadott hadsereg a’ szent földre, 
ho, 39 napi ostrom után 1099. Jeruzsálemet 
rohanattal megveré, és a' jernzsálemi király
ságot állttá, melynek első királyává Builloni 
Gotfrid ezen czím alatt: Szent Sir védője, té
tetett. — Ez alkalommal alapittatának az 
okhiai és Edessai fejedelemségek is.

De Palestina megtartása huzamosan tartó 
küzdéseket kívánt, ’s ennélfogva folytonos se
gédküldést Európából — az új királyság minden
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oldalról nyomaték, és mivel a’ keresztény vezé
rek is vetély miatt gyakran kidönöztek meg 
egymástól, és a' buzgalom hűlni kezdett, ebből 
a’ következett, hogy Etlessa ismét a’ szaraczé- 
nek kezébe esett; ezen veszteség mozditá nyu- 
gotot a’ második keresztes hadra, II. Konrád 
császár alatt, 1147. Lajos franezia királyai e- 
gyütt, melynek mindazáltal semmi állandó ered
ménye nem lelt.

Midőn pedig maga Jeruzsálem is az egyp- 
tomi Szultán Szaladinnak kezébe esett, noha a’ 
harmadik keresztes had is 1189. a’ keresztény
ség legmagasb íejdelmei, u. in. Német császár 
Jlarharosa Fridrik, franezia király Filep August, 
és Angol király . az oroszlánszívű Rikhárcl alatt 
mozgalomba jött; de hal eset (meghalt a’sapbar 
vizi feredés miatt) és egyet nem értés semmisi- 
ték ezélját, és a’ vezérek visszatérte után Sza- 
ladiu egész Palest inát birtokába vette.

A’ negyedik keresztes hadra 1203. francziák és 
vclenczeiek kelvén félj csak Görögországig me
llének, hol a’ görögcsászári család dolgaiba avat
kozásuk következéséül, megvevék Konstantzi- 
nápolyt,' és a’ Latin császárságot álliták fel, 
mely mintegy félszázadig álla fenn.— Az ötödik 
keresztes had, melylyet 1217. II. András magyar 
király vitt, semmi nevezetes eredményt nem 
vont maga után.— A’ hatodikban pedig II. Frid
rik császár 1227. egyezésnél fogva Jeruzsálemet 
és más szent helyeket a’ Törököktől visszanyerő.

l)e mivel tapasztalak a’ keresztények a’ le
hetetlenséget Palestinát megtarthatni, és az ed
digi próbatétek felette drágában állottak, ez ok
ból mindinkább apada a’ közkedv a’ keresztes 
hadak aránt; és csak midőn a’ Mongolok vad 
esapatjai távoli dúló táborozásuk alkalmával Pa-
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lestinát, és Jeruzsálemet is eldulták, és a’ 
melukok, mint Egyptom birtoklói, Antiohhiál 
elfoglalták, akkor indula ki 1248 a hetedik és 
utolsó keresztes had franczia király IXdik vagy 
szent Lajos alátt, ki megtámadá Egyiptomot; 
de fogságba esett; és csak a’ foglalmányok vis
szaadásával teheté magát szabaddá; és mintán 
ez a’ fejedelem Tunisba a* szsrecsenek ellen vitt 
liadban dögvésxben meghalt volna 1270 senki 
nem akara többé további vállalatra felkelni és 
Falestina ettől fogva a’ Mahomediek kezénél 
maradt.

Akár mily sok millió emberekben, állottak 
is a’ szent hadak, mind a’ mellett is a miveló- 
dés kifejtésére felszámithatlan befolyással birtak 
és

1-sőben, Azok alapiták meg, a’ keleti hamar 
elenyészett Keresztény tartományokon kívül. 
Európában Portugált és Szicíliát, és kivált az 
ázsiai és északáfrikai több régi országokban nagy 
fordulatokat eszközöltek.

2. ) Ezek hozák keletet és nyugotot nagyobb 
érintkezésbe és közlekedésbe, és szaporított isine- 
meretek által az idegen földi készítményekben 
és mesterségi ötletekben; a’ kereskedésnek, mtv- 
készitésnek, és földmivelésnek— az idegen orszá
gok és népekkel, ’s ezeknek erkölcseivel szoká
saival, ismeretekkeli közelebbi ismerkedés a* 
tudományoknak és mivészeteknek — rendkívüli 
fenlebegést adának; jelesen a’ kereskedéssel gaz
daggá, és hatalmassá levének: Velencze, Genua 
és Piza.

3. ) Ezek inozditák elé a’ köz-szellemet, sza
badságot és a’ városi állomány hatás körét; és 
az által, hogy ekkor a’ keresztet elválló rab
szolgák szabadokká tétetettek és több a’ szent
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földre menő urak rabszolgáikat előre szabadok
ká tevék; letétetek alapja az azutánni szabad 
paraszt rendnek.

4. ) Ezek nemesítek a’ lovag rendet, misze
rint a’ lovagok a’ kereszténység elnyomói ellen 
viselt tusákba/j, az ók még vadon fényerejüknek 
magasb czélt találtak, és érezni kezdék, nagyobb 
’s minden keresztény országokra kiterjedő tes- 
t illetőket; sokat tevének erre nézt jelesen a* 
három papi lovag rendek', a’ templom-rend, szent 
Já os-rend, és német-rend; melyek a’ szoron
gatott és beteg vándorok oltalmára alapitatának 
’s azután birtokokkal hatalmasakká lettek.

Legnagyobb hasznot azonban a’ keresztes 
hadakból az egyházi kormány vonaj miszerint 
a’ pápa volt, ki ezeket rendező, ön személyes
sel (Legati) által vezérlé, valamint a’ kereszte
sek közti perlekedéseket is igazitá; és főleg pa
rancsainak , a’ királyok és fejdelmek többszöri 
ellenszegülésük mellett is, rendszerint a' néki 
szolgálatára készen álló eszközökkel, engedel
meskedést tudott eszközölni— és így az egész 
nyugoti kereszténység bírói felsőségi tekintetét 
nyerte; miközben a’ papság vevés, ajándékozás 
és zálogosítás által, előjogokban és vágyóitok
ban gazdagodott.

Erkölcáség és vallás pedig, ezen nyűgöt és 
kelet közti érintkezésből eredt babonás bit fo
galtnak elágozásai és az érzéki kényelmek és 
éldelletek miatt lényeges vesztéseket szenvedő
nek; melyek az alkalmas ellett intézvények ál
tal: u. m. kórházak, melyek a' 13-dik században 
Európában 19000-ig számláltatának és szerzetes 
rendek szaporítása által, csak részszerint keve- 
sitetketének.
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Nyugoton is keletkezének e' közbe keresz
tes hadak, és éppen a’ pogány szlávok külö
nösön a’ Vendek ellen, kik utóbb oroszlány Hen
rik által legyózettck ; és a’ prusszusok ellen, 
kik a’ német rend segélyévéi kereszténységre 
terítettek és 1283-ban azon rendnek alája vettet
tek j éppen így az u. n. bittől szabadtok ellen 
is keresztes bad hirdetetett különösön az Albi- 
gaiak vagy valdiak ellen déli frankbonban 1209- 
ben, mely alkalommal a’ bitynotnozó szék (in
quisitio) jőve létre, mely mindazokat, kik a’ 
római sz. egyház tudomását és szerkezetét nem 
ismerték el, nehéz büntetéssel illette.

3. A’ velfek és gibellinek pártküzdelmei.
Mialatt a’ keresztes hadak a’ papi hatalom 

túlnyomó erejét elősegítették, tükélyesité ma
gát ez a' császári és pápai hatalom egykorú 
küzdéseiben, ’s majd a’ sálisi császárok kihaltá
val legnagyobb lángra gyuladt ezen egymásköz
ti küzdelem.

Midőn t. i. az 1125-ben császárrá választott 
Lothár a’ szászcsaládból; hogy magának a’ ha
talmas llohenstaufi vagy svábi herczeg ellen e- 
rős gyámolt alapítson, a’ büszke Henriket, mint 
Bajor herczeget és vejét is Szászországgal hű
bériképpen megajándékozá; ezáltal a’ bajorok 
Vagy velfek és kohenstaufi avagy veiblingi (ola
szul Gibellini) család közt oly versenyt hoza lét
re, hogy ez időtől fogva németország két párt
ra szakadt, melyek közzül azután a’ velfi mint 
a’ pápától védett párt mindig az egyházzal, a- 
vagy papi hatalommal; a’ gibelini ellenben min
dig a császári, vagy világi hatalommal tartott.
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Mindjárt a’ Lothár halála után, midőn 
1138 — 1254-ig a svábi vagy hoJicnstanfi csá
szárok ülőnek thronra, ezek közül az elsőnök 
u.m. a’ III-dik Konrádtiak ki 1148— 1152-ig u- 
ralkodott, országlása alatt háború ütc ki, azért 
mivel a’ császár Henrik herczeget mindkét her- 
czegségéből kitette j ezen háború csak Henrik 
halála után végződék bé, vissza adatván szász
ország az ő fiának oroszlány Henriknek (keresz
tes hadra ment 1147) 1. fölebb.

Konrád unoka öttse I. Fridrik Barbarosa 
1152 — 1190-ig feladatul tűzé ki magának és 
családjának a’ császári méltóságnak ismét túl
nyomó súlyt vívni ki a’ pápai hatalom felett.— 
Miután Oroszlány Henriknek még Bajorhont is 
visszaadta; négy hadi útat tett Rómába, me
lyekben a’ pápához pártolt Lombárdi városokat, 
a’ magokhoz ragadott császári jogok visszaadására, 
melyeket az előtt a’ császároknak által enged
tek volt; kényszerítő, és a’ császári hatalmat 
Olaszországban helyre állítni törekedett, ámbár 
megalázd a’ vakmeróleg ellenszegülő Májlandol 
aval, hogy azt egésszen feldulá, ’s lerontáj de 
az Oroszlán Henrik ön javát kereső magavise
leté miatt, ki néki további táborozását felmon- 
ná; el veszté 1174, a’ Ln guanói csatát, ’s annyi
ra ment a’ dolog; hogy jónak láta kibékülni 
Lombárddal és a’ pápával. Ezen pillanattól fog
va elcala határozva az egyház felsőbbsége a' 
császári felett.

Oroszlány Henrikre azonban, ki ezek alatt 
országát hódoltatás és szlávi birtokok népesité- 
se által nagyította, kimondá most Fridrik az 
országos Ítéletet és birtokait más fejedelmeknek 
felosztá, kik közzül 1179-ban Vittelsbakhi Ottó 
Bajorhunt nyerte.— Miután ocdig Fridrik, hogy
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saját háza hatalmát nevelje, ón fiának, Kon
st ántzia, a nápolyi és sziczillia thron örökös
nek, kezét megnyerte volna, a’ köztiszteletü 
császár késő vén korában egy keresztes hadat 
vállala cl, melyben egész németország fájdalmá
ra halálát lelte ( a Sáphár folyóban feredve 
1190).

Fia IV. Henrik (1190—1197) egész erejét 
arra forditá hogy al-olaszhont és Szicziliát bir
tokába vesse; de e’ miatt ellenségivé leve nem 
csak a’ pápa, ki magát esen tartományok hűbé
ri urának tarta; hanem saját alatt-valói szíve
ket is clidegenité kegyetlen keménységével; ’s 
midőn a’ gibellini párt az ő testvérét Sváb Fi
iepet, a’ velfi párt ellenben IV Ottót Oroszlány 
Henrik fiát választotta volna császárrá; ebből 
egy tíz éves háború keletkezett; míg osztán 
Filep inegöletése után 1208 Ottó felsőbséget 
nyere.

Ezen zavarok közt a’ lélekerős pápának 111 
Innoczentznek sikerűié a’ papi hatalmat legfőbb 
fokra emelni egyszersmind két királyságokat 
u. in. Angolhont és Arragoniát a’ pápai sz. szék 
adózóivá tenni.

Utóbb pedig, midőn IV. Ottó fellépők aka
ratja ellen szegülni; lnnoczentz a császári koro
nát VI Henrik fiának II. Fridriknek adá, ki szel- 
leintelyes férfi volt, és Sicziliában neveltetett— 
(1215 —1250) mi okért is tartozék ezy keresz
tes hadmenetet elvállalni; mivel pedig Fridrik 
ezt mindig halasztá, ezért a' következő pápáktól 
egyházi átok alá vettetett annyira, hogy, osztán 
mikor az hatodik keresztes háborút valóban elkezdő 
az egyház tőle segittségét megtagadó.

Mikor ő Jeruzsálem megvéte után vissza 
jött, oly ellenes öszveütközősbe jőve a’ pápával
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és Lombárdokka\, hogy 10 Innocent* ótet nem 
egyház szerű, hanem inkább a’ szerecsenek er
kölcseihez hajló érzelme és élete miatt mint hit
től-szakadtat, minden koronára méltatlannak 
nyilvánitáj de ez által a’ Velfek és Gibellinek 
köztti viszály Olaszhonban a’ legdiihösb és clke- 
seredetteb kegyetlenségig és párt -bőszületig e- 
melkedett és ha szintén Fridrik ottan ottan, 
kezdetben a’ szerencsét részén tattá is. mindazál- 
tal az őt majd elhagyd és házának küzelgető ha
nyatlásául aggodalma halálát siettető.

Azonban fia IV. Konrád & pápa ellen éppen 
semmit se tehete, ’s meghala, egyházi átokról ű- 
zctve, már báróim évek múlva, 1254 mint utol
só császár a’ lélek teljes, tudomány okát? és mi vé
szeteket pártoló hohenstaufi házból j kivel egy
szersmind németország régi dicsősége odaha- 
nyatlék.

3. A' hűbéri egyed uradalom, és az egy
házi befolyás keskeny ülte.

I. Az országkorinány kimivelódése.
Midőn azután két évvel, az eddigi, kevés 

figyelemre méltatott ellencsászár Hollandi Vil
helm (ki II-dik Fridrik és 10-dik Konrád alatt 
viselő a* császári czimet pártja választásából) a’ 
frízek elleni háborúban elveszett, belépe most 
1250 — 12.73-ig a' császár nélküli időkor (in
terregnum) mivel egy német fojdelem sem akará 
felvállalni a’ császári koronát, hanem az idegen 
fejdelmeknek engedtetett át pénzért és pedig a’
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választók egy része által a' Kornválezi gróf 
Rikhárdnak, más része által megint a’ kasztili- 
gi királynak Alfonznak. — Hogy magának pár
tokat szerezzen ez is amaz is törekvők a’ né
met fejdél ineket fejdelmi jogok ’Ajándkozása\ii.[- 
tal kapcsolni magához; mi által a’ császári ha
talom meggyengüle; ellenben a’ fejedelmeké oly 
magosra emelkedők, hogy ez időtől fogva a 
császárok a’ szintén önáliásu birodalmi fejdel- 
tnek felett semmit nem tehettek; kivált midőn 
Lothár a’ (szászcsaládbóli) korától fogr a a’ nagy 
Kúbérek mint herczcgségek, fejedelemségek, gróf
ságok, határ gtófságok, örökösökké lettek.— Míg 
ezen idők folyta alatt, Olaszhonban a’ Jlohesla- 
fi család utósó ivadéka Konrádin ősi birtokát 
Nápoly és Sziczilia feletti viadaljaiban; mivel 
azokat a’ pápa Anjou Károly franezia herczeg- 
nek adta; árulat áldozatja lett, ős Nápolyban 
bírói fejsze alatt múlt ki; addig némelórszágbau 
a’ császárok távol léte és tehetetlensége miatt, 
valamint a’ fejdelmck önző büszkesége miatt is 
már a’ hohenstauíi ház alatt hóharapódzott ren
detlenség legmagasb fokra hágott. — Minden 
rend, a’ fejdelmektől le a’ birákig és város pol
gárokig függetlenségre törekedett, és magát más 
rovására felemelni, ’s gazdagítni. — Az ököljog
ból eredő rósz szertelen elterjedett ’s egy része 
a’ lovagrendnek éppen a’ rablásig megalázá ma
gát, és a’ legszorgalmasb városok kereskedését 
és közlekedését leglázzitóbban akadályozá: mi- 
renózt a’ városok önkereskedésük oltalmára köz- 
szövettségekbe állának, melyekközt a’ hatalmas 
lÍAtiza 1241 és a’ rajnai város szövfittség leg- 
nyomosobbak valának.

Midőn tehát llichárd meghala, a’ német fej
delmck részint, hogy a’ császári méltóságot a'
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németek kezénél megtartsák, részint pedig hogy 
a’ beharapózott rendetlenséget megelőzzék, ismét 
német császár választására lépőnek.— Azonban, 
hogy kivitt felsőségi jogokat megtarthassák ’s ha 
lehet, még neveljék is, jobbára olyan férfiakra 
tériték a’ választást, kik a’ császári hatalomnak 
nagy birtokuk miatt súlyt neadhassanak, a’ sze
rint közbe vetőleg 1273 — 1437-ig császárok kü
lönböző házakból, következének — elsőben Rudolf, 
Habsburgi gróf, ki igazsága, jelesen pedig a’ 
rabló lovagok megbüntetése által, a’ rendet Né
metországban helyreállíts, és a’ magát nagyzó 
Cseh király Ottokárrali hadban, családjának az 
(Isztriái tartományok birtokát szerző meg, mit 
neki vitézi és egyencsségi érdemiért a’ német 
fejdelmek örömest oda engedőnek.

Utánna 1291. Adolf a’ Nasszaui gróf kö
vetkezők, ki mindazáltal kevés idő múlva or
szágosából kitétetett; miután Rudolf fia II. 
Albert 1293. nyerte a’ császári koronát, ki
nek kemény uradalma alatt létre jött 1308 ban a’ 
Sveiczerek köztársulata, melynek tulajdonképp 
mindjárt a’ Rudolf halála után alapja letétetett j 
de Albert császár alatt ment tökélyre;— midőn 
t. i. kormányzói Geiz\er és Bilger önkényü szi
gorúságokkal a’ sveiezereket fellazziták, sőt Geiz- 
ler pálezára felütött süvegét velők tiszteltetni 
akarta, annyira ment a’ dolog, hogy egy pa
raszt polgár Vilhelm Teli vezérlete alatt, ki 
Geislert nyíllal megölte, szabadságuk védelmére 
fegyverre kelének, — eleinte csak három kánto
nok, u. m. Úri, Szvitz és Untervalden egyesü
lőnek, kiket Verner, Valter és Arnold gazdag 
polgárok vezérlőnek, azután a’ többi városok, és 
Kántonok is a’ szövetséghez állának. ’S hosszas
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vérontó viadalak után magokat elismeri közállo- 
mányá alakiták: Albert, testvére fiától Jánostól 
orozva, tőrrel megöletvén 1308-ban, utánna

VII. Henrik Luxenburgi Gróf választatott 
császárrá, ki öocsaládja számára Csehországot 
szerző meg 5 ellenben oloszbonban hiába törek
vők a’ császári hatalmat megalapitni.— Ez a’ 
Sreitzerek szabadságát új adomány levéllel erősí
tő meg. Fiát Jánost cseh királya tette, elvetetvén 
vele IV. Venczel cseh király leányát Erzsébetet, Ro
mában is szándékozván magát megkoronáztatni; 
erre nézt oda indult, a’ császári méltóságot min
denütt kivívni főczélja lévén, mi miatt oly gyű
löletet gerjesztő maga iránt, hogy ottan méreg
gel megöletett, 1312. 5 évi uralkodása után; 
ezen császár alatt irtatának ki a’ Templom-rend- 
ritézei szörnyű büntetésekkel egésv Európában.

Halála után két részre hasonlott a’ császár 
választás 1314. annyira, hogy a’ választottak, 
u. m. a’ Száj) Filep osztriai herczeg, és Bajor 
Lajos közt heves háború ütött ki a’ korona fe
lett, mely mindaddig tarta, míg Lajos az Atn- 
pfing melletit csatában 1322. erőt vett ellenfe
lén , azt elfogván, és csak azon feltét alatt bo- 
csátván el, hogy a’ császári nevet ugyan visel
hesse, de semmi jogot és hatalmat ne.— Azon
ban a’ Pápa majd azt kívánván Lajostól, hogy 
az országlást tegye le, azzal heves összeütközés
be jött, és sokat álla ki a’ pápai átok és tila
lom miatt, mindazáltal alattvalói hűsége és vég
re 1338 a' Ilenzei fejdelmek -gyiilete, melyen 
a’ birodalom főhatalmai együtt valának, — nem 
csak őtet, hanem a’ német nemzet méltóságát is 
szilárdul fentartotta, azon határozatot hozván 
hogy: ezután a' császár, önfelségét és hatalmát 
pápai megerősítés nélkül ?s gyakorolhassa, mi
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annyival sziikségesb vala, mivel a’ Pápa, XXII. 
János, már kérdést támaszfa a’ császár - válasz- 
lás, sót birodalmi határozat ellen is, és a’ né
met koronát is egy franczia berczegnek akará 
adni; titkon sok fejdelmeket vont maga mellé, 
kik által 1346. Cseh Károlyt választató csásár- 
rá; de ki sóba a’ birodalom dolgába nem avat
kozott. Lajos császár in. h. 1346. austriai Albert 
császár özvegyétől adatott méreg miatt. — En
nek ideje alatt a’ ázsiai fekete dögvész Europa 
kétharmadrész emberét borda el, egykori írók 
szerint.

Lajos követője IV. Károly, Luxcnburgi 1350- 
ben a’ birodalmi fejdelmek által is császárrá vá
lasztatván, noha a’ császári jogoknak önzésből 
felette sokat engedett meg, oltalmazó mindazál- 
ta! a’ 1356-ba kiadott arany Indával, melyei a’ 
választó fejdelmek választási joga mcgalapitta- 
tott. a’ császárválasztást minden idegen befo
lyás elllen; ámbár ezáltal a’ választó fejdelmek 
hatalma is még nagyobb túlnyomó súlyt nyert, 
mint elebb birt a’ császári hatalom felett.— Ez 
a’ császár kénye szerint adta vette a’ birodalom
beli tartományokat. Dophint eladta a’ franczia 
királynak, Sileziát, Luzátiát ’s más birtokokat 
Csehországhoz foglalt,— a’ Brandenburgi batár- 
grofságot 200,000. aranyokon vette Sigmond fiá
nak, ki utóbb magyar király lett, hogy Ven
czel fiát császárrá választassa a’ vál. fejdelmek- 
nck külön-külön 100,000 aranyokat adott, mely 
véget 16 városokat adott el, h. in. 1378.—

Fia a’ hanyag, és eszelős Venczel alatt 
(1378—1400). Németországba oly rendetlenség 
jőve létre, hogy a városok a’ nemesség ellen — 
’s ezek együtt ismét az őket nyomó nagyobb fejdel
mek ellen társulatba léptek; ’s végre egy pttsz-
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titó rúrosluiborti ütc ki, melyben a’ Rnj.ia sr ti
bi városok a’ nemesség, és fcjdclmekkel ellenbe 
alább száliának. Venczel mint egy második Ko- 
pronymus már keresztvizét megfertőzvén rósz jelt 
terjeszte magáról, idejét hanyagságban, borital
ban , és rossz aljas emberek társaságában tőlté; 
semmit nem törődve a' birodalom gondjaival, 
sok jeleseket tréfából is megöletett, ’s maga ke
zével is ölt,— kétszeri rekeszbe tétele által is 
nem sokat javult ; balgatagul több birodalmi tar
tartományokat elidegenitett, mire nézt 1400. 
Frankfurtban, a’ választó fejdelmek gyiiletében 
letétetett, további életét is evéssel, és ivás- 
sal tőlté, végre meghallván a’ Hussziták zen- 
dületét Prágában, ebédje közben megrettenve a’ 
gutta megütötte 1418. birodalma 22-dik, éle
tének 41-dik évében; alatta találtatott fel a’ lő
por Svarcz Berthold szerzetes által 1380.

Utánna llupert Pfalczi palatinus következett 
(1400 —1410) híjába igyekezék a’ rendet hely- 
reállitni, egyebaránt kegyes , igaz és béke őrző 
fejdelem volt; alatta már az Egyházban is zava
rok jövének létre, melyeknek a’ polgári élet 
minden viszonyaira is szomorú hatásuk lett, halt 
meg hirtelen 1410. 10 évi uralkodása után; ti
tánná Jodok, morvái határ gróf következett, ki 
6 hónapig ült tronon minden nevezetes telt 
nélkül.

2. Egyházi elleniét, és egyházi 
szakadás.

Az oly magos fokra hágott pápai hatalom, és 
a’ papságnak a’ világi erő feletti győzelme mellett 
ÍS‘, már ezen korszak szelleme magában viselő 
a’ szakadás magvait, és azt mindinkább kifejté.
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Ez okból már a’ 9-dik százban, némely 
egyes Egyházak déli Frankhonban és Szávojá- 
ban kivánák magokat az egyházi uralkodó szer
kezet alól, és szoros erkölcsük követése mellett 
igyekezének a’ hajdoni kereszténység egyszerű
ségét helyre állitni, ezek a’ 12-dik százban Val- 
denszerek neve alatt mindinkább terjeszkedének; 
ezen felekezetet FeW Péter lyoni gazdag keres
kedő alapitá a’ 12-dik százban, segédtársával 
Brixiai Arnolddal, noha rettentóleg ícnyiteték, 
mindazáltal clterjedének Német, Frank, Sveitz, 
Belga, Porosz, Magyar, Erdély, Angol, és 
Skót országokban sőt Bosniában és lllyriában 
is.— De magában az anya sz. egyházban is már 
a’ 11-dik száz közepetájatt nagy szakadás jött 
létre; mert a’ Konstantzinápolyi Pátriákba Cze- 
rnlárius Mihály, a’ római pápával felsőség fe
letti vetélyc, és az arra következett egymás elle
ni egyházi átok miatt 1053. alkalmat ada a’ ke
leti és nyugoti, vagy görög és római Egyház
nak egymástóli elszakadására. — A’ római a. sz. 
egyházban ezután a’ 12-dik százban egy heves, 
és néha erőszakra kitörő ellentét lépék fel a’ 
papság világi befolyása ellen, de a’ Brixiai Ar
nold megégettetése által elnyomatott.

A’ papság nagyobb részének világias élete 
tulajdonképp az okozá, hogy a’ minden rendek 
közt felkapott erkölcsbukás erőt kezde venni, 
noha több Pápák ezen rosszán segitni töreked
tek j de voltak olyanok is, kik ön magok cse
lekedtek néha méltóságuk ellenére, annyira, hogy 
nein csuda, ha több szózatok hallattak a’ felka- 
pót és divatozó visszaélések ellen, mint p. o. a’ 
14-dik száz végefclé Angolhonban Viklejf a’ pa
pi hatalom ellen nyilván kikelt.

4
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Legnagyobb kárt azonban szenvedő a’ római 
szent szék a’ 15-dik százban létre jött egyházi 
szakadással; midőn t. i. már IV Károly császár 
alatt két pápák, kik közül egyik Avignonban 
frankhonban; a’ másik Romában lakott j egy
mást viszonyoson átok alá vetették, annyira, 
hogy az egész nyugoti kereszténység két részre 
szakadt, és nagy zavarba, ’s függetlenségbe 
jöttj és miután ezekre, nem sokára a’ 3-dik 
pápa is választatott és mind a' hármon önudva- 
rak tartására visszaéléseket engedtek meg ma
guknak , ez okból: a' köz kívánót az ogyház- 
nak egészben és tagjaibani megjavítására nézt: 
mind sürgetőbb lett egész europában, ’s ezen 
zavaron egy közegyházi gyiilet által segíteni, 
mind inkább ki fejlett, ’s így hozá létre 1414 
Sigmond csázzár, Venczel testvére, ki Jódok 
után következet, a’ Konstánczi na%y egyházi 
gyületet, mely a’ három pápát letette, és ne
gyediket választotta helyekbe, és azon elvet fo- 
gadá el, miszerint: az egyházi gyiilet határoza
tainak a' pápa tartozzék magát aláadni, azon
ban mivel az új pápa egyéb egyházi visszaélé
sek orvoslása előtt választatott, ki azután az 
egyházi gyülcttól semmi javítási tervet cinem 
fogadott; hanem csak egyes fejedelmekkel tar
tott egyezkedést azok felett: ez okból ámbár 
az egyház egysége megmaradt; de magában vi
selő az egyenetlenség magvait.

Ide tartozott az is. hogy az egyházi gyü- 
letnek egy szenvedélyes ítélete az egyház későb
bi meghasonlását terjesztő aval, hogy 1415 
Huasz Jánost, ki mint hittannok (theologiae pro
fessor) Prágában a’ papi hatalom és egyéb egy- 
zi hit czikkek ellen fellépett tűzhalálra itélé és 
Kosntánczban mint hittólszakadtat megégetteté.
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Nemsokára ezen tényből erede 1420 — 1436 a 
sok vért ontott llnssziták hada, miután t. i. 
llussz követői Csehországban fellázadának és ve
zérük Ziscra János és a’ két Prokopok alatt, 
minden császári birodalmi és pápai seregeket le
verőnek és cscbországot a’ körüli tartományok
kal együtt iszonyulag eldulák. — Csak midőn 
a’ Bázelben ismét összegyűlt egyházi nagy gyü- 
leta Husziták mérséklettek pártjának a’ kehelye- 
seknek kivánatait teljesítő és ezek osztán magukat 
az ábrándosabb Táboriták ellen forditák; állott 
helyre a’ közcsend.

Ezeknek jobb részéből álla öszve azután a’ 
cseh morva atyafiak egyháza, mely több vi
szályok közt is Á# - czikkjeit megtartotta , míg 
osztán a’ mostan is fennálló gróf Zinzendorftól 
alapított: Atyafi egyesületbe ment által nagyob- 
bára, —

Azonban minden határozatait a’ Bázeli nagy 
gyületnek, melyek a’ pápai hatalom keskenyité- 
sére czéloztak elvető a’ pápa és németországra 
nézt, a’ fejdelmekkeli ujj egyezkedés által min
den erejüket elvevő; csupán francziaórszágra nézt 
maradtak meg erejükben és ebből keletkezett idő
vel az ágy nevezett f ranczia egyház szabadsága.

Minden esetre pedig ez időtől fogva apadni 
kezdett az egyház hatalma, mint ellenben más 
oldalról a’ császári hatalom is mind alább szál
lott és a’ birodalmi fejdclmekkel szembe szintén 
csak a’ /elsőbbségben állott, nagyobb hatalom 
nélkül. —

Sigmond halála után II. vagy Anstriai Al
bertiéi 1438 a' császári méltóság ismét a' llabs- 
burgi házra szállott, melynél azután meg is 
maradt. Albert nem sokára meghalván unoka 
öcsé III-dik Fridrik választaték császárrá, ki

4*
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kevés erővel, hogy a’ birodalomba nagy rendet
lenség harapódzott bé, az egyebaránt is soha 
tökélyre nem ment országos béke mindenfelé 
megbomlott, és azon tartományokban is; hol kü
lönben a’ császári hatalom érvényes volt, kü
lönféle változatok ’s részint fordulatok jöttek 
létre; a’ nélkül, hogy Fridiik azok ellen vala
mit tett; vagy tehetett volna, Ostriát Becsesei 
együtt a’ magyar király 1. Mátyassali háborúban 
elvesztő , 's csak annak halálával nyerőtek 
vissza.

Végre meghala III. Fridrik, ’s következek 
utánna fia a’ nemes és hősvitéz I Maximilian 
(1493—1519) ki már azelőtt mint Máriának, Bur
gundi Herczeg merész Károly leányának férje, 
Német-alföldet nyerte. — Minthogy Maximilián 
vitézi válalataira nézt a’ német fejdelmek segéd
je nélkül szűkölködött; ez okból rá-álla 1495. 
az örökös országbéke alapítására, melynek fen- 
tartására azután az országos kamara-szék nyit- 
taték meg. Csupán Sveitz nem akará elismerni 
ezen it élőszéket, és az időtőlfogva elválasztó 
magát teljesleg Németországtól — Burgnndot és 
Májlándot is akará visszanyerni; de ez néki 
nem sikerűié; azonban gyermekeinek czélarányos 
kiházasitásai által, házának a’ Spanyol, magyar 
és cseh trónokra jogot alapita.

Maximiliánnal végződik a’ középkor, mely 
minden hijánnyai, és kinövései mellett is mag
vas és élet-eleven volt. Ezalatt a’ Német nem
zet első volt Európában', mivei és portékái vi
rágzásban voltak, városaik nagyok és gazdagok, 
milyenek azután soha nem.— 11a a’ németek 
mindég ^egyesek lettek volna, ma Europa leg
főbb nemzetei felett állanának. Azonban igv is
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sitkat köszönhet az emberi * nem az ok szorgal
muknak, (aradatlau kitartásuknak, egyenességük 
és komolyságuknak, melyek mások felett jelcn- 
keznek e nagy nemzetben.

5. Többi állományok Európában, és 
Ázsiában a' XV-ik ér száz végéig.

1. Oloszhon.

A’ liohenstaufi császárok kihalta után Olosz- 
honban a’ Velfi párt teljes felsőbbséget vívt ki 
magának; mígnem VII. Henrik és Bajor Lajos 
császárok által élesztve a’ Gibellini párt próbá
kat tett, ismét felemelkedni, mi azonban néki 
nem sikerült. — Csupán Szyczilia, mely mára' 
fenn nevezett Anjou Károly alatt NápolytiA el
szakadt ; és az Árragoniai királyok alatt önállá
su ország lett j maradt Gibellini párt - szellemű, 
«’ Szicziliai estre után 1282.

Szintén az egész XIV-dik évszázban, Ná
poly pártok és háborúk által szaggatatott; míg
nem a’ Magyarországon megöletett Kis Károly 
fiának Lászlónak 1400. sikerült Nápolyt elfoglal
ni, mire azután csaknem az egész egyházi állo
mányt meghóditá; és már Toskanát támadá meg 
midőn meghalt. — Halála után egymással dula- 
kodának Nápolyban az Arragoni és francziai 
pártok; melyek közzül az első a’ nápolyi tront 
megtartá; mígnem Nápoly 1501. a’ Spanyolok 
kezébe esett, Katholikus Ferdinand alatt.

Az egyházi állomány nagy veszteségei álla 
ki a’ 14-dik évszázban, a pápai széknek Acig- 
nonba, Francziaországban áttétele miatt; több 
városokban erőszakos foglalók (épének fel, és
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Roma mindég nemesi pártoktól rontaték.— Leg- 
elébb midőn a’ Pápák 1376. székeiket ismét Ro
mában álliták fel, és az egyházi szakadás ismét 
megszüntetett 1418. kezdett az egyházi állomány 
a’ XV-dik évszáz folytában helyre állitatni. Leg
kitűnőbb a’ Pápák közt ezen évszázbau volt 
Eneas Sylvius (II. Pius).

A’ köznép-kormányu Flórentz, mely a’ XV-k 
évszáz közepén magának szinte egész Toskána 
felett uradalmat szerze, a’ gazdag Medici- ház
nak köszönő nagyságát, melynek tagjai közzül 
Kozmo (h. m. 1464) és Lőrritz (h. m. 1492.) a’ 
művészetek és tudományok ápolása által nagy 
hirt nevet szerzőnek.

Felső oloszhonban Májland a’ XIV-dik év
száztól fogva jelesen a’ Viskonti család által 
(1311) és a’ Viskonti fi-ág kihalása után a’ 
XV-dik évszáz közepében a’ hadszerető Sforzia 
Ferentz által (1450) legnagyobb részét a’ tarto
mánynak birtokába foglalta. — Később Maximi- 
lián császár híjába törekvők Májlándot ismét a’ 
a’ német birodalomhoz kapcsolni.

Velencze, mely a’ VH dik évszáz végétől 
kezdve önáliásu Dogék alatt álla; a’ XH-dik év
százbau nemesi kormányu (Aristocratiai) szabad 
várossá lett, melyben csupán a’ nemes családok, 
vagy nobilik uralkodtak, kiknek fölötte a’ Dogé 
határozott hatalommal álla, miből azonban ez a’ 
XIV-dik évszáztól fogva csupán még árnyék-ha
talmat bira.—• A’ keresztes hadak alatt sikerűié 
ezen közállománynak, mint első tengeri hata
lomnak, a’ Levántei kereskedés birása, úgy a’ Le- 
vántei szigetek, Kándia és Dalmatzia birátsa ál
tal nagy jelentőséget nyerni; és 1493-ig kezei 
közt tartá a’ világ-kereskedést’, de már a’XVI-ik 
évszáz kezdetén szomszédaival folytatott szárazi



háborúban elveszte tengeri túlnyomó sulját, és 
a’ Törökök előnyomulta miatt legtöbb birtokait 
keleten.

A’ genuai kódállománynak is nem megve
tendő vidéke vala, de megroinlék a’ Velenczé- 
vcli had, és belpárt szakadások miatt; és végre 
a’ XI és XV-dik évszázakban váltva most Aláj- 
lándi majd franczia uradalom alá esett.— Vi
rágzó éveiben birá egy részét a’ világ-kereske- 
reskedésnck Keleten és nyugoton, honnan idő
vel Venlenczeiek és Törökök által kiszorittaték. 
Genua soká tartá fen a’ Büszke nevezetet.

Ejszaknyugoti oloszhonban a’ XV-dik év- 
százban a’ Szávojai és Piemonti Grófok her- 
czegi méltóságot vívának ki maguknak; éppen 
így az Észtéi ház a’ ferrárai és modcnai herczc- 
gi fenséget, és a’ Gonzága csatád a’ mantuai 
határ grófi cziniet.

2. A’ pirénei félsziget.
Azon független Kalifiaságot, melyet az Orn- 

ináji házbeli I. Abderrahman 75G. Kordovában 
alapita, megerősítő a’ vitéz, okos és ismeretdús
II. Abderrahman, noha kéntelen vala a’ frankok
kal a’ Hebronál, az aszturiai és biszkáji he
gyek közt lakó Gothokkal és beltámadásokkal 
szakadatlan küzdeni.

A’ X-dik évszázban sikerűié ezen Kalifa- 
ságnakIH-dik Abderrahman alatt(912—961)legna- 
gyobb hatalomra jutni; noha nehéz harczai va
lának a’ keresztényekkel; de azon vitézsége, me
lyei azokat kiállá, ’s melyei ó egész Alaurila- 
ritániát éjszaki Afrikában alávető, valamint ud
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vara fénye, és azon virágzat, melyre ó és fia, 
emelek az Arab művészeteket és tudományokat, 
közbámulatát érdemlék azon korszaknak, annyi
ra, hogy sok keresztények Europa különb tar
tományiból Kordovába ménének, onnan ismere
teket hozandók.

A’ keresztények folytonos ráütésök, vala
mint az arab helytartók elpártolásuk, kik p. o. 
Toledoban, Szer illában, Saragossában , Gra
nadában ’s t. országokat alapítanak; veszélybe 
bozák a’ kalifaságot.— Már a’ YHI-dik évszáz
ban Aszturiából és GalJitziának egy részéből 1-ső 
Alfons alatt, ismét egy keresztény állomány ala
kult; mely a’ IX-dik évszázban terjedelmes!) lett, 
és a’ X-dik évszáz kezdetén Garciás alatt (910) 
Leoni királyság czímét nyerte, mely jóllehet 
kezdetben egy ideig a’kalifáknak adózó volt; de 
a’ 11-dik évszáz kezdetén V. Alfons alatt ismét 
önállásuvá lett, kivévén a’ Kásztiliai grófságot, 
mely magát ettől elszakasztotta.

Másfelől a’ Nagy Károly által elfoglalt Spa
nyol határokból a’ lX-dik százban más keresz
tény állományok jövőnek létre, ’s azok közt a’ 
Navarrai királyság, melyei a’nagy Zankho (1003- 
1035) a’ XI-dik század elején, házasság által 
Kásztiliát egyesité; halálával elosztá fiai közt az 
országot—egyik fia kapá Nararrát Biszkájáral, 
mely a’ XIH-dik százban házasság útján Fran- 
cziaországhoz kapcsoltatott. A’ XlY-dik százban 
pedig újra külön országgá vált.—Másik fia nyer
te Arragoniát mint királyságot, mely a’ XIH-ik 
száz vége felé III. Pedro alatt, ennek a’ III-dik 
ATanfréd, IV-dik Konrád császár testvére leá- 
nyávali egybekelése által, Szicziliát kapta birto
kul'.— Légidősb fia Kásztiliát vette, mint király
ságot, melyhez azután León is jutott örökösö
dés által.
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A’ XI-dik évszázban annak vége felé élt 
Kasztiliaban a’ hősi erényeiért, és Alanrok elleni 
vitéz tetteiért elhirült Czid, Valenczia meghódí
tója fh. in. 1099). A’ keresztények , Maurok elle
ni harczának Spanyolhonban, mind több-több 
eredménye lett, jelensen a’ XlI-dik százban tá
madt papi lovag rendek vitézségé által} mígnem 
a’ Kasztiliai, Arragoniai és Kavarrai királyok 
egyesült ereje által, a’ Tolosai győzelemtől fog
va (1212), a’ Granadái arab uradalom keske
nyebb határok közzé szoritatott; hol tartá ugyan 
magát meg néhány századokig azért, mivel Kasz- 
tilia és Arragonia gyakori hadat viseltek egy
más ellen; de már nem elébbi terjedelmében.

Kásztilia jelesen a’ bölcs Alfons és fiai alatt bel
zavarok miatt sokat szenvede, melyeket jobbára 
a’ nagyoknak a’ királyi jogokba békapásaik oko- 
zának; mig osztán a’ kasztiliai királynénak Iza
bellának, arragoniai király Ferdináudali egybe
kelése ezen két királyságok egyesületét vonta 
maga után 1474.— Ferdinánd és Izabella uralko
dása , és nagy Miniszterüknek Xiinenesz Kibor- 
noknak nagy elméje megerősítő a’ királyságot, 
és annak kül- és bel-erejét, különösön a’ Hit- 
nyomozó széknek (inquisitio) bévitelével, mely 
által egyszersmind a’ nemességet is féken tartá, 
és 1492. az arab hatalomnak Granadában véget 
vetett annyira, hogy Spanyolország most egy 
hatalmas állománya lett.

A’ portugali királyság alakula a’ XlI-dik 
évszázban egy Kásztiliai helytartóságból, I. Al
fons által , ennek a' Dariquénél az arabokon 
nyert győzelme óta 1139. és III. Alfons által a’ 
XII 1-dik száz inásodfelébcn a’ Maurok egészlcni 
kikergctésével jelenni terjedelmét nyerte.— IX- 
<lik vagy merész Alfons és I-ső vagy a’ szoros
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Pedro által Portugál tuár a XIV-dik százban so
kat nyomó hatalomra emelkedett.—■ A’ XV-dik 
száz kezdetén kezdődének a’ Portó Szántó és 
Madeira fellelésével a’ Portugálok felfedezései, 
melyeket I. János fia a’ hajózó Henrik (tenge
rész) kitünőleg előmozdított; anyira, hogy 1439. 
az Azori szigetek, és a’ XV-dik száz közepe 
tájatt a’ zöld elő hegy, és Szierra Leona éretett cl.

3. Frankhon.
Miután I. Lothár császár birodalma fiai 

közti felosztás által, három országokra: Olosz, 
Lotháringi és Provenszire, szakadt, és Lothá- 
ring német és franczia országok között felosz
lott, történt, hogy a’ német király, Vastag Ká
roly még egyszer Nagy Károlynak egész biro
dalmát egyesíthető és kormányzhatá. Az ő leté
tele után után a’ franczia nagyoktól 8S8 Odo 
francziai (Isle de francé) Herczeg választaték 
franczia királya.

Ennek ellenje, és következője III. Károly, 
kénytelen vala a’ Francziaország éjszaki részére 
bényomuló Norman herczegnek Robertnek, Nor- 
mandot hóhérképp, és Bretányban a’ hűbéri 
felsőséget, átengedni; sokféle tronváltozatok után 
Odónak egy utódja, lingo Kópét, elnyerő a’ 
franczia koronát, és vele kezdődők 987—1328. 
a’ Kápétingi királyok rendje,— kik alatt huza
mosan kelle küzdeni a’ féktelen húbérnökiik nagy 
hatalma, jelesen a’ Normandi herczegek ellen, 
kik közzül Vilhelm a’ hódoltató lOüö. éppen 
angol trónra juta; — mert többnyire a’ hübérnö
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kök, mint birtokaik örökös földesurai, minden 
királyi jogokat birának és gyakoridnak, ’s csu
pán egy gyenge hűbéri kötvény köté őket ki
rályukhoz.

Legelébb II-dik Filep Augustusnák sikerűié 
féktelen nagyjait megalázhatni, és ángol király 
az Oroszlányszivü Rikhárd halálával: Normaa
dót , három más franczia grófságokkal ( mint 
Anjou, Maine, Touraine) az ángoloktól vissza 
venni, és 1205. ezen tartományok egyesítése 
által a’ koronával, a’ királyságnak túlnyomó 
súljt szerezni.— Ezen túlnyomó sújlt neveié a’ 
szoros lelkületű és igaz IX Lajos (a’ szent) 
1226 — 1270 más tartományok hozzá kapcsolá
sával, kivált Francziaország déli részén ámbár 
igazságból, az angol királynak, némelyeket az 
előtti franczia birtokaiból vissza adott— () hely
reálltad az országban a’ jó rendet, megjavitá a’ 
törvény folyamat és jórendbehozá az egyházi ál
lomást. Keresztes hadáról és Tunisban történt 
haláláról fölebb szóllánk a' keresztes hadakban.

Unokája, IV. Filep August a szép, uradalvá- 
gya és erőszak tényei által a’ királyságot szinte 
határtalanná tette, e volt az, ki az egyébaránt 
oly crőhatalmas pápát. VIII Bonifáczot annyi
ra lealázólag illeté, Jiogy ez annak következésé
ben észtévedésbe esett, és kéttségbe esve halt- 
meg.— Ki azután ennek következőjét V Kele
ment kényszerité a’ pápai udvart Kómából Ar/g- 
nonba át tenni, és franczia befolyás alá adni 
magát és ki, a’ templomrend vitézeit, kiknek 
sak kincse és birtokai őtet ingerlék mordul ül
döző és azok eltöröltetését 1312 szigoruán sür
gető. — * 4

A’ Kapetiugi fiág kihalta után 1328 a' Va
lois házból (a' kapetiugi ház mellék ágkbál) rá-
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lasztott királyok ültnek trónra, ezek közt az 
első JV Filep, elveszte az angol király Hl Fd- 
várd ellen az ütközetet 1346. Krecynél és hn- 
laisról le kelle mondani; azonban a’ Doaphinei 
grófságot nyerc ajándékba az utósó birtokostol, 
mely időtől fogva a’ franezia korona - örökösök 
mindig Doaphinei czímet viselnek mái napig.

Fia János kénytelen volt további hadaiban 
Angliával különösön a’ fekete herczeggel, 111.
Rtkhárd fiával, több tartományiról lemondani, ’s 
Angolhonnak engedni. Saját fiának a ««cress Fi 
lepnek kiadá az 1363. megürült tíargnndot, me
lyet ez azután németalföldi foglalmányaival szé- 
lesitc.

IV. Károly elveszte V. Henrik angol király 
ellen 1415 az ázinkonrti ütközetet és egész «or- 
mandot, ’s mindkettőnek halála után éjszaki 
Francziaország az angol királyt ismeré cl kirá
lyának. Már Orleánt vívák az angolok, és an
nak elestével elesni láttaték az egész ország, mi
dőn Johanna d' Árk egy falusi lány Dóm Re- 
ínyből Lotbáringban, ki magát regényes elragad
tatásában franezhon szabaditására hivatva lenni 
vélé az általa felingerelt francziáknak vezérül 
adá, megszabaditá Orleánt, és 1429 a királyt 
Rheimsbe vitte megkoronázás végett; de majd 
egy ostrom alkalmával az angolok fogságába esék 
és azok által a’ franezia hitnyomozó széknek át 
adatéi, melytől varázslattal és hitlenséggcl vá- 
doltatva igaztalan per - folyam után Rouenben 
megégettetett 1431.

Az angolok azonbad egyik taétományukat a 
másik után elveszték frankhonban és 1453 már 
csak Kaláisra szorulának. — Ezen idókorban 
szinte minden hűbéri nagyobb birtokok a koro
nával cgyesittetének; és szinte csak Rnrgund, 
Rretagne és A'arorra valának üuállásuak.
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Károly következője XI Lajos egy kegyet
len zsarnok , tudta erő és csel által nagy hübé- 
resseit határok közt tartani; de sok bajt ada 
neki a’ gazdag és hatalmas herczeg Burgundi 
merész Károly, ez már Lotháringet elfoglalta 
volt és már Sreíczoí is akará meghódítói; de 
Gransonál és Mart ennél megvcrctett és har
madik megveretésében Náncynál 1477 élctétt 
is veszté. Mire a’ magán álló Burgundi her- 
czegség legottan, mint hűbéri birtok clfoglalta
tott. Német alföldi birtokai pedig leányának Jw- 
nának Maximiliánhoz, azutáni német császárhoz 
lett kiházasitásaval az osztriai házra száliának, 
XI. Lajos halálával Francziaország teljes ma
gán uradalommá ment által

4. A n g o Ih o n.
Az angol szászok által alapitolt hét király

ságok, jnelyekben a’ VII szazad végétől fogva 
nagy Gergely pápa a’ pogány ángol szászok ál
tal eldúlt keresztény vallást újra felállította, és 
az úgy nevezett angol szász egyházat alapítot
ta ; 827 Egbert király alatt egy országgá egye- 
sittettek; de a’ mely nem volt elég erős, magát 
a'hétodulő Dánok szün teleli ni rohanatai ellen vé
deni ; míg nem a’ IX-ik század végén a’ nagy 
Alfréd azokat legyőző, és birtokaikot megkes- 
kenyité.

Alfréd az volt angol honra nézt, a’ mi nagy 
Károly frankhonra, megerősité az ország széle
it,. elrendező a’ törvény folyamat, zárdákat, egy
házakat és oskolákat alapitá, forgásba hozá az 
anyanyelvűt , és azt mive,tette, és minden mú-
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don igyekszctt a’ népmiveletére. — Következóji 
alatt a’ Dánok beütései ismét napi renden vol
tak annyira, hogy II. Edelréd király kénytelen 
volt ery időre Nonnandba futni ipjához, és na
gyobbik fia magát az országot is Dán király 
Kanuttal 1016 megosztani, miután ez végre 
magát angolhoni egyed uralkodóvá tette, keresz
tényé lett, és Dán ország megnyerése, ’s Nor
végia meghódítása után mind a’ három országot 
bölcsességgel és igazsággal kormányzottá.

Fiainak haláluk után pedig Angolhon az 
Edelréd ifjabb fiára III. Elvárára (k! hittaná
nak (confessor) neveztetek) szálláj mindazáltal 
fia a’ normándi hcrczeg Harald Vilhelm elleni 
ütközetben Hastings mellett 10GC. életét és trón
ját veszité.

Ezen I-só nagy hóditó Vilhelmmel kez
dődik 1066. a’ Normannok uradalma Angolhonban. 
Béhozá Vilhelm az hűbéri szerkezetet, midőn is 
az ellenszegülő ángol-szász nagyok elfoglalt bir
tokait párthiveinek osztá ki, és Skotországot, 
hol a’ l’iktek és Skotok öszolvadása után, saját 
királyok uralkodának hűbéri tartományá telte. 
Három következői: Veres Vilhelm vagy II-dik; 
I. Henrik és István lilesseni gróf zavarok közt 
uralkodának, részint saját hűbéresseik, részint 
a frankokkali hadak miatt.

Ezen uralkodó család kihalta után, az án- 
goltron szállá 1154. az Anjou, vagy \dautam ge
net házra, melyből elébb II. Henrik Normánd 
ura, és több franczia tartományok birtokossá 
uralkodók Angolhonban, sikerűié néki naggyai 
hatalmát határok közzé szoritni, és Irlandot 
meghódítói; de az egyházi hatalma megszorítá
sára tett intézvényei maga után vonák, rnejj meg- 
aláztát, miszerint az ő párthívei által megöletett
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•Érseknek Bcquet Tamásnak sírjánál kéntclen 
vala egyházi búnhödést állani ki— és saját né
pe iránti hűtelenségc, saját fiainak ellenetámadását.

Következője a’ hős, de kegyetlen és büszke 
Oroszlánzszirü Rikliárd, egy keresztes hadat 
vive a’ szent földre j visszatértében pedig Leo- 
poldnak, az ostriai herczegnek, kit Akre vára vívá
sa alkalmával megsértett volt, fogságába esék; 
kiszabadulván, haza ért, ’s ott a’ Francziák el
leni hadban nyíllal lelövetett. — Ennek hűtlen 
és kegyetlen testvére János, az országtalan 
elvesztő nagy részét franczia birtokainak. Kén- 
telen vala a’ Pápának országáért búbért, és adót 
vállalni; mi miatt közkedvetlenségbe jött, ’s e- 
gyébb okok is járulván hozzá, alattvalóitól kény- 
szerittetett 1215. a’ nagy Khártát elfogadni, 
mely az ángol kormányszerkezetnek, és népsza
badságnak alapjait foglalja magába; ’s miután ezt 
megerősítő, el kellé hagynia országát utoljára.

III. Henrik gyarló uralkodása után a’ ne
mes I. Edvárd 1283. Válest meghóditá, de pró
ba tényei Skotorságot is alávetni, nem sikerűié
nek. — Utódai alatt Anglia, csaknem az egész 
XIV ’s XV. századokban, előbb Skothonnali ha
dai , — azután frankhonnali huzamos háborúi j 
kiváltképp pedig folytonos belpártok, és lázza- 
daltnak miatt sokat szenvedett; nevezetesen mi
dőn 1459. a’ piros- és fejér rózsa, az-az a’ 
Lánkásteri és Yorki házak közti háborúk hosz- 
szadalmasan folytak,— melyek dühe, és ke
gyetlensége minden erkölcsöt és mivcletet fel e- 
mészte— eredménye mindazáltal az lett, hogy 
a’ nemesség hatalma alá sülyedt, a’ polgári rend 
emelkedett, és MI. Tudor Károly, ki ezen há
borút a’ yorki házbeli egy herczcg - asszonyali 
egybekelése által bévégezte, a’ királyi méltósá
got 1509. szinte határtalan hatalommal viselte.—
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5. A’ skandinávi országok.

Dánia, Svéd és Norvég országokban, a’ 
normannok eredeti honában, kik a’ IX-dik év
száz közepén tengeri rablásukkal: Német, Francz, 
Spanyol, Oloszhon és Sziczilia-országok partjait 
háborgatták— az ország-kormány elejinte sok 
részekre volt osztva— majd pedig a’ XIV-dik 
évszáz végén mind a’ három ország egy király 
alá jött.

Keresztény királyok névsora:
1. Blataand Harald 940 — 980.
2. Villa Szakálla Suen 980 — 1014.
3. Nagy Kanut (II) - 1035.
4. Harde Kanut (III) - 1045.
5. Magma - 1049.
6. Suen Esztrit - 1074.
7. Szent Kanut (IV) - 1085.
8. Jó Erik (III) • 1102.
9. Haráld (VIII) - - 1135.

10. Erik (IV és P) - - 1145.
11. Kanut (V) - 1155.
12. Svén - - - - 1157.
13. Nagy Voldemar - - 1185.
14. Kanut ( VI) - 1202.
15. Valdemar (II) - 1242.
16. Erik (VI) - - 1250.
17. Kristóf (I) - - 1259.
18. Erik (VII) - 1321.
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19. Erik (VIII) 1321
20. Kristóf (II) 1333.
21. Valdemár (III) - 1376.

Keresztény svédkirályok rendje:

1. Oláv Traetelga - 853.
2. Oláv Schooskounung 1000.
3. Szent Erik 1160.
4. Károly - - - 1168.
5. Kanut - - . 1192«
6. Surker - . . 1210.
7. Erik (XI) - 1214.
8. Erik (XII) - 1250.
9. Valdemár - - - 1276.

10. Nagy Ladelaas • 1282.
11. Birgev - 1326.
12. Nagy Smekk 1363.
13. Meklenburgi Abert 1397.

Ez utólsót Margaréta, Dán királyné le-
győzvén, 7 évig tartá fogságban; kiszabadult, 
de Svédországról le kelle mondania örökösön; 
miután több külön királya nem volt Svédhonnak 
később időkig, mind alább látandjuk.—

Az elő sorolt Dán királyok közt nevezetes- 
bek voltak: lilataand llaráld, ki I, Ottó csá
szártól a’ keresztény vallás felvétére kényszeri- 
tetett; tni előtt már az Ansgár nevű buzgó szer
zetes által a’ Dánoknak és Svédeknek hirdette- 
tett. — llarád fia1 Suen megosztá Svéd király 
II. Olávval az 1000. évben Norvégiát, megbó- 
ditá Angolhont is.— Suen fia, nagy Kanut An-

i
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golhon és Dánia ura elfoglal» majd egész Nor
végiát, Egyházakat és Püspökségeket alapita 
tartományaiban, és III. Konrád császártól Slez- 
viget nyerte.

Fiai elhunyta után Angolhon ismét szabad
dá tette magát— a’ XI. XII. és XIII-dik száza
dokban a’ Skándinávt országok vadháboruk és 
sokféle tronváltozatok által dulatának, és ha 
szintén ez, vagy amaz országnak erőteljes fej- 
delme, mint Dániáiban I. Valdemár, a’ nagy 
(1157—1185.)— Svédhonban pedig I. Magnns 
Norvégiában, V. Hahón; a’ közcsendet, és rend
szert helyre állította is, az mindazáltal csak 
múló volt.

Végre a’ svédkirályné Margaréta, egy Dán- 
lierczegnő rábirá, sót kényszerité a’ három or
szág világi és egyházi rendjeit 1397. «’ kalmárt 
egyesületet elfogadni, melynek erejénél fogva 
Dán, Svéd és Norvég országok azontúl egy bi
rodalomnak nézetve, egy közkirálytól fügjenek, 
mindenik saját törvényszerkezetét azonban tar
tsa meg. —

Első köz-királyok volt Erik, ki az adót 
felnevelvén lázzadást okoza Svéd,ionban, 's ezért 
le is tétetett. — Miután unoka öccse Bajor Kris
tóf 1440. és ennek halálával 1448. /. Keresztehj, 
Oldenburgi gróí választaték köz-királyá.— Ez u- 
tólsó király alatt, a’ Svédhon kiléptével megsza
kított egyesület, 1472. ismét helyre állítatott, 
de annyiban korlátolva, hogy Svédhon, saját or
szág kormányzóját (Stén Stúre) megtartotta, ki
nek halálával ismét Dán-kormány alá jött.

Mind három országokban, a’ király kevés 
tekintettel bírt; a’ nemességnek és egyházi rend
nek ellenben gazdagsága és hatalama nagy lévén,
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hatálja és a’ közdolgokra igen túlnyomó volt. 
Svédhonban és Dániában a’ polgári rend) Nor
végiában pedig a’ parasztrend birt nagyobb elő
jogokkal.

C. Szláv népek, Lengyel és Orosz
országok.

A’ Sztárok, a népvándorlat következté
ben : Orosz és Lengyel bonokból, az V. és VI. 
évszázak közt Németország keletéjszaki, és nyu
goti részein , az Elba és Szála folyókig. — Cseh 
és Morvaországokban, ’s azokon kívül is az Adri
ai tengerig, és a’ Dunáig', sőt a’ Dunántúl a’ 
Balkán begyekig terjedőnek ki. — Sok türzsö- 
kökre és nemzedékekre valának ezek felosztva, 
kiknek mindnyájan tulajdonuk volt a’ vitézség, 
és szabadság - érzet.

A’ szlávok ősei bajdon Szarmatáknak ne
veztettek, kik a’ Volgától kezdve egész Német
országig terjedtek el,— a’ Szarmaták nemzedé
kei voltak: a’ llorolánok, Jászok, lllyrek, Dá 
kok , sót Géták is, később Tótok, Uorvátok, 
Dalmaták, Bosnyákok, Bolgéirok, Szerbek, Ká- 
rithiaiak, Csehek, Morvák, Lengyelek, Buszok, 
vagy Oroszok, Lettek vagy Litbvanok— Palo- 
viczek, Paloczok, Slézek, Báczok.— Kiknek 
nyelveik ma is többnyire csak szóejtésben kü
lönböznek egymástól — és ma Európában szintén 
legterjedelmesb nemzetet tesznek együtt: Szlár- 
törzsökök nevezete alatt.— A’ Hunok birodalma 
leomlása után nem sokára Szittyabonból ezen 
Szlávok 550. tájatt, K. u. két testvér fejdelem,
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u.m. Lek és Czek alatt nagy néptömeget külde
nek ki Európába: Lek Szléziát ölé meg, Czek 
pedig Csehországot és Morvát, melyekben orszá
got alapitának — össze elegyedve a’ hajdoni Bo
jus vagy Bajor nemzettel, honnan Csehország 
Bohemia nevezetét nyerte; — más csapat Szlá
vok elébb az Avarok birodalma alatt voltak; de 
töllek elpártolván, majd meggyengülésük után , 
egy részek Krobát nevezet alatt a' mai Horvát- 
országot lepte meg 634. körül; más rész Szláv 
nevezet alatt a’ mai Tótországot vagy Slávoniát 
a’ Száva és Dráva közt,— más része megint 
Bolgárországot és Szerviát, kik hajdún Szor- 
boknak hivattak volt;—ismét más rész: Kárint- 
hiát— egy más pedig Dalmátziát kérte és nyer
te Heraclius császártól, hol megülepedtek 610—- 
641-ig.— Ezen Szláv népek fejdelmei közt leg- 
hiresb volt Zventibáld Morva hcrczege 870 kö
rül, ki ellen Amulf császár a’ magyarokat hívta 
segédre, a’Németországba tódult Szlávok idővel 
elnémetesültek; a’ többiek közziil a’ Lengyelek 
és Oroszok kitünóbbekké levének.

I. Lengyelország a’ IX-ik száznak másod 
felében a’ Piasztoktó\ alapittaték ; az az utódai 
tói Piaszt fejdelemnek ki ezen tartomány Szláv 
nemzedékeit egyesítette. — I. Alieszkó (Micziz- 
lav) népével együtt 966 a’ keresztény vallást be
vette, és a’ német császár felsőségét elismerte, 
ennek vitéz fia I. Bolezláv pedig országát füg
getlenné tette; egyesítő a’ lengyeleket, mazavo- 
kot krakoviket és slézeket egy néppé, cs 1024 
magát királya korznáztatá. Ili, Bolezláv az or
szág elosztása miatt belháborut okoza, melynek 
küvetkezésiben Szlézhon függetlenné lett, ’s az
után elnemetesedett, a’ XlI-dik száz végén trón 
feletti tusák hosszadalmes polgár háborúkat; ’s
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azok miatt az ország meghasonlását hozák létre; 
u’ különböző, ön magukat össvc rongált állomá
nyokban.

Végre I. Ulászló 1309. Lengyelbont és Krak
kót ismét cgyesité, *s Krakkóban megkoronáz- 
taték; III vagy a’ nagy Kázmér Gallicziát or
szágához kapcsolá; védé a’ paraszt rendet földes 
urak nyomása ellen; de inegakadályozá az alne- 
messég pártolása és zsidók jogosítása által a’ 
polgári állomás kifejtését, annyira, hogy később 
osztán tulajdonképp csak a’ nemesség tette a' 
nemzetet.

Kihalván benne a’ Piaszti ház, a’ lengye
lek unoka öttsét I. vagy Nagy Lajos magyar 
királyt esmérek királyoknak, kinek halta után 
leányának Hedvignek adák a’ koronát, kit a’ 
Lithvánok nagy berczcge Jagelló vett nőül — 
miáltal 1336 «’ Jagellói uralkodó család lépett 
a’ lengyel trónra, és lengyelhon választó ország
gá lett.— Lengyelbonnak a’ német renddel vitt 
hosszas háborúit, mely rend 1283-tól kezdve, 
a’ Szláv néptől lakatott Prussziát meghódította 
és oda német miveletet és kereszténységet vitt 
bé — bévégzé IV. Kazmér a thorni béke által 
1466, melyben a’ rend tartományinak egy ré
széről lemondani, többi részeire nézt pedig len
gyelbon hűbéri felsóségét elismerni kéntelen 
volt.— V. Kázmérnak önállományaival és népei
vel folyt hadai alatt alakula a’ lengyel ország
gyűlés (a’ nemesség parlamentje) negyedik fiá
nak I. Zsigmondnak ki 1508 juta trónra, sike
rűié Jlazoviát ismét egyesítni Lengyelbonnal. . "

2. Oroszország a’ Normannok (Várégerek) 
által és épperi a’ Svéd honi Unsz törzsökből e- 
redt három bős testvérektől alapittatott, a’ kik 
a’ keleti tenger partján lakó Szláv tiirzsöhöhtől,
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belháboruik kiegyenlítésére 862 ben hivattak bé, 
és választatták fejdelmékké ’s kik közzül egyik 
Hurik, kinek lak széke Novgorodban volt, test
véreinek Sineus és Truvornak haláluk után egyed 
uralkodóvá lett. Ennek fiának: Igornak kormá
nya alatt elfoglalák az oroszok Kiév városát, 
melyet már az előtt más Normannok Oleg ve
zérük ülatt elfoglaltak volt; Igor neje: Olga 
957 keresztény vallásra lépett által és mind ő, 
mind küvntkezőji tovább terjesztek uradalmukat.

Rurik ivadéka a’ nagy Vladimir 988 felvéve 
a’ görög vallást és a’ Dnipertől a’ Dunáig ural
kodott; sokféle osztakozások által pedig majd 
elveszte az ország- égységét és sok fejdelemsé- 
gekre szakadt, kik több századok folyta alatt 
egymással szakadatlan barczbau álltak; mialatt 
az ország más szomszéd népektől dúlatott és 
keskenyitetett; kiváltképp a’ XIII-dik század el
ső felén a’ mongoloktól nagy részint adózóvá 
tétetett és szinte két század alatt a’ kapvsaki 
Khántól- függött

Legelőbb I. Iván, ki Moszkaut lakvárává 
tette, bódita meg több fejedelmeket.— Követke
zője a’ mongolokkal tatárokkal és lettekkel foly
tatott kiízomos hadak ellenére is terjesztők a’ 
birodalmat mind keletdélre, mind pedig éjszak 
nyugotra és az erőteljes II. Iván Vaszilievics 
(h. m. 1505) ki oroszhont teljesleg kiszabaditá 
a’ mongolok uradalma alól Kazánt adózóvá, és 
hűbéri birtokká tévé ’s elkezdő Szibiria hóditvá- 
nyaít méltán nevezhető magát: ö« uralkodójává 
(autocrator) minden oroszoknak.
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7. Magyarorsz á g.

Alapittaték Magyarország 889 a’ magya
roktól; kik Ázsia bcljéhól Médiából, a’ perzák- 
kali háborúk miatt elébb Áriába (550 k. e.) vo
nultak , honnan: Méd: vagy Madi-ár nevezetük 
legelőbb keletkezett, melyet Európába hozván, 
mind e’ napig tartanak honi nyelvűken. -— On
nan pedig Baktriába költöztek, hol a’ khinai 
kőfalakig terjedő Hun nemzettel együtt honol
tak és azokkal össze atyafiasodtak; de a’ Tur- 
kokkali sok háborúik miatt, majd a’ Vll-dik szá
zadban (647 K. n.) kóntelenittettek feljebb men
ni Ázsiában a’ Jáik és Volga vizei mellé. Ez 
időben Hun vagy Hong-ároknak kezdettek ne
veztetni a’ llunnokkali atyafiságról. — linen is 
met a’ Mahomed vallását bevett népekkeli hadak 
miatt (731 K. u.) a’ Tanaisou által nyomatva 
Honczába vagy Lebédiasba jöttek, honnan három 
évek múlva kizavartatván a’ Paczinákoktól más 
hont kerestek és Atelközben a’ Boristhenes és Prut 
vizei közt ’s fekete tenger mellékén állapodtak 
meg; honnan 888 Erdélybe és Magyarországra 
nyomulának, ’s ott alapiták a’ magyar birodal
mat időfolytával. — Bejüttektől fogva dúló kiü
téseket tevének Görög, Olasz és Németorszá
gokra: míg osztán Geyza herczegjök alatt a’ 
X-dik század végén a’ keresztény hitet nagy ré
szén bévették — Geyzá fia István a’ szent, ki 
1000-ik évben Esztergomban a’ koronát felvette, 
a’ kereszténységet zárdák és püspökségek alapí
tásával megerősítő a nép közt, mely azután 
mindinkább szőkék a' nyugalomhoz rendhez és



földmivelésbez, sót némikereskedéshez is. szent 
László Horvátországot.— Kálmán pedig üalmá- 
tiát kapcsoló magyarhonhoz

A’XII-dik százban magyarhon tronviszályok- 
kal és polgári háborúkkal rongáltatok; inelyek- 
közben a’ királyi tekintett alászállott, és a’ fő- 
nemesség nagy előjogokat vivaki magának, a’ 
XIII-dik század közepe tájatt magyarhon a’ mon
goloktól dúlaték el ; de nem sokára IV. Béla 
(1235—1270) német gyarmatnépek , és városok 
alapítása által helyre hozni törekedett azt, — II. 
Geyza király alatt hivatának-be Németalföldről 
Flandriából, Brabant bői', és a’ Rajna melléki 
vidékekről ’s a’ Kölni erzseki birtokból, Erdély
be a* szászok, hol Szásznemzet név alatt mai 
napig honolnak.

1301-ig Magyarhon az Árpád uralkodó csa
lád alatt örökösedesi joga volt; ennek kihaltá
val választójoga lett, és Károly Robertre szál
lott az Anjou házból, melyből a’ franczia és ná
polyi királyok eredtek. — Ennek fia Nagy Lajos 
nagyszerű hadakat folytatott, és miután Len
gyelhont nyerte; oly fő fokra cmelé Magyaror
szágot, milyenee sem az előtt, azután soha nem 
állott,— a’ jóllét és mivelet is terjedett alatta. 
Leánya és következője Mária után veje 'Sigmond, 
egyszersmind német császár ült a’ magyar tró
non.— Utánna austriai Albert, egyszersmind né
met császár, azután a’ lengyel király V. Lász
ló, ki Várnánál noha vitézül, de sok vérrel vég
zé életét. Ennek halálával az erdélyi vajda Hu
nyadi János védelme alá adaték az ország, ki 
derék vitézsége által Magyarországot, ezt a' 
keresztenység elovedfalát a' török ellen, diada
lokról diadalokra vezeté.— Az ő és az ifjú ki
rály: Emebbe hagyott László (Ladislaus post hu-
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inus) haláluk után a’ magyarok fiát Hunyadi 
Mátyást választák királya a’ Rákos mezőn. — 
Ez egyszersmind kitűnő tudós, miveit és vitéz 
király volt, és nagy kormáuyértő, — ő szeren
csével harezoia a’ török ellen—meghóditá Mold
va és Oláh országokat, élvévé a’ esetiektől Mor
vát , Sziléziát és Lusátziát, valamint III. Frid
rik császártól is ostriai birtokait,— e’ mellett 
pártolá Magyarországban a’ mivelctet. Tudósok 
behívása,— Egyetem alapítása, és a’ művészek 
kegyelése; valamint hasonlithatatlan Könyvtára 
állal is. Sót einelé a’ földmi veletet, kereskedést 
és egyébb mesterségeket is. Utálnia clbukék Ma
gyarország, és a’ nagyok mindeu hatalmat ma
gokhoz ragadának.

8. A’ görög - császárság.

Miután a’görög-császárság Jusztinián (527— 
565) alatt legfényesb időszakát élte majd künn és 
benn mind inkább kezdő veszitni hatalmát,— nólia 
Heraclius császárnak sikerűié 627. az hajdoni 
határokat a’ Persák ellen helyre állítni; mindaz
által részint a’ már fenemlitett vallási viszályok, 
különösön az I. Leó Izaurus által indított, 726- 
tól fogva száz évekig tartott képek feletti tusák, 
részint a' mindinkább terjedő arab - hatalom , 
mely magát Konstántinápolvt is kétszer vevő 
ostrom alá; gyengítők és apaszták a’ birodalmat 
néhai pihenései mellett is, napról napra.

Az 867 —1056 ig Görögországot a’ Macző- 
doni fíazilius családhóli császárok igazgaták, kik 
közzül fíazilius maga, azután fia F/. Leó (nó- 
ha ez Szicziliát az Arabokhoz elvesztő) továbbat 
a’ tudós Konstantin Forphyrogenita, Niczefor,
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kinek leánya II. Otto német császárhoz adatott 
nőül, és II. Bazilius, ki Bolgárhont egészen 
tneghóditá: voltak legkitűnőbbek.—

Azután jővéuek azon császárok, kik na- 
gyobbára a’ Komén házból emeltettek trónra, 
Zs«A Komén (I) a’ hadseregtől trónra tétetek. — 
Ennek kővetői elveszték az ásziai birtokokat a’ 
Szeldcsukokhoz’, de unokaöccse I. Elek (1081 — 
1118.) logalább feltartóztatá a’ Szeldcsukok elő- 
nyo inul tát keletiétől,— és a’ normannok táma
dásait nyűgöt felől Sziczil iából; bevégzé a’ Szláv 
népek vad beütéseiket, kik a’ Don és Duna 
mellékeit dúlák; ’s kéntelcn vala magát óvni a’ 
keresztes hadak ellen is, kik átmentükben a’ 
birodalmat felette terhelek, ’s durva követelése
ikkel annak gyengülésére sokat tettek. A’ két 
következő Kömének •• Kálojoannes, (1118—1143) 
kinek neje Irene volt Szent László magyar ki
rály leánya—és Manuel, ki a’ magyarországi 
ügyekbe III. István, II. László, IV. István 
és III. Béla alatt sokszor avatkozott derék 
uralkodók voltak.—

Az ezután békövetkezett tronviszályok alatt 
kétszer vevék meg a’ keresztesek Konstántiná- 
polytj és alapiták ott 1204. Flandriái gróf Bál- 
duin alatt a’ Latin-cséiszáréágot azon görö
gök pedig, kik ezeknek meghódolni nem akar
tak Laskaris Todor alatt Niczeában új birodal
mat alapitának, mely következőji alatt hatalmas 
volt: ezek közt a' legutolsó Páleolog Mihály 
1261. a’ Latin - birodalmat újra lerontá, a’ nél
kül azonban, hogy minden tartományokat visz- 
szaszerezhetett volna.

A’ mindinkább rögző erkölcs-bukás, a’gö
rög egyház szakadásai, az ország jövedelem forrá
sainak egészleni kiapadása, melyeket Velentze
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és Genua teljesleg magukhoz ragadának kereske
désükkel.— Mindezen okok nem engedek a’ to
vábbi fel emelkedhet ést. — Éjszakról a’ Szerbek 
és Bolgárok — délről a’ már 1355. Európába 
tódult Ozmánoktól nyomatva, kénteleniteték Pó- 
leolog János elnézni, hogy az Ozmánok 1361. 
széküket Drinápolyba helyhezék, és ez órától 
fogva a’ birodalom sebes léptekkel közzelite bu
kásához; mig osztán a’ XV-dik század közepén 
(1450) Páleolog János alatt csupán a’ Konstán- 
tzinápolyra és körvidékére szorult, ’s végre 1453. 
Konst ántzinápohjnak az Ozmánok általi megvet é- 
rel (mely alkalommal utósó császár IX. Faleolog 
Konstantin vitézül harczolva a’ kőfalakon ele
sett;) 1043. évekkel a’római nyugoti birodalom 
cihanyatlása után, a’görög uradalomnak véget tett.

9. Utókora a’ kalifaságnak, mongol 
birodalom.

A* keleti nagy kalifaság feloszlása, melyet 
már Hárum-al-Rasid, fiai közti felosztása által 
elórekészitctt, eredt a’ helytartók elpártolásából; 
a’ mabomedi sokféle hitszakadásokból, és azok
ból keletkezett helzavarokból. Ezen nagy kalifa- 
ságból e’ következő kissebbek származának:

«) A’ Szeld-csnki törökbirodalom, keleti Per- 
siábau 1040.alapulva, ’s egész Színűig terjedve, 
melyet Sak Jlalek a’ Xl-dik században a’ khinai 
határokig tágosita;— de a’ mely az ő halála 
után több országokra szakadt, melyek közt a’ 
Khorázmei 1200 tájatt egész Indiáig terjedett.
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b) A’ Fatimidi kalifaság Egypt ómban, mely 
alatt Palesztina es Szyria állának, inig osztán 
a’ XII. század első felén ezen két országot a' 
Szeld-csuki törökök elfoglalták.—

Az Arabok szeretete költészet aránt, ügyes
ségük a’ számtanban, kézművek és inozgonyok 
készítésében — valamint a’ természet és orvostan
ban is\ az európai mivcletrc a’ középkorban 
nagy hatályt gyakorlottak.

2. A’ mogol-birodalom.
A’ XII-dik század végén a’ Tatár vagy 

Along ol bordák közt: Temadsin tűnt fel mint 
fővezér •, és a’ többi vezérektől 1206. Dsingis 
Kbánnak, az-az Köz nagy Kbánnak elismertetett, 
most mint hódító lépék fel, alávcté a’ Kboráz- 
mei birodalmat, vezéreit Európára küldé, ’s el- 
dulatá velők déli Oroszországot.

Halála után fia: Oktai, unokaöccse Batn 
által, ki Kbiévet és Aloszkant elrontá, éjszaki 
Oroszországot is elfoglaltatá, ’s eldulatá Ma
gyarországot is, egy mongol - sereg Lengyelor
szágon keresztül Szléziáig nyomult elő5 de mi
után Lignitz mellett 1241. az összeszövetkezett 
európai fejdelmeken nagy munkával győzött, 
ismét visszatért.— Oktai következőji megbódi- 
ták kis Ázsiát és Szyriát\ elronták a’ Bagdadi 
kalifaságot, mcgbóditák Tibetet és déli Khinát.

1294. pedig a’ roppant mogol-birodalom, 
Dsingis Kán fiai és unokái által 4. Khánságokra 
osztaték: a’ khinai, Perzsiái, Kapdsáki és Ósá
gát aira.
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A’ Dsagatai országból uiég egyszer felemel
tedéi; a’ mongol - hatalom, a’ rettentő, és ke
gyetlen hódító Timur vagy Tamerlán alatt, ki 
1369. a’ dsagatai utósó Kliánt, önsogorát meg
buktató; az ország-székét Samarkáadba helye
ző; osztón 9 más országokat, ’s azok közt Per- 
ziát ’s Indiát hódító meg; ’s eképp a'tatár mon
gol birodalmat annyira kiterjesztő, hogy Khina 
kőfalaitól fogva «’ Gángesig, és a’ Középtenge
rig ért.--Éppen Kbinát akaró Timur megtámad
ni, midőn meghalt, és birodalma fiai egyenet
lensége miatt feloszlék.

10. Az ozmánok birodalma.

Midőn a’ mongolok által a’ fenemlitett Seld- 
esuki birodalom is lerontatott ; Ozmán a’ Seld- 
csuki Szultánnak egy Vazulja, Bithiniában 1299. 
az ozmán vagy török uradalmat alapit á, már 
maga Ozmán meghódító Ilruzát, fia Urkhán 
szerkézé az úgynevezett győzelmes gyalogcsapa
tot, a’ Jancsárokat és Gallipolit 1357. megvé- 
vén legelsőben tévé bé lábát Európába.

Ennek következője I. Murád bevevő 1261. 
Drinápolyt, és Szerb ’s Bolgár országokig ter
jesztő birodalmát. I. Bajazet alávető azután a’ 
többi Szláv népeket a’ Duna mellett meggyőzé 
a’ magyarokat Nikápolynál, és egész Stiriáig 
nyomult elő; midőn hóditmányit Ázsiában to
pább terjeszteni akaró, ott a’ Timur vészter- 
jesztő hadaira bukkant, levereték Anguria. vá
rossá térén 1402. és vaskalitzbáhan hala meg.
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A' mogol tatár uradalom hanyatlása után az 
ozmani birodalomban a’ vad és zordon I. Ma
homed az egyességet és rendet helyreállító j — 
ennek fia II. Murád adót vete a’ görög császá
rokra, és megverő a’ magyarokat és lengyeleket 
Várnánál 1444. de terve tovább nyomakodni a’ 
keresztény országokba, nem sikerűié; sőt éppen 
visszabukék a’ vitéz Hunyadi János kitartó el
lenküzdelme, és az Epirusi király, a’ derék 
Kasztriota György elszántsága miatt, ez Epi- 
rusban attyainak fejdelmi székét ismét felemel
te , és Murád halála után is, a’ vad II. Mahu- 
med ellen, a’ kereszténységnek a’ törökkeli har- 
czokban kőfalúl szolgált; noha Izlámi hitre eról- 
tcttetett növendék korában; de később keresz
ténységre téré vissza.

Ez a’ II. Mahumed volt, ki azután a’ gö
rög birodalom gyarló maradványának, Konstan- 
tzinápoly megvétével 1453. véget vetett; Skán- 
derbég halála után Epirust 1467. megvette, a’ 
törökbirodalmat teljesleg megerősítő, és azt egy 
törvénykönyv által elrendelő.— Ezóta a’ török
hatalom, az Magyarországra és Ostriára tett sziin- 
teleni ráütétesekkel, a’ kereszténységre nézt 
iszonyitó ostor vala.

Felfedezések és találások, mint az újabb 
korszak előzményei.

A’ XV-dik évszáz végefelé egy korszak 
készüle, mely közelebbről felette érdekes felfe
dezések és találások által vezetteték bé:



Azon évszáz másod felén a’ Portugallok ál
tal vállalt tengeri utalt, nyugoti Afrika partjai 
felfedezései után, alkalmat adának 1486 a" jó re
ményfok felfedezésére Diáz Bertalan által, ez 
időkori tengerészek óhajtása az vala, hogy In
diába találjanak valamely utat; és míg a’ Portu
gallok a’ keleti utat vevék maguk elibe; addig 
a' Genuai Kolombo Kristóf a’ nyugotit veié jobb
nak Indiába juthatni. — Mivel pedig őtet sem 
hona Genua, sein I*ortngall nem akarák segitni 
ezen útjára ; spanyol király Ferdinándhoz 
és nejéhez Izabellához folyamodók, kiktől utol
jára három hajót nycre vállalatára; — már egész 
9 hetek alatt utazók nyűgöt felé az Atlási ten
geren, a’ nélkül, hogy szárazt látott volna; már 
megkelle ígérni zúgolódó legényeinek visszatérni, 
midőn 1493. October 12-kén szárazt pillantanak 
meg, és a’ most következő első felfedezése Gra- 
naháni (Sant Salvador) szigetnek; ’s azután nem 
sokára Kuba és líájti (Szent Domingo) szigetei
nek; még azon évben 1492. kezdetet ada Ame
rika felfedezésének.

Alásodik átaztéiban felfedeze Kolombo még 
több nyűgöt indiai szigetet— és hurmadik útjá
ban déli Amerika szárazát, az Oroniko torko
latáig; de elleneitől a’ spanyol udvarnál bévá- 
doltatva lántzok közt kénteleniteték Spanyolor
szágba visszatérni; mi alatt mások az ő mive 
gyüinültseit araták, és zordon kintsvágyuk a’ 
felfedezett szigetek lakóit kegyetlenül zsarlá és 
üldöző.

Magát kimentvén a’ vádak alól, megengedő- 
dött negyedikszer is útra indulhatni, melyben 
ő 1502. Grátimalát fődé fel, mire a’ keleti in
diai út hasztalan keresése után, sokféle balese
mények közt Spanyolhonba visszatére, és szén-
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vedett méltatlanságain bánkódva meghalt 130C; 
de még az általa fülfedett világ rész is nem az 
o nevéről neveztetett; hanem egy ílorentziai ten
gerész Amerigo VespuccitóY, ki azt legelőbb irá le.

Kincs vágy és vállalati szellem must sokféle 
kalandozókat üze az új világba", melynek aprán
ként több részeit is föltalálák; így fődé fel Bál
boa a’ Darieni szorulatot. Kortez Ferdinánd 
1519. Mexikót, melyet ő felette gazdag, miveit 
és hatalmas állománynak talála, és fegyver-erő
vel spanyol hatalom alá hajta, Pizarró Fereucz 
1529. fölfedé a’ hasonlón miveit, gazdag Perut, 
melyet ő két év múlva csel és kegyetlenség ál
tal iga alá vona; a’ Spanyol uradalom mindin
kább terjeszkedők közép és déli Amerikában, 
és mérhetlen kincseket, aranyot és drága köve
ket hoza ezen országból, a’ nélkül, hogy vala
mi egyebet adott volna értök; mint legméjjebb 
erkölcstelenséget, és elferdített kereszténységet; 
az embertelen igaztalanság, melyei a’ spanyolok 
a’ lakosokat illették, megbosszulá magát majd 
az iszonyitó büntető székek által, mint alább 
látandjuk a’ déli ámérikai állományok történe
tében.

Azonban a’ Portugallok körülhajózása alkal
mával 1498. Vasko de Gama által a' keleti In
diába vezető utat feltalálák, hol Almeida és 
Albuquerque tengerészek által különféle hóditmá- 
nyokat tettek, és gyarmatokat alapítanak; felfe
dezők déli Amérikában 1500. Kobrái által Bra
zíliát , hova mindazáltal 40 évek múlva küldő
nek gyarmatnépet, és 1509—1522. Portugalfi 
Ferdinánd Magelhaens (Spanyol szolgálatban) 
a’ legelső tengeri útat tette a’ föld körül.
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A’ keleti Indiába vezető út feltalálása a' vi
lágkereskedésnek más arányt ada — Velentze, 
Genua, Piza, valamint a’ Hanza városuk keres
kedése is naponként apadni kezdett.

Valamint már a’ Xll-dik század másodfelc- 
ben Amálfi városban, Nápoly országbnn feltalált 
déléjtó (mágnestű) lehetségesbe ezen felfedezé-

__ seket, és azáltal a’ világ nézőszínje terjedelmes
sé lett; úgy más két találtmányok a’ népek élet
viszonyai megváltoztatására felette nagy hatályt 
tevének; mert az 1480. Srarcz Berthold egy 
német szerzetes által feltalált lőpor apránként a* 
hadviselet teljeslegi megváltoztatására vezeté Eu
rópát; és az 1436. Guttenberg találta kiinyvnyo- 
mat elkezdé felszámíthattad hatálját a’ világ 
szellemi éltének más alakba képezésére nyilvá
nítói, midőn a' tudományok, művészetek, ke
reskedés, népipar, politika és vallás mezején 
azon változatokat hozá létre, melyek az újabb 
korszaknak jellemét adták.

III. Újabb története a’ világnak.
I. A' reformatio korszaka.

I. A’ reformatio Németországban.

I. Ennek kezdete.
A’ fen emlitctt előzmények mellett történék 

1517. hogy X. Leó Pajta Romában a’ Pétertem- 
ploma pompás épülete folytathatása véget, Né
metországban bűnengedelyt (indulgentia) tétetett 
közönségessé, melynek kezelését a’ Máinczi fej-

€
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delemre bizá. —- Ez szerzeteseket állita ki, kik 
némethonban a' bűnbocsánatnt bizonyos díj mel
lett hirdetek; ezen szerzetesek közzül egyik Te
tzel János Domonkosi szerzctii, ki Szászhon
ban hirdető a’ bűnbocsánatot, ott szabadon jáYa 
el dolgában, ’s arra ingerlé Luther Mártont a’ 
Vittenbergi Egyetemben bittannokot, hogy 1517. 
Oct. 31-kén 95. thézisekben, vagy hittanifelté
teliben, melyeket a’ vittenbergi egyház ajtájára 
függesztett fel ezen visszaélésnek ellene szegült, 
és vívni kezdé a’ pápa határtalan hatalmát, ez 
vala kezdete d reformationak.

Luther fia volt, egy Mohra helységbeli bá
nyásznak, a’ Mansfeldi grófságban’. született 
1483. Eislebenben ; elébb Erfurtban törvényeket 
tanult; de majd egy barátja halálán felette meg
ütközve, zárdái életre szánta magát, hol szigor 
bűnhődő életmódot követett.— Történetből egy 
latin Biblia akadván kezébe, azt igen szorgalma
san olvasta— mi benne különféle gondolatokat 
serkente fel. —

Éppen ez időben alapitá a’ Választó fejde
lem : bölcs Fridrik, a’ vittenbergi Egyetemet. 
Luther ennek felvigyáznoka Staupitz által hit- 
tannokká téteték ; mivel pedig itt a’ szentirást 
közvetetten magyarázá, hallgatói előtt köztetszést 
nyert.— Midőn tehát Tetzel az ő hi veire ellen
hatással lett volna , bűnbocsánati hirdetésével; 
Luther az említett módon lépék fel ellene, d 
nélkül mindazáltal, hogy egyházi szakadást czel- 
zott volna.

Most pennaharcz keletkezők közte és ellen
fele közt, mely mindenütt legélénkebb részvétet 
gerjeszte.— A’ dolog elnyomása véget, a’ Pápa 
Luthert elébb küldöttje: Eajetán, azután köve
te Mititz által szollitá fel a’ visszamondásra;
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Luther vonakodék ezt tenni; de igéré, hogy 
hallgatni fog: ha ellenének is hallgatás paran- 
csoltatand. — De főellenfele D. Ekk. Ingolstadti 
hittannak, Luthert közvetélyre hivá fel, Lipsiá- 
ban tartandóra, melyben Luther oly nyilatko
zatokat tett, melyekben magát nemcsak a’ Pápá
nak, hanem az Egyháznak is láttaték ellensze
gezni.

Ezután Ekk. Romába menvén, a’ Pápa elébe 
terjesztő az Egyház veszélyét; Luther pártja pe
dig azalatt hatalmasan terjede a’ várososok pol
gárai, alsóbb nemes rendek és tudósok közt.— 
Ezáltal bátritva Luther két új irományt bocsáta 
közre , melyekben a' római egyházat legméjjebb 
beljében tárnadá meg— mire nézt most a’ Pápa 
kimondá az átkot Lutherre, és iromáuyait tűzre 
itélé; ekkor Luther egy közegyházi gyűlésre hi- 
vatkozék; elégető a’ vittenbergi várkapu előtt 
1520. December 10-kén a’ pápai bullát, az egy- 
kázi törvényekkel együtt, és ezzel: elválék a' 
pápaságtól.

Egy évvel előbb Sveitzban is Zvingli Ulrik 
Züriki pap, hasonlóan a’ bűnbocsátásbol, melyet 
ottan Sámson Bernárd, egy Domonkosi szerze
tes hirdete, vévén alkalmat, Reformatiot kezde, 
melynek éppen oly sebes haladása lett. —

2. Reformatio haladása.

E’ közben L Maximilian halála után, a’ vá
lasztó fejdelmek, Szászhoni fejdelem, bölcs Frid
rih javallatára , ki a’ néki ajánlott császári ko
ronát nem fogadá el; I. Károly spanyol királyt 
Maximilian unokáját, választák császárrá, és ót, 
1520. Oct. 22 kén F. Károly czím alatt megko- 
ronázák. C *
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Midőn tehát már jeles fejdelmek mint p. o. 
Szász Fridrik, a’ Hesszeni országgróf Filep, 
Brandenburgi választó fejdelein Albert, Luther 
pártjára kajlának; cs az Egyház elleni mozga
lom közönséges lett; Luther bátorságos útikisé- 
ret inellett a’ cszászártól 1521. a’ Vormszi biro
dalmi gyűlésre felhivatott, felelettétel véget — 
a’ császár előtt, a’ birodalmi fejdelmek, fó egy
házi méltóságok, és pápai követek gyűlésében 
visszamondásra felidéztetvén, azt nyilvánitá: 
miszerint ő szavait vissza nem mondhatja; ha
csak a’ Szentirásból meg nem győzetend; mire 
bátor, és két egész óráig tartott mentő beszédét 
ezen szókkal végzé: Itt állok, máskép nem te
hetek; Isten segély! Ámen.

Erre a’ császár őtet: közkereseten marasz
talnak nyilvánitá, és parancsolá, hogy az úti- 
védelem kitelése után úgy bánjanak vele minde
nütt mint: hittől elszakadtál.— Ez okból, mi
helyt a’ Vormszi várkapun kilépett, választó 
fejdelem Fridrik őt álarezos lovagok által, egy 
fedett szekérben elragadtatá, és Várt burgi begy
várba vitelé; itt éle ő egy egész évig, ’s az új 
szövetséget leforditá németre; de midőn az ábrán
dos II. Bodenstein ( harist adtból) a’ vittembergi 
Egyhazakból a’ képeket rontaná le, és hordatná 
ki, elliagyá Vártburgot. Vittenbergben irományt 
és szónoklatai által a’ békét helyre állitá; és tu
dós, szelíd, értelmes barátjával Alelunkton Fi- 
leppel, a’ görögnyelv tannokjával egyetértőleg a’ 
Reformatiot elébbmozditá.

Már a’ köznép is kíváncsin olvasa Luther 
irományait a’ keresztényi szabadságról; de halúl 
értvén azt, kiváuák füldesuraiktól az adó és 
egyéb terhek alóli felszabaditatást is ; mivel pe
dig ez tőllek megtagadtatok, fellázadáuak, és
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1524. oz iszonyú porhadat támasztok Svévia- 
ban, és a' Rajna melléki tartományokban, — 
*s ennek következésében Münzer Tamás is, egy 
ábrándos, portiadat támaszta Thüringiában és 
Frankoniában; mely zárdákat, egyházakat ronta 
és dula.— Hallván ezeket Luther, rendkívüli 
bosszankodás közt nyilvánitá nékik, helybe nem 
hagyását, ira a’ fejdelmeknek is megbosszulni 
ezen szörnyűséget;—kik nem sokára el is nyo- 
mák mindkét lázzadást, és a’ féket megbünte
tek.

Ezen mozgalmak közt, mivel a’ katholikus 
fejdelmek, megrettenve a' vallás ujjitás sebes 
elohaladtán , ellenintézvényekrél gondoskodtak ; 
az evangélikus fejdelmek maguk védelme véget a’ 
Torgaui szövetséget alakiták,— ezzel szembe a’ 
katholikus rendek annyira vivék a’dolgot, hogy 
1529. a' Spirai birodalmi gyűlés, az eddig telje
sedésbe nem vett eorotszt határozatot Luther el
len megújitá, és tudományának minden további 
terjedelmét megtiltá; mi ellen azonban az evau- 
gelikus rendek innepélyesen ellent mondának , 
honnan protestansi nevük keletkezett.— Ez idő
ben Luther és Zvingli összeszéllalkozást tártá
nak az urivacsorai czikk tárgyában; de meg nem 
alkbatának együtt; mitélfogva a’ Lutheránok és 
Reformáltak elválának egymástól, noha a’ Ge
neva! pap Kálvin János egy közép utat ajánla 
a’ két félnek e’ tárgyban ; de ez által saját kö
vetéi is két részre szakadának: zvingliekre és 
kálviniakra, a’ lutheránok pedig urivacsorai tan“ 
ját nem fogadák el.—

Visszajővén a császár, kilencz évi távolléte 
után, személyesen Németországba , a’ békövet- 
kezé birodalmi gyűlésre, a’ protestáns rendek 
azt határozák ottan nyilvánitni i miszerint óh
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semmi új egyházat nem akarnák alapit ni, ha
nem csak a' hajdanit, megtisztítva helyre állít- 
ni,— beadák tehát a’ császárnak 1530. az augsz
burgi gyűlésre vallás -mint újukat, melyet J/e- 
lánkton dolgozott, és ezóta augszburgi vallásté
telnek kezdett neveztetni, melyen alapul a’ Lu
theri egyház.— N császár azonban batáridőt te
vén a’ protestánsoknak, mely alatt a’ katbolika 
egyház kebelébe visszatérnének; több protestáns 
fejdelmek vallásuk óltalmára alapiták 1531 «’ 
smalkalli szövetséget.— Azonban a’ Törököktőli 
félelem, kik már 1529. Bécsig nyomultak elő, 
arra birá a’ császárt, hogy a’ protestánsokkal 
1532. a' Nürnbergi vallás-békét szerkézé, mely 
mindazáltal némi törvényszerű alakok hiánya 
miatt nékik kevés biztosítékot ajánla; mindaz
által csillapitá egy ideig az ellenes érzelmek ki
törését; mialatt Sveiczban a’ valláspártok közti 
forrongás hadra ütött ki a’ katholikus és ziiriki 
protestáns Kántonok közt, melyben Zvingli 1531. 
a’ kappeli ütközetben , elesett.

Azonban egy új kinövés, mely a’ protestán
sokat kedvetlen eredményei fenyegette, jőve lét
re német honban 1533. t.i. egy Leydai ábrándo
zó Bokkold János, Münsterben az njjra keresz
telőket ( Anababtisták) lázzadásra izgatáj de a’ 
melyet az egyesült fejdelini seregek csak hamar 
semmisitének.

2. Habsburg viadalai Francziaországgal.
Ezen események alatt Németországban; Ká

roly császár Olaszországban , Francziaországgal 
vala elfoglalva; már Maximilian alatt Vili Ká
roly és XII Lajos frank királyok probálák Ná-.
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polyt elfoglalni; de mind annyiszor felhagyni 
kéntelenítőiének — ellenben a’ hadszerető frank 
király I. Ferencz megvevő Máylandot, és midőn 
V. Károly a’ német császári korona követelés
ben néki elébe tétetett, ismét felelevenítő Ná- 
jtoly aránti jogát, melynek azonban V. Károly 
tüstént Németotszágban Burgund aránti követe
lését szegzé ellenébe.

Innen a’ két hatalom közt négy háború üte- 
ki, az elsőben elveszték a’ francziák Máylandot; 
Ferencz 1525 a Pavia melletti csatában legyő- 
zeték és elfogatott és egy évi fogsága után le- 
kelle mondani Olaszország és Burgundról, a’ Pá
pa pedig, ki vele összeköttetésbe volt, Róma 
megvétetésc után, egyezésre lépni kénteleniteték.

A* második háborút I. Ferencz, Nápoly meg
szállásával kezdé, de semmit nem tehete, és 
kéntelcn vala a’ Kambrayi békében 1529 min
den olaszországbozi követeléséről lemondani.

így tehát Habsburg hatalma Olaszországban 
biztosítva lön és V. Károly megnyerő mind az 
olasz királyi, mind a’ római koronát.

Ugyan az 1529-dik évben a’ török szultán 
11. Szolimán; ki már 1521 Belgrádot megvette 
és 1526 a’ magyarokatt Mohácsnál megverte volt, 
éppen Bécsig nyomult elő; de kéntelenitteték, 
látván a’ város vitéz oltalmaztatását vissza vo
nulni. — Éjszaki Afrikát is elfoglalák már a’ 
törökök és llaradin mint A\giri Dey az egész 
Küzéptengert nyugtalanitá rabló hajóival j ezért 
tehát 1535 F. Károly Tunis ellen indula, azt 
meghódító, és előbbi fejdeltnének vissza adá 
Spanyol felsőség alatt; de további vállalatát fel
hagyni kelletett I. Ferencz harmadszori háború
ja miatt; miután pedig ezen káboru is fegyver 
szünettel lecsilapitatott. F. Károly császár Al-
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gVr ellen inditá hadait, hova Haradin magát 
vissza vonta volt; de tengeri vészek hajóhadát 
szétrongálák ’s vállalatát abba kelle hagyni.—

Az erre következett negyedik franczia há
ború két évek múlva a’ Kreszpyi béke által vég- 
zúdék be, melyben Fereucz Olaszországot F. 
Károly cs. pedig liurguudot nélkülezé.—

3. Vallási háborúk Németországban.
*

Ennyi forradalmak, ennyi vallási és polgá
ri viszonyok közt is VI. Károly császár oda a- 
rányza , hogy elprobálja az elvált egyházi párto
kat szép úton ismét egyesítni j mivel neki úgy 
láttszék, hogy csupán ez által lehettséges a' 
polgári rendet ismét helyreállít ni.

E’ czélból több ízben tartata a’ két párt hit- 
tudosai közt vallásos összebeszélléseket; de a’ 
melyek semmi czélra nem vezetének—ez okból 
mind inkább sürgeté a’ pápánál egy közegyházi 
gyület össze hívását; de soká hasztalan; végre 
noha már későn, tökélyre inene 1545 a' Triden
ti nagy egyházi gyiilet; de a’ protestánsok a’ 
pápát birájokuak elismerni nem akarván a’ né
met nemzet egyházi gyiiletét kivánák.

Ezen vonakodás után, úgy véle a’ császár, 
miszerint igazságos lenne erőszakhoz nyúlni; és 
éppen midőn Luther meghalt, egy előleges had- 
izenet után, melyei a’ smalkaldi frigy a’ császárt 
megelőzni akará, kiüte 1546. a' smalkaldi hábo
rú.— Azonban a frigy két főnökeinek, szász- 
országi választó fejdelem bölcs Fridrik, és a’ 
hirtelenkedő, hassziai ország gróf Filepnek , ha
tározatlanságuk, időt adának a’ császárnak ma
gát Ingolstadtban megerősitni, és hadait össze
vonni.— Ezek nóha rövid ideig ostromlak ott
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a’ császárt, de majd lélte aránt találák meg; és 
mintán feltételeden magukat megadni kelletett, 
ki-ki haza inene országába.

Mert az alatt a’ szászhoni herczeg Moritz, 
kire Fridrik országa kormányát hízta vala, a’ 
császár pártjára álla, és Szászországot saját bir
tokul nyeré a’ császártól, midőn őtet most Frid
rik onnan ismét elűzte; a’ császár hadi-díjjal 
büntető a’ déhiémetországi városokat, azután be- 
nyomula Szászországba, és a’ választó fejdelmet 
1547. a' miihlbergi csatában elfogá, fejdelemsé- 
gétől megfosztó, és azt Moritznak adá,—a’ liesz- 
szeni grófot Fiiepet lemondásra kényszerítő, és 
őtet szabadság Ígérete inellett is, fogságban tartá.

Erre a’ császár kiadá 1548. az augszburgi 
interimet, melyben noha a’ protestánsoknak a’ 
kehely, a papolt házassága, és az elfoglalt egy
házi jók megengedtettek is, de a’kathólika egy- 
báztóli függésük rendeltetett.

Mivel pedig kivált Magdeburg ezen Interim- 
bez legkevésbé akará magát tartani, ezért a’ csá
szár Moritzra bizá ezen város megbüntetését.— 
Moritz színből engedelmeskedék; de midőn ezen 
czélra rendelt seregek kezénél volnának, hirte
len a' császár elten fordnla, részint azoni hosz- 
szujából, hogy Ipja a’ hesszeni Filep még mind 
fogságban tartatnék, részint azon véleményből, 
bogy így Fridrik ellen elkövetett igaztalan tet
tét helyrehozza,— megrohand Inszhruknál a’ csá
szárt, és sebes futásra kényszerítő.

Látván a’ császár, hogy lehetetlen az elvált 
vallás -pártokat egyesit ni, a’ fogoly Fridriknek, 
és valamivel később a’ hasonlolag fogoly Filep- 
nek szabadságot ada országukba menni, és az 
angsbargi vallást ét eliteknek 1553 a' Passzau egye- 
ződésben, teljes lelkiismeret szabadságot ada, és

•
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polgári egyenlőséget a’ katliolikusokkal, és a’ 
közelebbi birodalmi gyűlésen, melyet öccse, a’ 
már 1531. német-királya választott Ferdinánd 
által tartata, ezen egyezet alapjához 1555. az 
augsburgi vallási béke megköttet ék’, azon fen- 
liagyás mellett, hogyha ezután valamely katho- 
likus fejdelem, vagy herczeg protestáns leende- 
ne , vesztené el méltóságát és országát, mint ez 
azután a’ kölni választó fcjdelmen meg is történt.

Látván továbbá Károly császár életének 
kedveltebb terveit semmisülni} átadá Spanyol, 
Nápoly és Németalföldi tartományinak igazgatá
sát fiának II. Filepnek, Németországot pedig öt- 
tsenek Ferdinándnak, és 1556. Spanyol honban 
Placentia mellett; Szent Justus zárdája magá
nyába vonula; hol azután 2. évvel élni megszűnt.

Ferdinánd es ászár és után na fia II. Moxi- 
milián türekedének a’ vallási frigyet fentartani: 
azonban a’ tridenti nagy egyházi gyület is 1563. 
bévégzódék, melyben a’ katholika a. szent egy
ház rendszabályai megállitatának; ’s egyszers
mind a’ két valláspártok közti különség elhatá- 
rozólag kimondaték— a’ Jézsuiták pedig minden 
iparral azon valónak, hogy a’ protestáns egyház 
további terjedelmének határt tegyenek, mely e- 
gyébaránt is már a’ Lutheránok és Reformáltak 
közti egyenetlenség miatt nagyon inegcsökkene.

4. Vallásháborúk Francziaországban.
A.’ Kálvin szerinti reformatio Francziaország- 

ban c’ közben nagy terjedelmet nyerej majd pe
dig a’ reformatio az ottani udvari pártokba be- 
lévonatott, és politikai czélokra használtatott.
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II. Henrik alatt a’ Guizek családja (a' Lo- 
tharingi házból) főhatalomra juta az udvarnál, 
annyira, hogy ennek és az udvarnak egy más 
párt szegzé magát ellene, melynek homlokán 
állának a’ Bourbonok, kezdetben a’ Montmoren
cy házzal egyetértve; a’ montmorencyakkal ro
kon lévén a’ Kálvint követő tengeri fővezér Co- 
ligny, ezért a’ kálviniak vagy protestánsok, a’ 
Bourbon párthoz számitatánakl, és Ilugonották 
(Hu gonak éjjeljáró leikéről vétetvén a’ hasonlat) 
neve alatt] a’ Guizektől, kik II. Henrik gyenge 
uralkodása alatt főszerepet játszanak az udvar
nál, annál inkább üldöztetének, minélinkább ter
jedőnek , és ezért néha, buzgalmukból közcsend 
zavarásba is elegyedtek.

Ekkor próbát tevének u’ Bourbonok, a’ Gui- 
zeket megbuktatni; de pártfejeik elfogatának, és 
egy közzülek már halálra is Ítéltetett, midőn II. 
Ferentz meghala, és akkor a’ csecsemő IX. Ká
roly helyett uralkodó anya Medici Katalin, egy 
kevés ifiéig a’ Bourbonokat pártolta , és a’ pro
testánsoknak 1562. a’ Januariusi rendelet által 
a’ városon kívül, szabad vallásgyakorlatot en
gedett. — De midőn a’ Guizek a’ protestánsok 
közt a’ Basszy-i vérfürdőt eszközölték, akkor 
ezek mindenfelől fegyvet ragadának j és így kö
vetkezének 1562—1593. kilencz vér-ontó vallás
háborúk Franczhonban-. az első és második há
ború a’ Januariusi rendelet megerősítésével vég
ződök — a’ harmadik, melyben a’ Bourboni ki
rály: Navarrai Henrik, legelőbb lépék fel, a’ 
protestánsoknak teljes vallás gyakorlatot szerze, 
Párizson kívül, és még négy bátorságos váro
sokat.

Most az udvari párt-. Navarrai Henriknek, 
Margarétával, IX. Károly bugával összeházasi-
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tását vévé czélba, ’s a’ hős, és nemes Admiral 
Koligny-it az udvarhoz tudá csalni, ott csel ál
tal letartóztatni; nem sikerülvén az Admirált 
golyó által megöletni; rábeszéllek a’ bosszuohaj- 
tó Kát karina és Gaizek a’ királyt: Károlyt, a’ 
Iiiigonották elpusztításában megegyezni; és igy 
eredc az úgynevezett párizsi vér-nász, melyben 
1572. Bertalan éjeién, Augustus 2I-ke'n Kolig- 
tiy 2000. protestánsokkal Párisban, és az azt 
követő napokban 30,000, Francziaország más 
részein megölet ének, Navarrai Henrik pedig r. 
katholika bit szertartást válalá el.

Az ötödik hábornban azonban a’ protestán
sok, kikhez Navarrai Henrik visszacsatlakozék, 
IX Károly következőjétől III. Henriktől kor
látlan vallás szabadalmat nyertek. Parison kiviil 
nyoltz bátorságos városokkal, és megtarták eze
ket a’ hatodik és hetedik háborúkban is.

Ez okból Guiz herezeg a’ király ellen egy 
egyesületet vagy Ligát alakítváu és éppen Ko
ronára is törekedvén; III. Henrik ót Bloisban 
megölető; de a’ Ligának engednie kelle, és ép
pen akkor, midőn Navarrai Henrikkel össze 
szövetkezett és a’ Ligistakon győzelmet vitt ki, 
egy ifjú Domonkosi szerzetestől Kelemen Jakab
tól a’ táborban késsel megöletett.—

Most már Navarrai Henrikre szállá a’ trón, 
ki mint franczia király IV. Henriknek nevezte
tik,— jóllehet ó 1590. a’ Ligát egy csatában 
legyőzte, még is Párist meg nem vehető, és mi
dőn a’ Ligával szövetséges spanyol király II. 
Filep, kétszer küldene nagy sereget franczia- 
országba; ekkor IV. Henrik, hogy Francziaor- 
szágot megnyugtassa, katholika vallásra tnene 
által, ekkor osztán közakarattal királyá elismér- 
tetett, és 1595. Nantesi királyi rendelet által
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a protestánsoknak teljes vallásgyakorlatot, és 
status hivatalokra léphetést ada,— az ő jótévő 
kormánya alatt Francziaország leghóldogahh ide
jét éldelé—’s mégis 1610. egy rossz embernek, 
Rataillak Fereneznek gyilkos keze által halt 
meg, 21-d-k évében uralkodásának.

o. Vallás-viszonyok Angolhonban.

Angolhonba is majd bémcnetct talált a’ fíe- 
fortnatio-, de a' katbolika vallás eltiltása ottan 
felette világi érdekből történt.

A’ határtalan királyi hatalom, melyet VII. 
Henrik hagyott maga után, a’ szenvedélyes, és 
szeszélyes VIII. Henrik kezében teljes zsarnok
sággá vált.— Ez jóllehet maga irt bizonyos mun
kát Luther ellen, miért is a- Pápától: hitrédnek 
neveztetett, még is majd a’ pápától elvált; mi
vel az első nejétóli önkényes elválását, és An- 
nárali (Boleyni) egybekelését erőtlennek ny ilvá
nította,— ezért VIII, Henrik 1535. magát az 
angol egyház főnökének jelenté ki. Minden papi 
vagyonokat bévona, és mindent, ki az általa 
felállított egyházszerkezetet el nem fogadta, meg
öletett , magát a’ nemes korlátnokot Aloore Ta
mást is, majd pedig Boleyni Annát is vesztő
helyre küldé, ’s ezen sors érte az utó előtti né
pet: Határd Katalint is; hat nejei küzzül, ki
ket egy' másután birt.

Legelőbb fia VI. Elvárd alatt vétetett bé egé
szen a protestáns reformatio, Krarntner Érsek se
gédjével, a’ püspökok pétiig, és katbolika bit szer
tartásai weghagyatának.Következője azonban,
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a’ buzgó katholika Mária, ismét visszaállitá, és 
nagy számú protestánsokat öletétt meg, ’s maga 
Kratnmer is tűz-halált szenvede.

Halála után pedig mostoha üttse a’ szellem- 
tele szinte férfias Erzsébeth (VIII. Henrik leá
nya Boleyni Annától) a’ Parlament segédjével is
mét kitiltá a' katholika vallást, és alapitá 1569 
Az angol püspöki egyházat mint az ma is áll; 
mivel pedig ezen egyház a’ római sz. egyház 
szertartásaiból sokat megtartott, ez okból a’ kál
vini Praesbytariánok (Puritánoknak is neveztet
tek) maguk rendkívül egyszerűségükkel és szo
ros egyházi fenyítékükkel feliépének a’ püspüki 
egyház ellen és elvetek a’ /elsőbbségi esküt az 
az ; uem akarák elismerni a’ királyi felsőbhségct 
egyház dolgaiban, miokért ők a’ katholicusokkal 
egyformán üldüztetének.

E’ küzben a’ kálvini reformatio 1542-ról 
kezdőleg Skót honban is elterjedett. kivált Knosp 
János buzgalma által, és éppen a’ Skót parla
ment vivé azt bé; midőn 1561 Stnárt Mária 
férjének, franczia király II Ferencznek halála 
után, Skóthonba haza ment, és magát a’ pápa 
részére nyilatkoztatá. Ezen lépése, ’s az által 
hogy másod ízbeli férjhez mente után, második 
férje gyilkosához ment férjhez; oly ingatag ál
lásba esett, hogy Skóthonból elfutnia kellett és 
Erzsébetiméi angolhonban keresett oltalmat, Er
zsébet azonban őt letartóztató, mig ártatlansága 
világosságra jövend: de Mária vétkének ítélete
ién lett betanusitását nem ismerte el; mindazál- 
tal midőn az itélőszék ót, ángolhon ellenéveli 
alkudozással (mint frankhonnal. Spanyolország
gal és a’ pápávál) valamint Erzsébelh ellenségei
vel! összeesküvéssel Statusvétken elmaraszthatni 
vélte; ekkor a’ parlament Mária megületését 
megállttá, és ígyő fejsze alatt veszté életét 1587.
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Erzsébetit erőteljes uralkodásának köszönhe
ti angolhon magosra emelkedését, melyre mint 
tengeri és szárazi kereskedő hatalom kivált a’ 
spanyol armada semmivététe után hatóit fel, mi
vel t. i. az angol tengeri hős Dráké Fereucz ki 
1571 —1580 a’ földet korül evezte; Kádve mel
let egy Spanyol hajóhadat összetört; ezért II. 
Filcj) spanyol király, az úgynevezett: győzhet - 
len hajóhadat, vagy armadát állitá ki, mely 
150 gályákból, 8000 evezőkből és 20,000 kato
nákból állott: megindula ez a’ roppant erő a’ 
Lisszaboni kikötőből magához veendő a’ német 
alföldi gáljákat is; de tengeri szélvészek, az an
gol hajó had egyes ráülésci, gyújtószerek ráhá- 
nyása, és végre viszonti szörnyű szélviharok a’ 
vissza menetkor; ezen kevély vállalatot semmi
vé tették 1588.

Erzsébetit uradalma alatt megfészkelék ma
gukat az angolok éjszaki Amérikában; feltalálák 
az útat Arkángelbe, egyenesen Kelet-Indiába eve
zőnek, és ott alapiták 1600 az angol-indiai ke
reskedő társulatot, mely által angolhon, követ
kezőleg, mostani Kelet indiai óriási birtokára., 
tett szert.

G. Eredete az egyesült német alföldi 
közállománynak.

Midőn V. Károly császár németalföldet ti
zenhét virágzó tartományival és gazdag kereske
dő városaival együtt fia II. Filepnek átadta, ez 
időben a’ Reformatio franczia honból németal
föld több vidékeire is behatott.— Filep egy ko
moly és szoros jellemű fejdelem, ki európai és
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amerikai minden országaiban, mind a’ határta
lan egyeduralkodásnak, mind a' római katholika 
hitnek, megtartását tette czélnl, most arról is 
kezde gondolkozni, miszerint német állóidon 
egy felöl a’ rendek szabadalmait korlátolja ; más
felől a' reformál iot fa’ Kálvin szerintit, mert ez 
hatott volt inkább oda bé) a' hit nyomozó szék 
által elnyomja.

Elébb több spanyol hadlábokat vete az or
szágba , és mostoha testvérének: Pármai Mar
gitnak, mint németalföldi helytartónak Kibor
ítok Granrellát adá oldala mellé, ki önkénye és 
kevélységével a’ németalföldi fömmességet erő
sen megsértette, ’s ez által gyűlöletbe jött, a’ 
honfiak nevekedö elégiiletlensége arra birá a’ ki
rályt, hogy' mind a’ hadiahokat kivinné onnan 
mind pedig Granrellát elmozdítaná állásából.

Midőn pedig a’ hit nyomozó szék mind e* 
mellett is hevítetek; a’ fellázadt nemesség az 
úgy nevezett Genzok vagy koldusok (kik frank- 
honban Hngonottáknak neveztettek) egyesületét 
alapitá; melynek főnöke volt a’ Nasszauorániai 
herczeg Vilhelm és Egmond 's Horn, a’ túlbuz
gó köznép />edig sok városokban a’ katholicusok 
templomaiban dühös képrontást követett el — 
azonban sikerűié a' hely tartó nőnek kétfelé sza- 
kítni a’ szövetség tagjait, 's midőn hire hallat
nék a’ közelgető spanyol hadlábnak, mely a' bé
ke rontókat vala büntetendő; elhagya az Orá- 
ttiai Vithelm ez országot és nagy tömeg nép ké
résé menekvését kivándorlásban.

Ekkor 1567 Álba herczeg, egy hadlábbal 
bényomula, nyomozószéket állita fel, melyet a’ 
nép rertanácsnak nevezett; túlzó keménységet 
gyakorta a' főbbek és alsóbbak uránt annyira, 
hogy újra sokan váudorláuak ki; midőn erre
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egy az Orániai herczeg által gyűjtött hadsereg 
ütött volna bé az országba, megölető Álba Eg
mont és Horn grófokat, megvevő azon serget, 
és erősségeket építé külön városokban.

Mivel pedig most Filep az ország törvénye 
ellen, hallatlan adót kivána a’ néptől, és J/6«az 
angolokkali kereskedést eltiltá, ezért a’ németal
földi kereskedők, az Orániai herczeget ujj hadké
születre segiték és nemsokára a’ vad vízi geuzok 
hozzájárulta által (ezek kivándorlottak valónak, 
kik tengeri rablásból éltek) az északi tartomá
nyok egy része felhelésben volt, ’s egy szörnye- 
teges háború kezdődők 1570.

Jóllehet Álba nyomosán /épék fel a’ táma
dás ellen, mind a’ mellett is Filep tanácsososob- 
nák leié, őt visszáhinni, és német alföld kor
mányát inérséklettebb férfira bízni. — Változó 
hadi viszonyok után az hív maradt tartomá
nyok, az elpártoltakkal egyesülőnek a’ Genti bé
liében 1576. melynek megtartására a’ németal
földi generál státusok egy egyesületet alakítónak, 
melyet Álba következője ostriai Juán megerősí
tett } de mivel ezen kormányzó, azon egyesül
teket megsértő jogaikban; ezért új felkelés ke
letkezett , és midőn az új spanyol helytartó '• 
Pármai Sándor noha régi jogaikat megadta; de 
a* kathólika vallást is helyre állitni akará; ek
kor a’ hét éjszaki reformált tartományok az 
oramiai herczeg Vilhelm unszoltára, az utrekti 
egyesületet kötők; melynek ellenébe a’ déli ka- 
tliolikus tartományok , jobbára a’ spanyolok 
szerencsés fegyveréhez csatlakozónak.

Ee úttal tehát
1581. az egyesült generál - statusok, a' spanyol 
kormánytól elszakadának, és az oramai herczeg 
Vilhelm, ’s ennek majdoni meggyilkoltatása után

7
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fiát Moritzot tevék Közállományuk főnökévé", 
noha ezen közállomány fekte, minden angol se
géd mellett is, darab ideig igen szorongatott 
volt; miután Filep győzhetetlen hajóhadát az 
angolok ellen elvesztette (mint föleb láttuk) és 
pénzszűke miatt alig védhette a' déli tartomá
nyokat; meghóditá Moritz az egyesület elvesz
tett részeit ismét, és Spanyolország kénytelen 
vala 1609. az egyesült németalföldi közállomány- 
nyal tizenkét évi fegyver szünetet kötni.

E’ közben a’ hollandok keleti Indiába ke
reskedő utat intézőnek; a’ portugál-spanyol bir
tokokat ottan elfoglalák, és a’ XVII. század első 
fele folytában Európában első kereskedő nép
pé levének.

7. A’ reformatio a’ skandinávi 
országokban.

A’ skandinávi országokban is polgári válto
zatok következésében, megfészkelé magát a’ re
formatio. —

A’ svédek mindig elégületlenek valának a’ 
dán uradalommal,— midőn a’ dán király II. Ké
rést ély a’ svédekenni hatalmát 1520. a’ st ok hol
mi vérfürdő (az-az a’ néki nem kedvező neme
sek megölése) által törekedett megerősitni, a’ 
nyomottak Gusztáv Vasa körül gyülekezőnekj 
egy bajdoni királyi család bős ivadéka körül, ki 
dán fogságból kiszabadulva, sok életveszélyek 
után a’ Dalekarlieknél befogadást talált. — Majd 
minden svédek felkelőnek, elűzök a’ llanza (ke
reskedő városok egyesülete) által a’ dánokat; és
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Gusztáv Vasát 1521. ország-főnökévé választék, 
’s két évvel azután királyukká is; ezáltal 1523. 
az 1387-6e« kötött kalmári egyesület örökre 
feloldat ék.

Gusztáv Vasa előinozditá a’ lutheri tudo
mányt országában, megtörő a’ papság hatalmát, 
felvevé a’ polgárokat és parasztokat is az or
szág rendjei közzé, és ugyanazon évben 1523. 
egz/ egyházi gyületben létévé alapját a' reforma- 
tionak, mely 1544-dik évig egészen tökélyre 
ment.— Második követője III. János, jóllehet 
akará a’ katholika vallást ismét helyre állitni, 
de a’ nép oly keményen tartá a’ lutherit, hogy 
ennek fiát és következőjét Sigmondot, ki egy
szersmind lengyel király volt, és mindenütt, ho
vá hatalma ért , a’ protestantismust kiirtani 
igyekszett; a’ trónról leveté,— és ennek nagy
bátyát IX. Károlyt választá királyának.

Ez a’ dánokkal, oroszokkal és lengyelekkel 
hosszas , és az országát dúló hadakat folytatott, 
melyeket csak fia Gusztáv Adolf, ki 1611. juta 
trónra, tudott bévégezni, még pedig szerencsével.

Ugyan az Cvben, melyben Gusztáv Vasa a’ 
svéd - trónra emeltetett; Dániában az ottan is 
közgyülőletet érdemlett II. Keresztely trónjától 
megf'osztaték, ’s következője I. Fridrik megen
gedő a' lutheri vallás bevételét, midőn maga is 
arra átmene; de még nagy ellenzctre talált a’ 
Püspököknél — egészen tökélyre vitetett fia III. 
Keresztely által 1536-b. ki a’ dán püspököket 
eddigi hatalmukat nélkülezni kényszerítő; és az
után nem sokára Norvégiába és Izlandba is be- 
vivé a’ reformatiot.

Ezeken kívül a’ lutheri vallás-újítás a’ né
metrend által, mely azt 1525-tól kezdve Porosz
honba is bevitte; Lifiandba, Esztlandba és Eur- 
landba is elterjesztetett. 7 *
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Lengyelhonba, Magyar és Erdélyországokba 
is 1520-tól kezdve, mind a’lutheri, mind a’ kál
vini hittan, részint Szászhonba feljáró kereske
dők, részint Vittenbergben, Genevában és más 
némethoni egyetemekben tanult honfiak, — úgy 
némethonból béjött hitterjesztők által is, nagy 
terjedelmet vívt ki.— Ellenben Spanyol és Olasz
országokban, a’ hitnyomozó szék , és Jezsuiták 
által nehéz gátak vettettek elejébe; úgy Frank- 
honban IV. Henrik visszalépése, németalfoldön 
az északi és déli tartományok egymástóli elsza
kadásuk; Németországban pedig a’ protestánsok 
egymásközti versenygések miatt, sokat hátrál
tatott annak haladása.

2. A' Xyil-dik század.
1. A’ harmincz éves háború.

a.) A’ Cselt- Pfalzi, és az al-Szászhoni- Dani 
had.

A’ katholikusok és protestánsok közti fe
szültség Németországban II. Rudolf császár or- 
száglása alatt, költsönös ingerültségek miatt, 
mind magasbra hágott; annyira, hogy a’ protes
tánsok 1608. egyesületet (unió) alakitának jogaik 
védésére, IV. Fidrik Pfalczi választó fejdelem 
alatt;— a’ katholikusok ellenben bajor herczeg 
Maximilián alatt ligát szegzéuek az ellen, ’s 
mindkét félek a’ jüliki herczegség feletti örökség! 
vitákban, fegyvert ragadának j de majd békét 
kötőnek.
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II. Rudolf császár halála után öltse Mátyás 
lévén császár, arra határozá magát, hogy unoka 
öttsének Ferdinándnak adja által, mint követ
kezőjének , Cseh, Magyar és Ostria országok 
kormányját; Ferdinánd ön örökös tartományi
ban: Stiriában, Kárinthiában és Kráinban cl- 
nyoíná a’ protestantismust; mitől megrettenének, 
a’ cseh protestáns rendek; miszerint őket is, kik 
egyébaránt Rudolf császártól az úgynevezett fel
séglevelet , ’s abban szabad vallásgyakorlatot 
nyertek volt; hasonló sors fogná érni.—

Valóban is, császári parancs következtében 
Cseh honban két egyházak, melyeket protestáns 
alattvalók épitének, egyik lerontatott, másik bé- 
záratott; és midőn a’ protestáns rendek ezért 
panaszkodának, elutasítást nyerőnek. Ezen fel
dühödve , gróf Thurn Mátyás vezérlete alatt há
rom tagjait a’ prágai császári helytartóságnak 
n. in. Szlavata Vilhelmet. Martinit* Jarazlót 
és Platter Fiiepet a’ prágai vár ablakain legör
dítik, ezen goromba tett eredményét előre lát
ván a’ lázzadók; a’ kormányt ön kezekre ragad
ják , vonakodának, a’ kevéssel azután megholt 
Mátyás császár helyébe következett Il-dik Fer
dinánd császárt, királyuknak elismerni, és a’ 
Pfalczi vál-fejedelemnek, V. Fridriknek adák a’ 
cseh koronát; ki azt hiúságból el is fogadá. így 
erede 1618 a' harminc* évi háború

Mert késeiem nélkül nyomula most a’ csá
szárral szövetséges, mint vezér és kormányfi 
egyaránt feltűnő bajor hertzeg Maximilian a’ Li
gái és császári seregekkel, Osatrián által, (hol 
a’ protestánsok hason,ólag forradalomban voltak, 
kiket leültetett) Csehországba és megveré ros
szul vezérlett hadát a bátorság vesztett Fridrik- 
nok 1620 d fejér hegy alatti vérontó ütközet-
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ben Prága alatt annyira, hogy Fridrik sebbel 
futaki az országból, segédet keresni éjszaki né- 
inetországban. — Erre őt a’ császár birodalma 
vesztettnek nyilvánító: a’ csehek pedig kemé
nyen bűntetteiének és később a’ protestánsok az 
országból kiűzetének.

Most feloldatván az Unió senki nem vévé 
fel ügyét a’ megítélt Vál-fejedelemnek, csak a’ 
Bádeni batar-gróf, és a’ pbalczi szolgálatban 
álló Braunsveigi fejdelem Krisztián és gróf 
Mansfeld Erneszt folytatónak dúló hadat a’ Raj
na mellett zárdák és egyházi birtokok ellen; de 
a’ Ligái sereg fővezérétől Tillytől mindenütt 
megverettek, a' Pfalczi válfejedelmi méltóságot 
pedig Maximilián herczegnek adá jutalmul a’ 
császár;

Keresztely kerczeg és Mansfeld pedig most 
Veszfáliában üzék dúló hadrendszeroket, ’s mi
dőn ottan is Tillytól kényszeritetének sergeiket 
clbocsátni, angol németalföldi, és dán segittséggel 
ujj serget állitának ki; ez okból Tilly Vesztfáli- 
ában maradván őrizetén az általa fenyegetett al- 
Szászhoni kerület IV. Keresztely Dán király ve
zérlete alatt feltámada; mivel maga a’ dán király 
is félté Tillytől llolsteini kerczegségét, ez alatt 
pedig a’ császár is, hogy ne lenne mindig füg
gésben a’ Ligái seregtől, Vallestein (tulajdon 
képp Valdstein) Albert fővezérsége alatt, saját 
hadsergét állitá ki.

A’ most kezdődő háborúban elébb Mansfeld 
Desszau mellett, Vallensteintól megvereték, és 
Magyarországra üzeték, azután Krisztián a’ dán 
király Lutternél Tillytól legyőzeték, azután Ti\- 
ly és Valenstein tnegülék Meklenburgot, és el- 
dillák, a’ büszke Vallenstein most meklcnburgi 
bertzegnek neveztető magát a’ császár által, és



— 1032—

vágya még a' Pomeráni keleti partok birtokára 
is; de mivol Stralzundot incgnein vehette és 
egyfelől an^olhon, másfelől Svédország lénye
gété őt, ezért ő maga ajánld a’ békét Dániának, 
mi által ez, az ő féktelen hadaitól megszabadult.

Mind ezen győzelmektől indítva a’ császár 
kiadá a’ protestánsok ellen a’ restitutio (vissza 
adás) parancsát, mely szerint ők tartozónak 
minden a’ Passzaui egyezettől fogva általuk el
foglalt egyházi jókat vissza adni, és hogy pa
rancsának sikert adjon, hadisergeit talpon tar
tó; mindazáltal nyomos feladások után Vallen- 
stcint kevélysége és hallatlatlau zsarolásai miatt, 
a’ fővezérségtől eltávolító.
b.) A' svéd-német háború, frankhon nyilvános 

béavatkozata.
A’ protestánsok ügye most veszve lenni lát- 

taték. midőn véletlen a’ svéd király Gusztáv 
Adolf, ki ez okért éppen a’ lengyelekkel fegyver- 
szünetet szerze, 15,000 svédekkel a’ pomeráni 
partokra ki szállá, és a’ protestáns fejedelmeket 
fül idézé magukat a' vallás oltalma véget, hoz
zá csatolni, mivel pedig ezek hozzá, mint ide
genhez, nem bizának, arra kénteté a’ Brauden- 
burgi Válfejdelmet, hogy néki Spandaut, mint 
fegyvertárt, át adná; fölszólító a’ szász rál-fej- 
delmet is, neki az át menetet megengedni, hogy 
a’ Ti'lytől keményen vivt Magdeburgot, mely őt 
segédre hivá, felszabadíthassa.

Mialatt a’ vál-fejdelem késik az alatt Tilly 
megveszi Magdeburgot és elrontja, és dulong\a 
Szászhonba nyomakodik ,z most elfogadó a’ szász 
vál-fejdelem a’ Gusztáv Adolfali frigyet, ki nem 
sokára Tillyt 1631 a' Lipcsei csatában annyira 
legyőző, hogy az egész Németország nyitva álla
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előtte, hol hit rokoni nyílt karokkal fogadák a’ 
győzőt, annyival inkább, mennyivel külünbözék 
a’ Gusztáv Adolf ember baráti önmérséklete, és 
katonáinak jófenyitéke az ellenféli vezérek ke
ménységétől és sergeik féktelenségétől.

Szászhonból ki frankonián által, a’ Rajna 
mellett nyomulván elő a’ svéd király, hol min
denütt neki hódolatot tevének, Bajorhonba for- 
dula; kivívá a’ Lekk vizéni átszállást; hol Til
ly egy golyó által térdén össze zúzatva, halá
losan megsebcsittetett; bémenetet tarta Müntyen- 
le. — Ily szükségben ismét megbivá a’ császár 
Vallensteint, legterjedelmesb hatalommal, egy 
hadsereg alakítására, ’s majd Gustáv és Valién- 
stein Nürubergnél szemben állának egymással j 
Vallenstein erős fektéré tett egy sikeretlen rá
csapás után Gusztáv ismét Bajorhonba nyomu- 
la, és onnan Szúszországba, hova e' közben Val
lenstein elfordult vala, és megesék ott 1632. 
November G-án d Liittzeni ütközet, melyben 
Gusztáv Adolf két golyóktól éretve, elesék: ez
ért bosszú dühre lobbant Svédjei Veimári hév 
czeg Bernhárd vezérlete alatt, győzelmet vívá- 
nak ki Vallensteinon. — Ila egyfelől Gusztáv 
Adolf megjelente, a’ protestánsok ügyét Németor
szágban az elbukás veszélyétől megmentette, más
felől : eleste Németországot a’ svédek elnyomá
sától felszabadította.

A’ svédországi korlátnok, ’s egyszersmind 
főkormányzó Axel Oxenstirna azonban paran
csot ada Bernhárd herczegnek és general Horn
nak, mint fővezéreknek a’ svédseregeken, tovább 
folytatni a’ háborút, ezek most Bajorhont leg
keményebben szorongaták, a’ nélkül hogy Val
lenstein gátolni tudta volna; két értelmű jelleme 
ezen nagyravágyó férfinak, ki mint mondatott
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a' svédek egyetértésével a’ csehországi koronát 
akará magának megszerezni, arra birá a’ császárt 
hogy őt a’ íővezérségtől felmentse, és mivel ő 
erővel akará azt megtartani magának; őt áruló
nak nyilvánítsa j mire Vallenstein főtisztjeinek 
egyikétől Egerben megöletett.

Most sebbel üzetének ki a’ svédek a’ császá
ri seregektől Bájorhonból, és nem sokára Bern- 
hard vigyázatlansága miatt 1634. a’ Nördlingeni 
ütközetben oly teljes megveretést állának ki, 
hogy Horn elfogatott, és Bernkárd herczeg kén
telenítőtök a* Rajnán által magát Lotháringiába 
vonulni. — Szászhon pedig hajlónak érzé magát 
a’ császárral békét kötni, melyhez azután más 
protestáns fejdelmek is (kivéve a’ llesszeni, Vür- 
tembergi és Bádeni herezegeket, kik a’ svédek
kel tártának) hozzá állának.

Most minden a’ régóhajtot nyugalomra lát- 
taték hajolni; midőn hirtelen jFroMCSioorsság, 
mely, bibornok és ország-tanácsnok Riclieli in- 
tézvénye szerint, kezdettől fogva segité titkon 
a' svédeket; nyilvános'szövetségre lépék a’ své
dekkel, hogy Habsburg hatalmát levijja, és a' 
rajnai német tartományokat magához ragadja.

Mig a’ svédek éjszaki németországban az 
ostriai-szász seregeket foglalatoskodtaták, addig 
a’ francziák meglepők Elszászt, és segiték her
czeg Bernhárdot győzelmes előnyomultában, a’ 
Ligái hadsereg ellen a’ Rajnánál; azon Ígérettel, 
miszerint néki Elszászt és Breiszgaut, mint 
egy fejdelemséget, át fognák adni. De midőn 
ó az általa megvett erősséget Breiszakkot, a’ fran- 
cziáknak kiadni kényteleniteték; holott az egye
zés szerint magának kellett volna tartania; ek
kor hirtelen meghaló, és a’ francziák tüstént 
mindkét birtokot maguknak foglalák.
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Még soká tarta ezen dúló háború, mi alatt 
a' szerencsétlen Németország, minden vonalban 
a’ svéd és franczia hadak dúlásai, és pusztntási 
miatt— nevezet szerint Raner és Torstensohn 
svéd vezérektől, irtóztatón elkietleniile— inig 
utoljára több éveken át folytatott alkudozások 
után: Osnabriikkben és Miniszterben 1648. October 
24-kén Vesztfáliai frigy létre jött,— ezen béké
ben több ország rendek birtok nagyobbitást nyerő
nek, némelyiknek előbbi birtoka részint inegerósi- 
tetett, részint vissza adatott (mint p. o. V. Fridrik 
fiai, a’ választó fejdelmi méltósággal a’ Pfalzot is, 
felső Pfalzon kívül, mely a’ Bájor vál-í'ejdelemség- 
hez kapcsoltatott— ismét vissza kapák). Minden 
országbeli fejdelmeknek, felsóbbségek ön birto
kukban elismertetett. — Svédhon nyeré nagyobb 
részét Pommernek Rigával együtt; de német fel
sőség alatt — Francziaországnak át kelle enged
ni : ostriai Elszászt és Sungaut, a’ Breizakki 
és Philipsburgi erősségekkel együtt, közvetetle- 
nül — Sveitz és Németalföld (Holland és Bel
gium) függetlenségük elismértetett. — A’ protes
tánsoknak, a’ kálviniakat is bezárólag, a’ Pasz- 
szaui egyezet jogai, és az Au^sburgi vallásfrigy 
hasznai, minden fenhagyás nélkül, az 1624-ig 
bévont egyházi jókkal együtt, megadatának.

A’ harmincz évi háború némethon jóllétét 
teljesen eldulá, lakóinak fele: kard, éhség, dög- 
ressmiatt elvesze; városok, faluk eldulva ham
vakban fekvőnek— földmivelet, mesterségek, 
tudományok, mivészetek megakadának — ’s a’ mi 
legrosszabb volt, a’ hajdoni német jó erkölcsök 
megromlának. — Ezen nagy béke ámbár erős a- 
lapra állitá a’ vallásgyakorlatot j de polgári te
kintetben Németország egysége feloldaték , és a’ 
franczia béfolvás áldozatja lett.
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2. Az angol nép-zendiilef.

Az időben, melyben Németország a’ har
minc* éri háború által öl d ö k ól tetett j Angolhon 
is nehéz polgári hadakat, és erőszakos zendüle- 
teket állaki, melyek polgári indokai a’ vallás 
által feszitetének.

Erzsébet következője, a’ gyenge I. Jakabra, 
a’ vele rokon érzelmitek nagy reményeket hal- 
mozának; de midőn ő nem volna elég bátor a’ 
protestánsok ellen fellépni, keletkezők 1605. az 
ti. u. lőpor összeesküvés, mely őt és a’ Parlamen
tet egyszerre légbe akará repitni; de a’ mely 
felfedeztetvén, semmisitetett.

Az alatta felnevekedett hatalmú Parlamentet 
korlátolá utánna I. Károly, ’s midőn ellenzetre 
talált volna, egész 12 evek alatt Parlament nél
kül uralkodott, már I. Jakab a’ (Praesbiteri) 
skottokat fel keserítette volt avval, hogy a’ püs
pöki egyházi szerkezetet akarta nyakokre tolni; 
midőn pedig most I. Kéroly tőllek a’ bévont 
egyházi jókat elvenni, és egy új Liturgiát ve
lők bévétetni törekedett, egyenlő ellent állásra 
kelének fel, és midőn éppen Angolhonban is bé 
nyomulnának, összehivá 1640. az úgynevezett 
hossza Parlamentet.

Mivel pedig ezen Parlament, közállományi 
czélból, minden királyt jogokat magának sajáti- 
ta; ezért az ellen a’ király több éveken át há
borút folytata, mely azonban részére veszélye
sen üte ki; Károly kénytelen vala utolsó meg- 
veretésekor, melyet Kromvell Olivértől álla ki, 
Skothonba futni; de onnan kiadatott, és az in-
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dependensektől (a’ Praesbiteriek egy hitábrándos 
jiártjától, mely amaz úgynevezett derékparla
mentben erőszakkal felsőbbséget vívt ki magá
nak), honárulással vádoltatván, lefejeztetett, — 
’s legottan 1649. Angolhon szabad közállománnyá 
alakittaték, melynek vezére Kromvell vala. — 
Miután ez a’ skottokat, kik a’ lefejezett király 
fiát II. Károly nevezet alatt befogadták, legyő
ző; próbát teve a’ közállományt, ismét egyedu- 
radalommá változtatni, — de mivel ezen szán- 
dóka a’ Parlamentben ellenzetre talált, eloszlatá 
a’ derékparlamentet, és újat alakita, csupa hit- 
ábrándozókból \ ’s midőn ennek egy pártja ránézt 
igen merész volna, ismét eltörlé azt; és 1653. 
magát Nagy Brittánia Protektorának nevezte
tő; az ellenzőket börtönnel, és lefejezéssel bün
tető; és minden szabad közállományi szín mel
lett is határtalan királyi hatalmat gyakorla.—

Ezért majd öszeskiivések alakijának ellene; 
és midőn a’ királyi czímet is bírni akarná, el
lenző ezt saját badiserge, melynek erejével csak 
is magát eddig fentartá,— noha most felada e- 
zen gondolatján; minazáltal örökös aggodalomban 
volt megölése felől; végre éppen álmotlan; mig 
osztán 1658. hideglázban clbala.

Angolbonra nézt azon érdeme van neki, 
hogy az u. n. hajózati rendelmény által, mely 
más nemzeteknek, más féle ; mint saját, készít
ményeket, Angolhonba bevinni, megtitá; az an
gol kereskedést rendkívüli fokra emelte, és a’ 
spanyolokkali hadban: Jamajka szigetét szerző 
Angolhonnak. —

Fia Kromvell Rikhárd, ki utánna Protector 
lett, ezen méltóságot letevő egy év múlva; ezen 
eseményt használván a’ királyérzemü párt, visz- 
szavivé a’ franczia földre menekült II. Károlyt
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a' nagy Britt ani trónra: mi is angol restaura- 
tionak neveztetik; de mivel ez katholika vallás
ra hajlék, kivívák a’ Jí’higek (néppárt) tőlle 1673. 
az u. n. Teszt akt át, az-az a’ vallási közszaba
dalmat', és 1679. a’ Habeas corpus-actat, az-az 
közszemélyes szabadságot.

Következője a’ katholicus II. Jakab eltöröl
vén a’ Tesztadótezért a’ Whigek, az ő pro
testáns vejét, a’ németalföldi helytartót, orami- 
ai III. Vilhelmet hivák meg 1689. egy hadse
reggel gyámolitva; és miután II. Jakab franczia 
honba futott, megválaszták királyukká. Ez a’ 
Parlament minden jogait megerósité, és az ellen
szegülő Irlandot engedélyre birá; ez neveztetik 
második angol zendiiletnek.

Következőjének, Anna királynénak halálá
val, a' Stuárt háznak utolsó próbát été után an
gol trónra juthatni', következe 1714. a' Braun- 
sveig-velfiház az ángol trónra.

3. Francziaország túlnyomó súlya, avagy 
XIV. Lajos korszaka.

A’ vesztfáliai békétől fogva Németország, 
Francziaország mellett, visszalépni láttaték; mi
vel ez önző és ál politikájával, Europa más ál
lományai felett túlnyomatot tuda szerezni, ezen 
túlnyomóira már bibornok Richelieu vete alapot, 
ki XIII. Lajos alatt (IV. Henrik fia) 1624. fog
va a’ franczia kormány fokán álla; lelki ereje, 
és akaratszilárdsága által, melyei ő a’ királyi 
hatalmat: belől a’ nagyok és protestánsok ellen,



110 —

künn pedig többnyire szerencsés hadak által Spa
nyolország és Osztria ellen, megerósitni ipar
kodott.

Halála után, bibornok Mazarin, ki XIV. 
Lajos éretlen időkora alatt a’ kormányt folytat
ta j az ő tervét nagy ügyességgel és ál-szüvé- 
nyekkel tudta izmositni; és 1659. végrehajtá a’ 
Pyrenei békét, mely által Spanyolország minden 
déli francziaországbani birtokait, valamint egy 
részét is németalföldnek elvészté.

Mazarin halála után kezdődők XIV. Lajos 
önállásu uralkodása; ki ön pompa vágyával és 
dicsre 's uradalomra lángzó vonzalmával Euró
pára károson hatott.—Azon törekvésében, hogy 
Francziaországot a’ mivelet és küljóllét legma- 
gasb fokára emelje; Kolbert az ő pénz-ügy ta
nácsnoka segité,— abban pedig, hogy Franczia- 
ország első hódoltató hatalommá tétessék, hadi 
tanácsnoka, Louvois; derék fővezérei nagy szá
mával (milyenek valának: Türenné, Kondé, Vau
ban , Lusvenburg) valának tanítói.

Legelőbb 1667. a’ spanyol németalföldet 
szállá meg hadaival, elfoglalandó; de a’ hármas 
szövetség, melyet Algolbon, Holland és Svédhon 
alakítónak, kényszerítő őtet az Akheni békében 
ettől elállani, és Liliével ’s még 11 határ váro
sokkal megelégedni.

Ezért, kárpótlás tekintétéból 1672 Hollan
dot tárnadá meg az angolok segedelmével; Hol
land csak aval tudá kimenteni magát, hogy Orá
niai III. Vilhelmet választá vezérének, ’s azu
tán helytartójának, miközben Hollandi tengeri 
fővezér Iluyter, az angolokat a’ kiszállástól el- 
tartóztata; azonban Holland pártján lévén Osz
tria Spanyolhon és Brandenburg is.— Ezen ter
jedelmes háborúnak véget vete osztón 1678 «’
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Nymvégeni frigy, melyben Holland semmit nem 
veszte, Francziaország pedig Erance Corntét és 
sok német alföldi városokat nyert a’ Spanyolok
tól. Ezután Lajos jogot formálván az u. n. B.eu- 
nions Kammer (visszakapcsolati tanács) által 
a’ liajdon frankhonhoz tartozott tartományokhoz, 
azokat minden további halgatás nélkül birtokába 
vette és a’ nemzetek törvénye ellen 1661 Strasz- 
burgot Németországtól elragadó — a’ császár 
1. Leopold kéntelen vala ebben megegyezni, mi
vel 1683 a' töröli Bécset ostrom alá vette Ka
ra Musztafa nagy vezér alatt, ’s csupán a‘ len
gyel király Saobjeszki János hős vitézsége ment
hető meg Németországot a’ vésztől.

Noha XVI Lajos kívülről neveié is orszá
gát; de belől nagy adók által gyengítő azt; kü
lönösön pedig azzal, hogy 1685 eltörölvén a' 
Nánteszi királyi rendeletét 700,000 műszorgal
mas protestánsok költözőnek ki frankhonból ki
vált a’ Brandenburgi Vál. fejdelemségbe, hol ö- 
römmel fogadtattak.

Hódítás vágyból A7F. Lajos ismét háborút 
kezde Holland, (Isztria és Spanyol országok el
len 1688. de miután országát belsőleg, csaknem 
egészen kimerítette, kéntelen volt 1697. a’ Bysz- 
rikki békét eszközölni, melyben Elszászt ugyan 
megtartá ; de többi hóditmányról le kelle mondani.

4. Politikai súly eg yen korszaka.

I. A’ Habsburgi felséges uralkodó házhoz 
tartozó tartományok kerülete.

Már az időben, hogy III. Ferdinand császár 
halálával a’ német császári trón megürült, NIV 
Lajas mindent elkövető a’ császár választás ma-
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ga részére hajlíthatni, mit azonban néki a’ né
met nemzeti érzés nem engedő meg— most pe- 
did a’ sparyol habsburgi ház közelgető kihalta, 
nézeteit a’ Spanyol trónra nyitáfel.

Noha I. Leopold császár második fia Károly 
herczeg előleges égyezmény szeriut közlcbbi jo
got követle azon trónra, még is XIV Lajos oda 
tudá a’ dolgot vinni; hogy az utolsó Habsburgi 
spanyol király II Károly XIV Lajos unokáját 
Anjou Fiiepet titkon örökössének nevezé; ki II. 
Károly halála után legottan el is foglalá a’ Spa
nyol tront: ebből erede 1701— 1714 a spanyol 
örökösödési háború, mert a’ császár most össze 
szövetkezők Hollándal és Angolhonnal, melyek 
Franzciaország nagyobbadását teljesleg nem tür- 
heték , frankhon mellett pedig állának a’ Bajorho
ni és Kölni vál-fejedelmek.

Mindjárt, hogy a’ francziák Filep alatt Olosz- 
honba benyomulának, császári fővezér Eugen 
Szavájai herczeg kiüzé őket onnan. — Most a’ 
francziák egész Osztria szivéig tódulának bé: 
de Málborough herczeg, ki az egyesült ágol-hol- 
lánd hadakat vezérlé, és Fügén 1704 egyesült 
erővel llochstedtnél annyira leverők a’ francziá- 
hat, hogy a’ Rajnán átszaladának, együtt a’ Bá- 
jor és Kölni vál-fejdelmekkel; kik közül az u- 
tolsók I. József császártól; ki I. Leopold fia 
és következője volt, országuk vesztetteknek nyil- 
vánitatának.

Újra megveretének a’ francziák Málborough 
által németalföldün, és Eugentöl Oloszhonban; 
és Károly herczeg 5 Portugallok, Angolok és 
Hollandok segédjével Madritot megvette, e’ sze
rint, noha Károlynak majd oda hagyni kelle Mad
ritot ; Fajos frigyet ajánla— ez mindaz által 
nem fogadtaték el, sőt miután Málborough és
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Eugéniái egy új megveretést álla ki, Spanyol- 
országról le akara mondani, [unokája részére; 
és Nápolyal ’s Szicziliával megelégedni, ’s majd 
még ezekről is lemondani, és még Elszászt is 
kiadni, ezeken felyül.

Mindezek mellett is , újra kezdé a’ háborút 
noha már francziaországot csak nem kimerítette 
tehettségéből; de egy isméti nagy megveretés 
után Dlalplaquetnél', mindent elveszteni láttzék, 
midőn hirtelen a’ dolgok egészen más fordula
tot vevőnek, mely ót megszabaditá ezen rossz 
állomásából t. i.

Anna angolkirályné, megváltoztató ministe- 
riumát, létévé Málboroughot j kik a’ franczia'há
borút kedvellek, ’a most egyezetre lépék fran- 
cziaországgal, és mivel I. József császár halála 
után, Károly fő bcrczeg német császárrá lett, 
és a’ spanyol ’s Osztriai Habsburgi hatalom egy 
főre szállott, ennek meggátlására Angolhon, Hol
land, Szórója, Porosz és Portugált országok, 
felette kedvező feltétek alatt 1713 az ntrekhti 
egyesületet alakítók, melyszerint Filep elis- 
merteték Spanyolhon és India királyának; de 
Francziaországhozi jog követlésén kívül.

VI Károly császár most egyedül is folytató 
a’ háborút $ de némely veszteségek után 1714 
a' Rastadti békét köte, melyben a’ franczia és 
spanyolnémet-alföldnek egyrészét, Nápolyt és 
Szardíniát nyeré, a’ Bajor és Kölni válf'ejdel- 
mek pedig országukat, és méltóságukat vissza 
kapák.

XIV Lajos ezen békekötést egy évvel csak 
élefelyül, megholt 70 erí uralkodása után 1715. 
alatta Francziaország tudományi arany korát él
te, melyben Racine, jforneile, Aloliere, Mon
tesquieu, és mások ragyoganakj Feneion és Pás-

8
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kál neveik pedig arra emlékeztetnek; hogy az 
örök igazság, a' színezet és csalódás világában is 
talál nyílt tanukra.

XIV. Lajos udvarából terjede el nem csak 
Francziaországban, hanem csak nem minden eu
rópai állományokban, ragyogó álöltönyben, az er
kölcsi rolottság szelleme: minden erény aránti 
egykedvűség, könnyelmű pazarlás, szeszélyes di
vatvágy, melynek Páris vala fó központja; ’s e- 
zek alá ásának a' népláldogság erkölcsrallésos 
ozlsopainak, és a' Statusalkotmányoknak.

2. Svédország elbukta és Oroszhon fel
emelkedése.

Ezen mozgalmok, és változatok alatt nyu
goti Európában; más felól éjszak és kelet is ráz- 
kozásban valónak; mivel ott Svéd ország, Dán, 
Orosz és Lengyel országokkal harczban álla.

Svéd ország, mely Krisztina, a’ Gusztáv 
Adolf szellemdús, de ábrándos leánya kormányja 
alatt első éjszaki hatalom lett', X. Károly (a’ 
Pfalcz brükkeni házból) alatt a’ lengyelekkel! há
borúban : Liflánddal és több Dán szigetekkel ne- 
vekedék; és ezen terjedelmében XI. Károly alatt 
is megálla, midón XII. Károly kis korusága alatt, 
ki 1697. következe trónra attya helyébe — elle
nei ezen alkalmat Iegczélszerübhnek láták; Svéd
ország keskenyebbitésére— ezen alkalmat lege- 
lébb Oroszország ragadá meg.

Oroszország, Iván Vaszilievits következő
je alatt, nagy lépéseket tett a’ haladásban, és 
terjedelemben. IV. Razilei, ( 1505 — 1534) ki



legelőbb vévé fel a’ czár czímet, a’ stréliczek 
mint testőrök felállítása által, egy állá hadsereg 
alapját veté meg; és a’ mindég lázzangó Kazánt 
’s Asztrakliánt engedelmességre birá; mivel pe
dig fiában: Fedorban 1588. a’ Rárik fiág kihalt; 
az ország trónviszályoktól rezgetteték, mig az 
egyesült orosznagyok 1613. «' Romanov családot 
kirak trónra, és a' csend helyre állott.

Ezen czár-család alapítójának unokája Nagy 
Péter, miután 1689. kormányra jutott, azon 
eszmét tévé fel magában, hogy országa hatalmát 
európai mivelet bévitelével emelje.— Felszaba
dná a’ külföldre átázást, a’ tengeri és hadi szer- 
kezvényeket európai lábra állitá. — ’S európai 
alakot ada a’ kormányszerkezetnek is; az ipar 
előmozdítására ügyes külföldieket hivatott bé,— 
mivelő oskolákat alapita, és magát az orosz-gö
rög szent egyház fejéré tette.

Miután a’ törökökkeli szerencsés hada által: 
Azovot elfoglalá, és a’ fekete tengeren szabad 
hajókázást viva ki', a’ strélitzek lázadása elnyo
mása után beutazó Oroszországot; majd Ilol- 
lándba utazván megtanulá a’ hajó készítést; An- 
golhotiban a’ hajózat egész miségét; visszahivat
va a’ strélitzek lázzadása miatt, azokat irtózta- 
tólag büntetve eltörlé, ’s most arról gondolko
zók, hogy a’ svéd keleti partok meghódításával 
tengeri hatalmat alapítson a’ Beit tengeren; ’s 
e’ végre használva XII. Károly kiskorúságát, 
össze szövetkezék a* dánokkal és lengyelekkel.

Lengyelhon, mely az utólsó két Jagellók 
alatt, J/ázoa, Kurland, Litvánia meghódítása 
által hatalma tetőpontját érte el; de a’ Jagellók 
ki haltával'1572. rál. királysággá válván, ezen 
tetőpontról alább kezdett szállni. — Ez időtől 
fogva a’ nemesség felettébbi hatalma, ’s az aluép



11G

nyomatása miatt, mind inkább gyengült, ’s ma
ga a’ hős Szobjeszky János lelkes törekvései e- 
zen ország javára nem sikerülbetének. — Köve
tője II. Auguszt, szászhoni herczeg, ki lengyel 
trónra juthatás véget a’ protestáns vallásról ka- 
tholikára ment által j elfogadá Péter czár felhí
vását a’ svédek ellen frigybe lépni’, mivel remél
je ez által Liflandot a’ svédektől vissza nyerhet
ni, így kezdődők 1700— 1717. az éjszaki há
ború. —

Első támadást Dánia tett j de az életteljes 
és erősakaratu XII. Károly, néha ifjú inég, 
csak hamar békére kényszerítő Dániát, ezzel 
Oroszországnak fordula Károly, ’s megnyerő a’ 
Nárva melletti nagy csatát}— erre Lengyelor* 
szágba csapott héj megverő a’ segédre jött szá
szokat , és Lescinszky Szaniszlót ellenkirályá vá- 
lasztatá; mégy egyszeri győzelme után beüte 
szászhonba és Auguszt királyt a’ lengyel trónróli 
lemondásra kényszerítő. —

Ezzel ismét az Oroszokra fordula, ’s kiűzé 
Pétert Lengyelországból. — Onnan Ukrániába 
csapabé; de az hol hideg, szükség, és szünte- 
leni csatázások az oroszokkal, seregeit meggyen- 
giték; miből a’ következett, hogy Péter czár 
túlhaladó erejétől 1709 a' Pult arai nagy ütkö
zetben egészen megveretett, és Törökországba 
kéntelenitetett futni. —

Ott létében a’ törökököt, Péter ellen hábo
rúra vévé, ’s mivel Péter ezért Moldvába bé- 
nyomult, a’ nagy vezér alatti török seregtől a’ 
Prúth mellett annyira megszoritatott, hogy Pé
ter sergévcl együtt elvész vala; ha neje Katalin 
ügyessége és ajándékai által a’ nagy vezért meg
vesztegetvén, szahad elmentet ne eszközöljen 
neki. Azov elvesztése mellett is.



— 117 —

A//. Károly még néhány évek alatt Benderi 
kemény állásában igyekszék a’ törököt, Oroszor
szág ellen felültetni; de sikeretlen5 azonban az 
alatt Auguszt újra elfoglalván a’ lengyel tront, 
Dán és Poroszhun pedig a’ Svéd német tarto
mányok egy részét, ’s Péter czár Finlandot, 
sebessen menc haza Svédhonba dulakoda elle
néivel, kétszer üte bé Norvégiába ; de utószor 
a’ Fridrikstháli ostromban, egy áruló golyó ál
tal halálát leié 1718.

Nem sokára békét kütc Svédhon a’ Dán, 
Porosz és Hannovéri hatalmakkal; de elveszté 
minden birtokait némethonban, az Oroszakkali 
békében pedig Liflandot, Fszthlandot, Ingerman- 
landot, és egy részét Finlandnak, ’s ez által 
valamint belpártok miatt is elébbi egész jelentő
séget elveszté.

Ellenben Oroszország első hatalom leve éjsza
kon, ’s Péter császári czímct veve fel, ’s Lengyel
honba beütése valamint a’ kaukázi tartományok 
meghódítása által is, utódainak útat készite ()' 
roszország jövendő nagyságára.

Péter meghala 1725, neje Katalin, II. Péter 
és Anna kegyenczeik által uralkodának inkább j 
de az ország czélját legalább nem téveszték el 
szemük elől.

Az időben, midőn az éjszaki háború bévég- 
zödék VI Károly császár Eugén herczeg vezérle
te alatt, Péter -váradnál, és Belgrádnál győ
zedelmeskedvén a’ törökökön, a’ Passzaroviczi 
békében Bozniát, Szerviát és egy részét Horvát
országnak, ’s Oláhországnak nyerte, ’s mind
járt azután a’ Spanyolokkali háború bévégeztével 
egyezmény mellett Szárdiniát, Szicziliáért a’ 
Szávojai herczeggel becserélte. Ekkor 13 evekig 
közbéke lön Európában, melyet félbeszakaszta 
1733— 1735 a' lengyel trón követlési háború.
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A’ lengyelektől választott Lesezinszky Sza- 
niszló t. i. az oroszoktól kiüzeték és III Auguszt 
szász herczeg téteték bé királya, mivel pedig a’ 
császár ebben megegyezék, ezért Francziaország 
a’ császárnak hadat izent, Spanyol és Szárdinia- 
országokkal együtt, ’s a’ háborút meg is inditá, 
a’ császár kéntelen vala békére lépni, és nem 
csak Lotháringet bűbérképp, átadni Lescinsz- 
kinek, ’s ennek halálával Francziaországnak, ha
nem Nápolyi és Szicziliát is a’ Burbonoknak 
átengedni, és Párma ’s Piaczeazáral megelégedni.

Ezen nagy áldozatért azt nyeré, hogy az 
u. n. pragmatica sánctio, mely szerint az osz- 
triai örökös tartományokban az uralkodó fi ág 
kihalt árai a' nő ágra széli jón, megosztatlanul 
a birodalom — elismértetett —- VI Iiároy csá
szár próba tété, hogy ezen vesztéseiért a’ tö
rök elleni ujj háborúban kárpótlást vivhassan 
ki, az 1739-ki békében as elébb nyert Szerviá
nok Belgráddal együtt, és Oláhország egy ré
szének elvesztőt vonta maga után.

3. Poroszhon Jelemelkedése,

1, A’ két első Szléziai háborúk.
Az i74O-dik évben, midón II. Fridrik po

roszhonban Mária Therézia Ausztriában ülőnek 
trónon, XIV Benedek pápa pedig a’ szent szék
re ült Kómában; nevezetes események jövőnek 
létre Európában.

A’ Brandenburgi poroszház alapját I. Vil
helm Brandenburgi vál-fejdelem vető meg az ál
tal, hogy 1657 a’ Veláui frigyben, melyet a’ 
Lengyelekkel kötött felségi hatalmat vivt ki
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magának Poroszhonban, ’s ezen méltóságot hadi 
jeles tettei, valamint bölcs kormányzása által is 
még magosb jelentőségre emelte , utánna hason
nevű fia, mivel a’ császárt spanyol örökségi há
borújában segítette, 1700 attól a’ Porosz királyi 
méltóságot nyerte, ’s mérséklett takarékos, okos 
uralkodása, ’s hadsergének jó kárba állítása ál
tal országa jóllétét magas fokra emelte 9000,000 
tallért és 83,000 főből álló jól rendezett hadi- 
serget hagyván maga után.

Ezen eszközökkel fia II. Fridrik (szül.-1712) 
országát még inagasbra emelé— alig vévé kézé 
re Mária Terézia toskánai nagy herczeg Ferencz 
neje a’ pragmatica sanctio erejénél fogva, örö
kös tartományit, midőn Fridrik négy szléziai 
fejdelemségekbezí jogát elő kérésé és mivel Má
ria Therézia azt élném ismerő, elkezdő Fridrik 
1740 —1742 az első szléziai háborút, mely az 
Osztriai hadakan vett győzelme által okozá 1741 
az Osztriai örökség feletti háborút, melyben 
liájor vál-fejedelem Károly Albert az osztriai 
házzali rokonsága tekintetéből, az egész osztriai 
birodalotnhrz, V. Filep spanyol király pedig 
Lombárdiához jogot követeiének — franczia Po
rosz és Szászországok Bajorhonnal csatlakozának 
öszve.

Károly Albert tüstént ellepő Osztriát, Prá
gában letetető a’ hódolatot, és 1742 mint VII 
Károly Frankfurtban császárrá koronáztatá ma
gát , azonban Mária Therézia a’ magyarok se
gítségével megszabaditá Osztriát, elfoglalá Bá- 
jorhont és Fridrikkel, kinek Szléziát átengedő, 
és a’ szászokkal békét köte; mire az osztriai 
seregek a’ császárt Bajorhonról lemondani kény
szerítők , és a’ francziak, ángol segittséggel Cseh
országból ki, és a’ Rajnán által nyomatának.
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77. Fridriket ezen sebes előmetiet, azonban 
arra birá, bogy a’ francziákkal, és császárral 
kapcsolatban, a’ második szléziai háborút kezde
né; a’ császár Bájorhont ugyan vissza vévé; de 
kevéssel azután Münkhenben meghűlt j miután 
fia Maximilian József, osztriai örökségéről le
mondd, és Mária Therezia férje 7. Ferencz 1745 
császárnak elistnerteték.

Azonban a’ spanyol is Olaszhonban felha- 
gya a’ háborúval, és már csak a’ francziákkal 
és Fridrikkel Szléziában, folya a’ háború, a’ 
francziák ugyan német alföldön Szász Móricz 
fő vezér alatt győzedelmet aratának; de XV-dik 
Lajos udvari erkölcstelen ezrede által megaka^ 
dályoztatának további léptükben. 77. Fridrik pe
dig a’ llohenfridbergi és Kesszelsdorfi ütközet
tek által azt nyeré, hogy az Akheni béke Szlé- 
ziát neki adá, Mária Theréziánah pedig a’ prag
matica sanctiot tnegerdsité. k

2. A’ hét évi háború.
Minthogy pedig Mária Therezia Szlézia el

vesztőt nem szívelhető: ’s annak vissza szerzése 
véget titkos szövetséget köte Franczia, Orosz, 
Szász és Svédországokkal', ezért II. Fridrik ha
mar akarván a’ dologhoz nyúlni, és elleneit meg
előzni, beüte Szászhonba, ’s ez által erede 1756 
1763 a' hét évi háború.

Au első had évben megverő Fridrik kevés ser* 
gével osztriai fővezér Brovnt Csehországban, és 
szászhont elfoglalá.

A’ második évben elfoglalá Fridrik Csehor
szágot a’ prágai győzelem következésiben,— me
lyet Sveriu hőshalálával víva ki,—és noha Frid-
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rik Csehországot Kollini megveretése után ismét 
elvesztő, és az angolok tőle segélyüket megró
nák ; mind c’ mellett is megszalasztá a’ franczi
ákat a birodalmi hadlábakkal együtt, Iloszbakh- 
nál leggyalázatosb futással, kivált a’ francziákat, 
és a’ Leutheni győzelem által, elvevő az ostriai- 
aktől, az általuk újra megszállott Sléziát.

A’ harmadik évben segélyt küldőnek néki 
az angolok, mire vitéz vezére Braunsveigi Fer
dinánd alatt a’ francziákat a’ Rajnán átiizé; mi
közben Fridrik Poroszhont a’ bétődulő oroszok 
ellen; a’ Zorndorfi öldöklő ütközetben, és Szlé- 
ziát az osztriaiak ellen, Hokhkirkheni megvere- 
tése mellett is, megszabaditá.

A’ negyedik érben, Fridrik, seregeinek le
olvadása miatt, a’ francziákon Mindennél nyert 
győzelme mellett is, nem tudá megakadályozni 
az oroszok és osztriaiak egyesülését, és Kunners- 
dorfi megveretése, ’s Drezda elvesztése után, 
csak egy részét Szászhonnak, tudá megtartani.

Az ötödik évben, noha elébb elvesztő Szlézi- 
át; de a’ Lignitzi győzelme által osztriai főve
zér Laudon ellen, egész a’ Glaczi erősségig 
vissza foglalá; mire ZtlAe/mek, Daunon, Tor- 
gau mellett nyert győzelme által ismét Szász- 
hont elfoglalá.

A’ hatodik évben, az angolok magukat ki
vonván a’ hadjátékból, orosz és osztriai biro- 
dalmok pedig új frigybe lépvén ellene, és Szlé- 
ziát ismét elvesztvén, legnagyobb szükségre ju
tott Fridrik, melyből őt, az orosz császárné 
Frzsébeth halála, ki néki személyes ellene volt, 
és III. Péter trónra lépte szabaditá ki, ki 
Fridrik aránti bámulatából vele legoltan frigyet 
köte, de ez majd a’ III. Péter inegölctése után 
neje II. Katalin által feloldatott; mindaziiltal 
a’ fegyver-szünet megerósitetett.
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A’ hetedik érien tehát Fridrih támadólag 
működhetett, és mivel mind a’ császári birodal
mi, mind a’ franczia sergek, többször kéntele* 
nittettek Fridrik fegyverének hátrálni, eszerint, 
nem csupán Osztria, hanem Franczia ország is, 
mely az alatt az angolokkali tengeri és gyarma
tokért! viadalaiban, csaknem minden Európán 
kívüli birtokait elvesztette; hajlandók valának 
a’ fegyverszünetre, melynek eredménye lett elébb 
1763. a’ Párisi léke, melyben Franczia ország 
Kanadát, és több Európán kívüli birtokait, an
golhonhoz elvesztő, és azután a’ Huberstburgi 
lékét, melyben Szlézia örökre Fridriknek esek , 
egyébb aránt mindenik hatalom ünhódimányit 
viszszaadá.

Ezen hadakban Fridrik nagy hadvezért 
sajátságot fejte ki, ’s több erényei és nagy jel
lemei tekintetéből az utókor bámulatát is kivívó 
önrészére; hibául téteték ki benne, a’ franczia 
nyelvhezi előszeretete, melyben Írni szeretett; 
és a’ franczia szabadelmü philosophia túlzó be
csülése, melyben Volterral, annak fómesterével 
tartott; de a’ mely hijányok nagyobb erényei 
mellett elnézethetnek; azonban, hogy a’ korá
ban divatozó polgári és vallási elvek a’ későbbi 
korra károsan hatottak, nem tagadhatni.

4. Fejdelmek és népek, a’ legújabb 
kór elóhajnalán.

A’ hét évi háború után azok közt, kikre 
a’ népek történetei bízatva valának: Nagy Frid
idben' kivid II. Katalin és II. József császár 
voltak leg hatásteljesbek.
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II. Katalin, férjének III. Péternek meg
buktatása után, a’ lengyeleknek III. Auguszt ha
lála után, ön kedvenczét Ponjatovszky Szanisz- 
lót, nyakokra tolá, és hogy köztek vissza vo
nást támasztana, ’s azáltal gyengültöket eszköz- 
lené ; a* nem katholikusoknak a’ katolikusokkal 
egyenlő vallás szabadságot ada.

Ezen okból a’ felek közt ingerültség kelet
kezvén, a’ katolikus párt Lcngyelhonban fegy
vert foga az oroszok ellen, és Franczia ország 
a’ törököt, az orosz elleni háborúra ingerlé $ 
de megvereték a’ török, és az oroszok elfogla
lák Potenkin fővezér alatt Krímet, Moldvát és 
Oláhországot.

Ezen előmenettől inditatva Ostria fri
gyet köte a’ törökkel, és hogy Oroszország 
ezen frigytől Ostriát eltartóztathassa, indítvány
ba hozá 1772. Lengyelország első felosztását, 
mely azután úgy jőve létre, hogy Poroszhon, 
Ostria és Oroszország, Lengyelország harmadát 
megrakák hadlábokkal, és Ostria magának sajá- 
titá: keleti Galitz és Lodomér tartományokat; 
Poroszhon nyugoti Poroszországot, a’ lengyel 
netzi kerületet, és a’ Pozeni nagy herczegséget', 
végre Oroszhon, Moldva és oláhországoknak a’ 
török részére kiadása mellett, a’ Dunáig és 
Dniperig fekvő földet; a’ lengyel országgyűlés 
pedig kéntelen vala erre megegyezését adni.

A’ többi lengyel tartományok pedig, a’ ne
messég önkénye a’ köznép nyomatása, ’s jelesen 
a’ rossz kormány szerkezet miatt, mind inkább 
közelitének a’ további cldaraboltatáshoz.— Orosz
hon tovább is folytatván a’ hadat a’ török ellen, 
kivívá tnagánek, minden török tengereken a' 
szabad hajózást.
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A’ német császári méltóságot 1764-tól fog
va II. József viselő, miközben annya, a’ nemes 
lelkű Mária Thrézia, férje halála után az ostri
ai örökös tartományok kormányát alattvalói jól
létére, élte végpillanatáig, megtartá.— II. József, 
ki II. Fridriket tartá mintául maga előtt, leg- 
müködőbb iparral törekvők alattvalóit bóldogit- 
nij de a’ felvilágosulás elveit követve, hirtelen 
újítások hibájába esők, melyek sem a’ nagy ural
kodónak , sem népeinek nem liozák mey a’ re- 
méllett áldást5 noha czéljai nagyszerűek, a’ 
legvilágosb eszmélet, és idókorát túlhaladó ma
gas miveltség eredményei voltak. 1777. a'vittebsz- 
bakhi bájor fiág kihaltával Bájorhonra veté a- 
rányát; ’s nagyobb részét, közlebbi örökös Tó
dor Károly, Pfaltzi vál. fejdelem lemondásával, 
legottan birtokába vette.

De II. Fridrik, ezen tény ellen nyilatko- 
zék: a’ Zveibrükki herczeg, mint a’ Pfaltzi vál. 
fejdelemség örökössé hasznára, és Csehországba 
nyomula bé hadával, miáltal a’ császárt a Te- 
scheni békébeu 1779. arra birá, hogy Bájorhont 
az Inn fertályig és Braunauig ismét kiadá.

Egy újabb tervét József császárnak, misze
rint Bájorhonnal németalföldet elcserélvén, biro
dalmát kerekebbé tegye, ismét semmisítő a’ sze
mes II. Fridrik a’ német fejdelmek szövetsége 
alapítása által, melyei ónjogaikat védni szövet
keztek öszve.

A’ közlebbi évben, 1786. megliala II. Frid
rik a’ nagy, azon diccsel, hogy házának nagy
ságát tökélyre emelte.— Négy évvel azután 1790. 
megliala II. József császár is, miután ujjitó nagy 
terveit; a’ kolostorok és szerzetes Kendek el
törlésében és birodaltnabeli Egyháznak a’ Pápá
tól függetlenné tételében; türelmi parancsa kia-
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dúsában, ’s több ily egyházi rendelményeiben, 
polgárilag pedig minden tartományaiban egyfor
ma kormányszerkezet, nyelv, és törvényszolgál
tatás erőszakos bevitelében, létrehozni töreke
dett; melyek mindazáltal egyfelől az egyháziak 
mcgelégiiletlcnségét némi tekintetben, másfelől 
a’ magyarok és németalföldiek ellenzékeit von
ták magok után. Következője a’ szelíd, és ne
mes lelkű II. Leopold, tehát kegyes engedmé
nyekkel tudá az elégületlen népeket, valamint 
az egyházat is; több kedvetlenség kikerülése vé
get, nyugalomra bírni. Az egyház önhatásköre 
a’ Jézuita rend eltöröltetésével, melyet 1773. 
XIV. Kelemen a’világi fejdelmck unszoltára vitt 
véghez, tompult; valamint jelesen a’ pápai szék 
hatalma is nem birt többé a' hajdonkori hatályai 
a’ világi ügyekre nézt Európában$ sőt inkább 
1740-től fogva XIV Benedektől kezdve, az időkor 
kivánataival összehangzásba törekedett némileg 
jőni, és azt tekintélybe venni, kezdette.

IV. Á* legújabb kor.

1. Az éjszak ámérikai szabadállomá- 
nyok eredete.

Éjszak ámérika keleti partjai az angoloktól, 
részint már 1496. részint 1584. Valter Raleigh 
által Erzsébet alatt, fedeztettek fel—állandó te
lepek azonban nékik elébb csak a’ XVII-ik szá
zad kezdetén sikerűiének; kivált I. Jakab alatt, 
és pedig 1610. Virginiában j 1620. ujj Plymo-
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uthban, kivándorlóit Puritánok által.— 1633. 
Marylandban kivándorlóit katholikusok által — 
1681. Pén-sylvániában, a’ nemes Kvakker Pénn 
Villiám által, ki Philadelphiát alapitá; Kanada 
1497. fedeztetek fel az angoloktól, és 1608. a’ 
farncziáktól bégyarniatositatott.

Kezdetben a’ gyarmatosoknak nehéz viasko- 
dásokat kelle kiállni az ősi lakókkal j avagy In
diánokkal, kik erejük szerint védék ősi lakföld- 
jeket; miga’ folytonos bevándorlások az utóbbi- 
kat az ósierdók beljébe vonulni kényszeriték.— 
Az ujj telepek elismerék Angolhon felsőségét, 
és az onnan küldetett helytartót j de angol tör
vényeknek és adóknak nem valának alávetve.

1754. ez éjszak amérikai angolok, a’ kana
dai francziákkal hadba kerekedének, mely án- 
golhonnak franczia és spanyol országgali hét évi 
tengeri háborúját hozá létre, melyben 1763. a’ 
Verszáilyi békében, a’ francziák Kanadát, a’ 
spanyolok pedig Floridát kéntelenitetének Angol- 
honnak kiadni.

Az éjszakámérikai gyarmatok nevekedő ha
talma és virágzása mindinkább ingerlé az anya
ország irigységét, és az angol parlament nem 
csak a’ gyarmatosok kereskedését kezdé korlá
tolni ; hanem rájok adót is tenni, hogy hadak 
által kimerített erejét nevelhetné.

E’ miatt a’ telepekben oly elégületlenség ke
letkeze , hogy igy az anyaországtól független 
felsóséget állítanak fel; most noha eltörlé a’ 
Parlament az adótörvényt; meghagyá mindazál- 
tal a’ keletindiai kereskedő társaságnak kellető 
thééadót, az éjszak amérikaiak részéről; ez ok
ból ezek elleneszegiilének a’ théé bevitelének, 
és Boszton mellett egy hajóterü théét a’ ten
gerbe is vetőnek; ’s midőn ezért az angolok a’
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kikötőt bezárák; félbcszakasztának az éjszak á- 
mérikaiak minden további kereskedési viszonyt 
az anyaországgal, és Aprilis 18-kán 1775. a’ 
Lexingtoni csata jelt ada a' háborúra, és köz- 
felfegy verkezetre. —

Anglia most erőhatalommal akara békét és 
engedelmességet szerezni, és egy néinetországban 
gyűjtött sereget éjszakámén kába külde; melyet 
az éjszakámérikaiktól vezérré választott okos, 
és állhatatos Vaschington, nehéz állomásba ho- 
zá ottan.—

Egy évvel a’ viszály teljes háború kezdete 
után 1776 Julius 4-kén a’ tizenhárom egyesült 
állományok magukat függetleneknek nyilathozta- 
ták és midőn a’ honfi érzelmű és okos Frank
lin Benjáminnak (a’ menykőfogó feltalálójának 
ki elébb kőnyenyomó legény, azután író, osztán 
Penn-sylvania elnöke, cégre követ volt Párisban) 
sikerűle 1778 franczia és Spanyolországokat se
gítségre megnyerni; ekkor a’ szabadság háború 
határzottabb fordulatot vett.

Francziaország Spanyolországgal együtt, a’ 
nyugoti és keleti tengerekeu foglalatoskodtatá 
Angliát ’s segéd serget küldő éjszakáraérikában, 
hol Anglia enuyi elleneivel, kikhez Holland, és 
több keletindiai állományok is csatlakozónak, 
hatalmasan harczola.

Ujjabb erőt nyervén Vaschington Lafayet- 
tel. egyesülve a szárazi háborút aval dönté el; 
hogy 1791 Iorkstocnál egy ángol hajá hadat fel
adásra kényszeaité, miután Anglia ereje csök
kenvén , béke feltételei az ámérikaiak által vis
sza útasittatának.

Ellenben; a’ többi hatalmakkal többnyire 
győzelmesen küzdőnek az Angolok, és még az 
utó években a’ Gcadeloupe szigete melletti győ-
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zelinek a’ franeziakon, és Elliotnak Gibraltár 
hősi védelme és példátlan ágyúzása a’ Spanyol 
úszó ágyutelepekre, fényes jeleit adák az angol 
túl nyomó hát ólomnak.

A’ harczoló hatalmak kifáradása végre létre 
liozá 1783 a’ Verszáilyi békét, melyben Anglia 
élismeré a’ tizenhárom szabad állományok füg
getlenséget , melyeknek e’ felett Kanadának egy 
része, új Skotland a’ hat Indus törsökök oltalmi 
felsősége, ’s ez által nyugotra, a’ megmérhetet
len tartomány részekbe jutának.—

A’ szabad állományok szövetsége 1789 új 
szerkezetet hoza magának, a’ törvényhozó hatal
mat a’ Kongressznck adák által, mely a’ kama
rák tanácsnokaiból és a’ nép képviselőkből vá
lasztó vta alakittatik, á’ végrehajtó hatalom pedig 
a* Kongressz elnöke kezénél van j ki minden né- 
gyedik évben változik. Első elnök Vaschington 
volt, már alatta három új állománnyal szaporo
dott a’ szövetség; ma pedig már 26 egyes állo
mányokat számlál mintegy 14,000,000 szabad 
lakókkal, kik mindazáltal inkább anyagi, mint 
szellemi érdekektől vonattatnak, ’s még a’ mi- 
vészetek és tudományok magasb szelleme erős 
állást nem vett magának küztek; sőt pénzvágy
ból, a’ déli állományok még a’ rabszolgaságot 
legnagyobb szenvedélyei védik.

A’ mi déli Ámérika állományait illeti, ezek 
mint gyarmatok, sok időkig Spanyol és Portu
gál mint anya országokból vették jellemüket és 
sorsukat 1848 többnyire véres zendületek után 
függetlenekké tették magukat, ’s mialatt az it
ten keletkezett, déli állományok politikai, val
lási és ipari tekintetben az éjszak ámérikai sza
bad állományoknak éppeu ellentétet képezik; 
különösön az eddigi Spanyol déli Amérika min
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dég újra meg újra alakuló állományaival, erköl
csi szét szaka Hozásnak és politikai éretlenségnek 
képét tünteti elő.

2. Alapulása az ángol uradalomnak 
Keletindiában.

Anglia mindazáltal éjszak ámérikai veszte- 
ségiért tuda magának Ázsiában kárpótlást esz
közölni , mert azon túlnyomat, melyet már a’ 
18-dik században Keletindiában a’ francziák fe
lett vívott ki, az angol kelet indiai kereskedő 
társulatnak alkalmat ada ottan birodalmat ala- 
pitni, mely nagyságával az anya országét feljül 
múlja, ’s annak legmagasb hatalma kifejtését elő
segítette.

Blár 1749 kezdé ezen társulat erőszakos 
békapásait a’ Keletindiai egyes fejdelmek jógái
ba. — Egy viszály a’ Bengalai Nábobbal, ki hiál- 
kuttát megtámadta, ennek legyőzésére ada al
kalmat ; ’s nem sok idő telve kényszerité a’ Tár
sulat az indiai Nagy Mogolt évidij mellett 1765. 
a' Bengalai felsőségről lemondani, ’s ez időtől 
lógva sajátképi uradlmat gyakorta ezen biroda
lomban.

Ezen birodalmat azonban hadak, és hődit- 
mányok által lebete csak fentartani j az első ha
dat viselé a’ társaság az éppen oly vitéz, mint 
okos: Hyder Alival, a’Myszori Szultánnal de 
majd békét kelle vele kötni, a’ nélkül, hogy 
valami sikere lett volna a’ hadaknak.— Ezutu/t

9
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használ;! a’ Mahrattok belcgyenctlcnségét, cs 
1774. az igaztalan hadaknak egész sorát kezdő 
velek.

Jóllehet a’ francziák mindjárt kezdetben Hy
der Alit a’ Mahrattok védésére felbiztaták; de 
az Angolok ezen szövetségeseket egymástól kü
lön tudák tartani, és midőn 1782. a’ Makrái
tokkal békére kelt a’ dolog ; Hyder Ali megha
la, és fia Tippó Sahib azután két évvel békére 
biraték; ezáltal az ángol uradalom Indiában fel- 
menteték, noha az iszonyú hadköltségek, a’ te
mérdek arany és egyéb pénz jövedelmet, melyet 
a’ társaság ezen birtokából bé vett, jobbára el
nyelték.

Egy ujjabb háborúban, mely 1790. üte ki 
Tippo Sahib, és az ángolok közt kénteleniteték 
amaz országa feléről lemondani, és mig egy 
Alahratt status a’ másik után az ángolok marta- 
lékja lett; elvesztő egy újjabb véres háborúban 
1798. d szerencsétlen Tippo Sahib teljesleg trón
ját és életét; az ángolok a’ főváros Szeringa 
pattiamnak megvételével iszonyú kincset nyerő
nek , és nagyobb részét ezen tartománynak ön- 
birtokjokkal egyesiték. —

Az 1817-beli végső elnyomatásával a' Mak
ráitoknak-, valamint az előbbi ( kivált a’ fran
czia zendület alatt) hőditmáuyokkal, ’s hollan
doktól elvett birtokokkal, annyira nevekedék az 
angolok birtoka Ázsiában, hogy a’ Gángeslől 
szintén az Indus folyóig terjedő; ’s hatalmuk 
90,000,000. hódolt, ’s 4o,000,000. adózó lakó
kon országolt.

Maga a’ Kereskedő társaság is kéntelen va
la 1773. a’ keletindiai felvigyázóságot az ángol 
koronának átadni, és három elnökségét, a’ Kál- 
kattait, Madrúsit és Bombáyit egy köz fő kor
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mánynak alá rendelni; mig osztán 1784. minden 
kormányjogot a’ koronának tcljesleg oda enged
ni , és magának csupán az Indiávali [egijedáru- 
ságot hagyni; melyet időről időre meg kell újí
tani , és a’ mely 1813-től fogva csak is a’ théé- 
ra van szorítva.— 1840-ben Khinával, a’ má- 
kony kereskedés eltiltása miatt hadba kerekedé
nek az Angolok, minek következése letta’Khi- 
návali béke, melyben őt szabad kikötőt nyerő
nek, és Khina megnyilék Europa előtt, 1842-ben.

3. A' franczia ndpzendüleL

a). A’ királyság inegbukta, és népállo- 
tnány szerkezete.

Apránként clközelite azon időszak, melyben 
azon fellegek; melyek a’ XVIII. század folytá
ban a’ Politika és Vallás láttérén rossz gőzökben 
emelkedénck fel, egy rémitő zivatar orkánban 
ürülének ki.

Francziaországban azon nagy adósságtereh, me
lyet XIV. Lajos (1715—1774.) hódítás vágya, és 
XV Lajos pazárlata már 1000. millió frankokra 
halmozának, a’ légnagyobb adósulyt és ez a’ legkese- 
rübb elégületlenséget hozá létre. Ugyan ez időben 
azon gyalázatteljes élet, mely XV Lajos udvarában 
divatolt; a’ királyságot megvetésbe hozá, és sza
bad szellemű irományi a’ philosophoknak: mint 
Voltaire, Rousseau Diderot, d' Alámbert, a’ ke
resztény vallást gunyóló megtámadásai az erkülcs-

9*
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nek és vallásnak alapjait a’ nép közt megrenget
ték; valamint politikai njjitásaik tekintélytelcn 
felállítása által a’ Status alkotmány mtgváltoz- 
tatása vágyát felizgaták.

Noha XVI Lajosnak erős és tiszta akaratja 
vala az eldődci által okozott károkat orvosolni, 
de elég ereje nem volt.— Az általa 1778—1783ig 
folytatott ángolháboru neveié az adósságot , és 
Francziaország munkás részvéte az ámérikai sza
badság háborúban, a’ népközállomány óhajtását.

A’ pénzügy szükségén segithetés véget 1787 
össze liivaték a’ jeleshek gyűlése, és midőn ez 
semmit nem vihete ki, a’ minister Nekker taná
csára 1789 az ország rendek hivatának össze} de 
mivel a’ nemes rend ’s harmadik vagy néprend- 
Jel meg nem cgyezheték, a’ harmadik rend e- 
gyedül, igaz nemzeti gyűlésnek hirdető magátj 
és ezáltal kezdetet teve a' zendületnek.

Egy hadsereg össze vonása és Nekker elbo
csátása a’ kormány által Párisban a’ liÁsztil el
rontását és a’ nemzeti őrsereg felállítását voná 
maga után. ’s e’ felett az országban véres feltá
madását a’ parasztoknak földesuraik ellen.

Ekkor egymásra következének ezen válto
zatok: minden rendek közti különbség eltörlése, 
a’ királyi hatalom rendkívüli megszorítása, a’ 
wejp felsősége nyilvánítása, a' tnl buzgó Jakabinek 
pártja, a' nemzeti és korona jószágok elidege
nítése, kolostorok eltörlése, tizedek megszűnteté
se és egyéb lépései az erőszakos rontás bontás
nak, a’ királyt futásra bírák ezen rohand esemé
nyek} de vissza hozatott Párizsba, és még azon 
évben 1791 kéntelenitteték az ujj nép szerkez- 
vényt megerőssítni esküjével, mely szerint a’ 
királynál csupán a’ méltóság inarada, jogok pe
dig és hatalom elvételének.
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A' kivándorolt nemesség és papság a’ német 
országi fejdelmckhez fordulván segédért egyfe- 
lói, másfelől pedig Németország közbátorsága is 
a’ zendülct állal veszélyeztetvén, Osztria és Po
roszország szövettségbe lépőnek egymással j mi
re osztán Francziaországban a’ második nemzeti 
gyűlés (törvényhozónak neveztetett) kényszerité 
a’ királyt ezen hatalmaknak hadat izenni.

Ezen nemzeti gyűlésben főszerepet játtzának 
a’ Jákobinek, kik mindig népközállományt sür
getőnek, és midőn az általuk felingerelt nép a' 
Tűilleriakba (királyi lakba) bényomult, és a’ ki
rály a’ nép méltatlan tényei miatt a’ nemzeti 
gyűlésben kerese oltalmat, ez a’ királyt fogság
ba tévé a’ templom toronyba, most az erőszak a’ 
királyikig érzők ellen nyilváu feliépe és öldök
lések következének öldöklésekre.

Egy új nemzeti gyűlés, mely nemzeti kon- 
rentnek neveztetett 1792 Sept. 21-kén «’ király
ságot élt őrlőt tnek , és Francziaországot, oszt
hat lan nép közállománynak hirdető ki, és a’ Já
kobinek, Iloberspierre, Danton és Marát alatt 
kivívák a’ inérséklettebb Girondista párt ellen, 
hogy az ártatlan király, azon vádjukra; mint
ha Francziaország elleneivel tartana, és erőt 
ezélzana a’ polgárok ellen, halálra ítéltetett, és 
1793 Januar. 21-kén nyakazó (nyaktiló) mozgony 
(Guillotine) alatt lefejeztetett.

Most a’ Girondisták megbuktatásával, a’ csu
pa Jakobinekből álló nemzeti konwent 1794. a’ 
rémrendszert hozá bé, melynek fokán Robers- 
pierre álla; mindenütt Francziaországban zendü- 
leti bizottmányok állának fel, melyeknek szám
talan véritéletei az ellenérzelmüeken, a’ nyaka
zó mozgonynyal körüljáró zendületi sergek áltál 
teljesitetének.
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Ezen iszonyú zendiileti téboly, mely Fran- 
cziaországot legtávolabbi határáig: keleti és nyu- 
goti Indiákig megragadá; arra birá a’ francziá- 
kat a’ konwentben, hogy a’ keresztény vallást 
eltörölnék, az Isten létét megtagadnák, egy u. n. 
okosság vallást alapitnának. Minden embereket, 
és emberi miveket, melyek nemesb és magasb 
szellemi arányt mutatának, elrombolni és dúlni 
kezdenének; és mindezek által a’ vallástalanság 
teljes uradalmát megpecsétlék.

Noha Roberspierre a’ benne fel-felébredó 
lelkiisméret szorongásából, a’ konwentel újra, 
legalább az egy fóvalóságbani, és balbatatlanság- 
bani hitet, meghatároztatá; mindazáltal, miután 
elleneit a’ konventben megbuktatá, rérszomja 
annyira hágott, inig osztán néki is vesztét saját 
baráti késziték, és lenyakaztatása 1794. Julius 
28-kán az iszony vagy rémnradalomnali véget 
vetett; a’ mérséklettebb Konvent által tervezett 
új szerkezet: a’ Directorium, felál litatott, mely
ben az ötszázak és vének tanáccsá a’ törvényt 
hozá; és az öt kormányzók (Director) tanácsa a’ 
végrehajtóhatalmat gyakorlá.

6’) Franczia zendületi hadak.
A.’ zendület künn- és benn nehéz hadakat 

idézc elé: egy belhad 1793. Vendéébeu üte ki, 
melynek lakói a’ király megöletése után, ennek 
fiáért (ki két évvel azután fogságban halt meg) 
fegyvert fogtak; de a’ Republikánoktól legyd- 
zettekj más részről-, a’ Girondisták megbukta
tása 1793. déli franczia országot fegyveres ellent-



— 135 —

állásra kisztcté a’ Konvent ellen} de majd Bor
deaux , Marszeille, Lyon és Talon várossainak 
kemény megbüntetése után, még azon érben, 
ezen had elnyomatott.—

A’ kiilhadak pedig több évekig tártának, és 
Europa viszonyainak teljesleges megváltoztatása 
vala eredményük.

Francziaország fenn említett hadizenetére 
bényomúla 1793. a' szövetséges német hadsereg 
a’ Braunsveigi herczeg vezérlete alatt Franczia 
országba} és ez által alkalom adaték a’ zendü- 
letnek, mint az állitá magáról: a’ világot körül 
utazni} mert a’ német sereg kényszeritett vissza 
vonulta után, megvevék a’ francziák Belgiumot 
és Szávojál} és miután a’ király megőletésével, 
Anglia csak nem minden európai hatalmakkal: 
az első egyesületet franczia ország ellen alaki- 
tá, a’ Rajnán átnyomuló szövetségesek kez
detben szerencsésebbek voltak; ekkor a’ konvent 
a’ zendület felbószültjeinek közfelkelést hirdete, 
kik egyes akarattal lévén, a’többnyire egyet nem 
értó szövetségeseket a’ Rajnán visszanyomák ; 
és tél közepén Hollandot megvevék, melyet 1795. 
Batári közállománnyá változtatónak, az Alpo
kon , és Pyrenéken túl is győzelmesek valónak 
a’ francziák; de az Angolok ellen csak nem min
den gyarmataikot elveszték keleti Indiában.

Most kényszerülve látók magukat több szá
razi hatalmak a’ közállománnyal frigyet kötni; 
csupán Osztria álla talpon, és 1795. ’s 1796. 
fő Herczeg Károly vezérlete alatt két ízben két 
franczia badserget, mely déli német országba 
tódula bé, a’ Rajnán túl nyoma.

Éjszak-ámérika, és franczia ország szabad
ság hadai Lengyelországban is visszhangra talá
lónak. — Ezen ország azon próbatéte, hogy ma
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gát a’ nyomasztó orosz befolyás alól, egy alkot
mány szerkezet által, melyet 1791. ada magá
nak, kivonja $ és az ottan elterjedt Jákobini 
szellem, 1793’ Porosz és Orosz országoknak fo- 
gantjut ódának: Lengyel ország második felosztá
sára.— Ezenni elkeseredésük, valamint Varsó
nak folytonos ostromzár alatt tartása az oroszok 
által, a’ lengyeleket Kosczinsko alatt már a’ kö
vetkező évben közfelkelésre ingerlék; de Porosz 
és Orosz országoknak, és Osztriának, odavetett 
hadlábai hamar elnyomák azt, és Koszczinskó le- 
győzetése, ’s fogságba tété után, Prága megvé
tével, és a’ Varsóéi feladással, következek 1795. 
o’ harmadik és utolsó felosztása Lengyelország
nak, és avval politikai önállása elvesztése.

Mi alatt a’ francziák Német országban Osz- 
tria ellen semmit nem tebetének; franczia főve
zér: Bonaparte Nápoleon fszületett 1768. Kor- 
szikának Ajjaccio városában) 1796. győzelmekről 
győzelmekre vezeté a’ francziákat. Szárdinia, 
Nápoly és a* Pápa nehéz áldozatokkal vásáriának 
békét; a’ hajdoni közállomáoy Velentze, kénte- 
len vala magát megsemmisitetni hagyni, és Osz- 
tria 1797. a' Campo formioi békében, Belgium
ról ’s Lombárdról, a’ velenczei birtok egy ré
széért lemondanij és az ujj felállított Liguri és 
Cisalpini közállományt elismerni.

Erre francziaország a’ Rajna bal partja át
engedését követeié j a’ római egyházi birtokot, 
a’ pápa fogságba tétele után, római közállomá
ny á változtatá, Sveitzot helvécziai közállományá; 
és General Bonapártét 1798. Egyptomba kül
dő, ottan kárpótlást vívni ki az Angolországhoz 
elvesztett gyarmatokért.
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Alexandria megvétével és a’ Pyrámisok mel
lett, a’ Mamelukokon nyert diadallal, szinte 
egész Egyptom a’ francziák kezébe esék, ’s csak 
Szyriára tett vállalatuk nem sikerűié.

Azonban Anglia, Osztria, Orosz és más 
hatalmak 1798. «’ második egyesületet alakiták, 
és megujiták a’ háborut; már fő Herczeg Károly 
a’ francziákat vissza nyomá a’ Rajnán, és orosz 
fő vezér Sznvarov egész Olaszországot élvévé 
lőlek; midőn Bonaparte hirtelen haza jőve E- 
gyptomból, a’ Directoriumi Kormányt eloszlatá, 
’s mint zendület főnöke, és örökössé 1799. d 
Consuli Kormányt állitá fel, mely három Con- 
sulokból, Tribunatusból, törvényhozó testületből, 
és Vének tanáccsából álla.

Erre egy hadserget külde Moreau alatt Né
metországba, és mig ez llohenlindenuél 1800. az 
osztriai elszántsággal küzdő hadat, erős ütkö
zettel legyőzi, és Bécsig győzelmesen nyomul 
elő, ő maga a’ Simplon, ’s szent Bernárd hava
sain átvviszi 60,000. álló új seregét, béront vé
letlen a’ csaknem járhatlan Alpokon, honnan 
senki ellenéget jöhetni nem vélt 5 Oloszországba , 
és Márengonál 1800. Jun. I4-kén az osztriai 
derékül harezoló seregeket, Mélász vezérük alatt, 
egész nap tartott vérontó és Deszaix General 
megjelentéig kétes viadalban legyőzi, és kicsi- 
kórja 1801. Febr. 9-kén a' Lüncvelli békében a' 
Rajna balpartja átengedését, a’ rajnai Ilerczegek 
kárpótoltatását, a’ többi Németország költségére, 
és rovására; az eddig alakított közállományok, 
elismérését, és Toskánának hetruriai királyság
gá alakulását. —

Ezen frigyet kéveté majd a’ Nápoly, Portu
gál és Orosz országokkali béke, — és a’ török-
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Zc/j, Egyptom vissza adása mellett; valamint 
az Angliácali is; de Anglia kevés idővel azután 
ismét íőlytatá a’ liadat.

4. Napoleon világuradalma.
Bonaparte erővel és okossággal uralkodva, 

mint első consul a’ pápával kötött egyezmény
nél fogva visszaállitá a’ lka. szentegyházat Fran- 
cziaországban az olosz közállomány elnökévé ne
veztető magát, és végre egy a’ Bourbon urada
lom helyreállítására intézett probatét cl nyomá
sa után 1804 Napoleon név alatt francziák ö- 
rökös császárjának birdetteté magát és IV. Pins 
által fel is keneté, a’ következő évben az olosz 
k&zállotnányt olosz királysággá változtatá, és 
a’ liguri kiizállományt Francziaországgal egyesité.

Francziaország ezen terjeszkedése ellen tehát 
Anglia 1805 a' harmadik egyesületet alakiiá', de 
Nápoleon Bájorhonnal, és Vürtemberggel szö
vetkezve , tüzesen uyotnula be Németországba 
Vlmában fővezér Makkót feladásra birá, Bécset 
megszállá, ’s az Auszterlitzi véres ütközet által, 
Po’sonban, December 26-kán Ostriát békére 
kényszerítő, ’s birtokai egyrészérőli lemondásra, 
valamint a’ Bájorhonnak és Vürtenbergnek aján
dékozott királyi méltóságok elismerésére.

Erre legottan letevő a’ Bourbonokat a’ nápo
lyi királyi trónról, és azt ön öccsénck József
nek adá; a’ Batávi küzállományt Hollandi Ki
rálysággá változtatá öccse Lajos számára, — 
mostoha íiát: Eugeu Beauharnoist oloszországi 
alkirályá tette, és hogy Németországot mind in
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kább elnyomhassa 1806. a’ Rajnai szövetséget 
alapitá, mely 16 Herczegekből álla az ó fóvé- 
delme alatt, és ez által a’szinte 2000 éves római 
német birodalom feloszlását eszközlé.

Ezen viszonyok közt, midőn 1804. Nápo- 
leon franczia császári czímet vévé félj Felsé
ges II. Ferencz császár létévé a’ római német 
császári czímet, és Austriai örökös császárnak 
liirdeteté ki magát, I. Ferencz nevezett alatt 
1804. Aug. 10-dikén. ’S igy a római császári 
czím végképp elenyészők, szinte ezer évek után. 
Továbbá: Hannovéra elvéte által, tetemesen meg
sértetvén Poroszország Nápoleontól, hadat izene 
néki; Jénánál 1806. ütközetre kerülvén a’ do
log, annyira megvereték a’ poroszhad, hogy 
Napóleon Berlint mcgszállá; Fridlandnál 1806. 
újra összeverekedének, minek következése lett 
a’ Tilsiti béke, melyben III. Fridrik Vilhelm 
fele országát elvesztő.

Ezen poroszhad eredményei valának, hooy 
a’ vesztfáliai királyság alakit at ék a’ Ilesszeni, 
Brannsveigi, Hannoveri, és Poroszhoni részek
ből Náponleon testvére Jeronim számára; Szász
hon a’ németszövetséghez álla, és királyságra 
emelteték, ’s Varsov herczegi cziinmel Szász
honhoz kapcsoltaték. —

Mivel pedig ezen események közt Anglia, 
Nelzon diadala által Trafóig árnál, a’ franczia 
és spanyol tengeri erőt semmivé tette j ezért 
Nápoleon az ángolokat kereskedésükkel a' szá
razról kizáró, és majd minden európai állomá
nyokat ezen szárazi rendszerhez állani kény
szerítő; minek ellenében Anglia, Koppenhága 
összelődözésc által, a’ Dán tengeri hajóhadat 
egészen elfoglalá.



— 140 —

Nevezetesek még ezen közliáborii folytában, 
hogy Svédország elveszte Finniát Oroszország
hoz.— IV. Gusztáv Pasa svéd király trónjáról 
letétetek, és franczia Marsai Bernádotte, Aa- 
rohj János nevezet alatt, bivaték meg a’ své
dektől a’ királyi székre.

Nem sokára Nápoleon nőm csak a’ Bragán- 
za uralkodó házat buktatá meg Portugálban, 
melynek királya Brazíliába futott, és ott állitá 
fel udvarát j hanem a’ Bourbonokat is Spanyolor
szágban, ’s az utolsót öccséock Józsefnek adá; 
ki azért Nápolyi Muráinak, « sógorának enge
dő, ezért egy közlázzadás üteki a’ félszigetben; 
Nápoleon kéntelen vala Portugált a’ segédre ment 
angoloknak átbocsátói; és testvérére bizváu a’ 
spanyolokkali háborút, Németországba vissza 
siete Osztria ellen menendő; honnan néki 1809. 
had izenteték; Ekmiihlnél Április 22-dikén, és 
Regensburgnál Aprilis 23-kán véres ütközetek 
történőnek, hol a* győzelem Nápoleon részére 
hajlott, és ó Bécset megvevő; ’s noha Majus 
22-dekén és 23-kán Aspernél, Károly fó herczeg 
vezérlete alatti vitéz seregektől vérontó ütközet
tel megveretett is; mindazáltal egész Fo'sonig és 
Győrig nyomula bé Magyarországba, és Vágrám 
’s Znáym mellett az osztriai hadakat újra meg
verő ; minek következése lett a’ bécsi béke Oct. 
14-kén, melyben Osztria birtokainak egy részé
ről ismét lemondani kényteleniteték.

Az erre következett egybekelése Napóleon
nak Mária Luizával, Felséges I. Ferencz leá
nyával, ki néki 1811. fiát szülő, kit a’ böltső- 
ben római császárrá neveze ki. — Valamint a’ 
következő évben: lletruria, Holland, éjszaki 
Vesztfalia, Oldenburg, és a’ Hanza városok 
összeolvasztása Franczia országgal, és Europa
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függése szinte egyedül Napóleontól $ — a’ Nápo
leon hatalmának azon tetőpontját mutatják, mely
ről őt más nem tudá levezetni, csak ön uralko
dás vágya.

5. Visszaállítása az európai Status- 
viszonyoknak.

Ural kodás vágyától izgattatva gondolá magá
ban, 1812-dik évben Oroszországot is alávetni, 
melynek uralkodója Sándor császár, a’ szárazi 
rendszertől különvált, és tőlle Poroszország ki
ürítését követeié.

Minden néki közvetve, vagy közvetlen kö
teles országok, Svédhont kivéve, kéntclcnek va
jának segédet adni, ’s igy hata ó be több 
mint félmillió fegyveresekkel Oroszországba: a’ 
Moszkaui véres ütközet után annak szivéig nyo
muk bé; és Moszkau megszállásával már a’ czá- 
ri birodalom urává láttaték lenni.— Ekkor meg
fordul a’ dolog: Moszkau felgyújt ása az oroszok 
által, Nápoleont a’ veszélyteljcs visszavonulatra 
kényszeríti, melyben éhség, fagy és fegyver e- 
gész seregét semmivé tették.

Mert ez alatt Poroszhon is, ellenségéhez 
csatlakozók. III. Fridrik Vilhelm felszóllitá né
peit, és az 1812-J/A év látó szinte egész német 
ország felkelését, és megszabadulását. Kezdetben 
ugyan új franczia seregektől segittetve Nápoleon 
a’ szövetségeseket fegyver szünetre kényszerité $ 
de ennek kiteltével Osztria és Stédhonnak a’ 
szövetséghez járulta; valamint azután a’ Bájor- 
honé is, a’ Lipcsei három napi (1(5—18 Oct.J W-
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pék viadalát hozá létre, mely Franczia ország
nak Németországon! uradalmát, egy vágással 
semmisité.— Napóleon futása, a’ Rajna által, a’ 
rajnai frigy felbomlása, az elűzött fejdelmeknck 
birtokaikba visszatérésük, és Holland megszaba
dítása valának eredményei ezen emlékezetes né
pek ütközetének.

Azonközben Spanyolországion is, a’ spanyo
lokkal frigyes angoloktól megveretének a’ fran- 
eziák, és már Vellington ángol fővezér; vittori- 
ai fényes győzelme után Francziaország határai
nál álla; mikor a’ szövetségesek sergei is IS 14. 
herczeg Svarczenberg és Blükher fővezérek alatt 
a’ Rajnán által Francziaországba bényomulának. 
Parisba győzelmes bementüket követé: Napóleon 
letétele, és Elba szigetébe küldetése, a’ Bourbo
nok helyreállítása, és Franczia országnak az 
1792-diki harárai közzé visszavitele.

De mialatt a’ hatalmak Bécsben Europa el
rendezésével foglalkozónak, addig Napoleon el
hagyván Elbát ismét elfoglalá a’ franczia tront; 
mandazáltal az európai hatalmaktól Europa köz
ellenségének hirdettetvén; 100 napi thrónon il
lése után, a’ Rajnán ismét át nyomult szávetse- 
ges sergek által IS 15 Vatterlónál annyira meg- 
xereték, hogy minden igényeiről Francziaország- 
hoz, le kelle mondani. Amerikába akarván fut
ni az angoloktól letartoztaték, kiknek megad
ván magát, védelmük alatt, mint Furopa,foglya 
szent Helena szigetébe küldeték, hol ü évi nyo
masztó fogságában meghala 1822.

Vissza tétetvén Francziaország 1792-ki ha
tárai közzé, és a’ Bourbon házból XVIII Lajos 
a’ trónra emeltetvén, a’ bécsi fejdelmi gyűlés
ben, Osztria. Illyr Halmát, Lombard, Tyrol 
országokkal, és Salzburgal nevelteték. Porosz
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ország nyeré az alrajnai tartományt, Vesztfáliai 
Szászhon egy részét, és a’ Pozeni herczegséget; 
Hannovera királyi méltóságában megbagyaték, 
Bajorhon hasonlólag, ’s Viirtemberg is, a’ két 
Ilasszia, ’s Veimár bizonyos birtokokkal nevel- 
tetének. Frankfurt, Hamburg Bréma és Lü- 
bekk szabad városokká lettek. Ószvesen minden 
német státusok a" német frigybe állának, mely
nek czélja némctország közbátorságát, mint ma
gában egy egészet fentartani. Továbbá a’ varso- 
vi berczegség, és Lengyelország nagyrésze Orosz
országnak esének. Belgium és Hollandia egy 
királysággá alakitatának. Norvégia Svédország
gal egyesiteték, Sveitzlioz 3 új kántonok adatá
nak : és állandó Semlegesség (neutrálitás) igérte- 
tett. Az Angoloknak Málta, 's Helgoland szige
tek, több franczia és Hollánd gyarmatok, a’ Káp- 
fok, és a’ Joni szigetek felvigyázása, állandó- 
síttattak.

C. Rövid át tekintése a’ legújabb ese
ményeknek a’ jelenkorig.

1815. Alapittaték az osztriai orosz és porosz 
hatalmaktól a’ szent szövetség, melyhez minden 
más állományok, franczia és angol országokon, 
’s a’ pápai státusón kívül hozzá állának, czélja 
lévén az evangyelium szerinti kormányzás, kölcsö
nös segéd, mert elismerék a hatalmak a’ fen- 
nebbi események folytában , hogy a’ keresztény
vallás szelíd jellemének a’ kormányzásban helyet 
adni igen szükséges. A’ franczia zendület óta^ 
«’ vallás szava ismét kezdé hallatni magát; sze-
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gyelni kezdek az emberek a’ vallástalanságot, 
innen mind a’ római a. szent egyház mind a’ Pro
testáns felekezetek a’ vallás terjesztésére hasz
nos intézményeket tenni, és bibliai társaságokat 
alapitni törekedtek, az evangéliumnak a’ föld 
minden részein terjesztetésére.— Eszre vevék e’ 
népek törvény és kormány állomási némi hijá- 
nyaikat, és azokat kijavítní törekedni kezdének.

Azonban a’ nyugtalanság szelleme több állo
mányokban mutatkozék, 1820 és 1821 Portugál
ban Spanyol és Nápoly országokban tüzes zen- 
dületek adák elé magukat; de a’ Lajbaki feje
delmi gyűlés oloszhonban, és a’ Véronai gyűlés 
Spanyolországban, oda küldött badlábokkal a’ 
régi rendet helyre álliták.— Mindazáltal Portu
gál 1829 nogy rázkódást állaki Don Pedro alatt 
ki Brazíliai császárságáról fia részére lemond
ván , testvérével Don Miguellel viselt hadaiban 
a’ portugáli trónt, leánya Mária da Gloria ré
szé biztositá.

Oroszhonban is keletkeznek, mutatkozának 
1825 a’ trón változás alkalmával zendületi moz
galmak $ de az ujj császár Miklós , csak hamar 
elnyomá azokat, ki a’ Perzákkali hadban, Per- 
szia egy részét elfoglalá, és a’ félholdali hábo
rúban, a’ Balkánoni át menet után kivívá ma
gának 1829 a’ Drinápolyi békében, a’ Duna szi
getek birtokát, szabad hajózást a’ fekete tenge
ren , egyéb birtokokkal együtt, valamint minden 
hatalmak részére a’ kereskádó hajók szabad át
menetét a’ Boszporuson és Dardanellákon.

Hasonló ingadozásba hozá a’ török félhol
dat két évvel azután hatalmas hűbéressé, az e- 
gyptomi Ali basa ki tóle Szyriát élvévé, és már 
Konstantinápolyt fenyegeté, a’ szultán kéntelen 
vala magát az európai nagy hatalmak: Osztria,
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Orosz, Angol és Porosz országok karjai közzé 
vetni oltalom véget; kiknek szövetkezett sergei- 
től Ibrahim fővezér Ali basa fogadott fia Szíria 
hódításával felhagyni, ’s Egyptomba vissza vo
nulni kényszeritetett, a’ szultánnali egyezmény 
szerint Ali egyiptomi helytartóságában firől fira 
meghagyatott; de a’ szultán felsósége alatt.

Ugyan ezen évtized (1821 —1832) látá az 
elnyomult Görögország kiszabadultát is török 
iga alól, mely 10 évek folytában iszonyitó via
dalok után több európai önkéntes vállalkozók 
segítségével a’ szinte négyszázados igát lcrázá 
magáról, ’s az európai nagy hatalmak határoza
tánál fogva görög királysággá változtatók, ’s 
koronája 1832 bajor herczeg Ottónak adaték, ki 
az óta dicsőséggel építi, és kormányozza új or
szágát.

Alig csillapulának le ezen különbnemú moz
galmak, és az európai környülmények rendben 
lenni láttatának; midőn Francziaországban a’ 
Kártának X Károly, és Ministerei által történt 
gondolatlan megsértése miatt 1830 a’ júliusi zen
dület kiüte, melynek következéséül X-dik Ká
roly és családja elüzeték, és az orleani család, 
csakugyan a’ Bourbon ház mellék ága emelteték 
trónra Eilep Lajos sznmélyében, Francziaország 
szellemétől izgatva kiüte Belgiumban is a’ zen
dület; mely Hollándtól elválván külön király
sággá alakittaték, királyává a’ nagy hatalmak 
határozatánál fogva, Leopold Vilhelm neveztet
vén ki, ugyan a’ franczia szellem hatásának tu
lajdoníthatni a’ véres lengyel zendiiletet 1831-en, 
mely Oroszországnak alkalmat ada Lengyelhont 
végképpen elnyomni és Oroszbonnal összesítni, 
eltörölvén Sándor császártól adatott nép állo
mányi szerkezetét.
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Egyébiitt is jelentkezénck nyugtalan mozgal
mak, mint Modenában, Barmában az egyházi 
státusban , Szászországban Hesszenkasszelben 
Hannoverában, Braunsveigban és Sveitzban, úgy 
Szerviában is, hol Obrenovics Mihály fejdelein 
előzetese után, különbféle pártviszonyok köztt 
az orosz kormány hatalmas befolyására új fejde
lemmé más fejedelem választaték Cserny Györ- 
gyevits Sándor személyében 1843-ban, de külö
nösön Spanyolországban, hol az özvegy király
né Izabella és trón követelő Don Kárlosz közt 
több évekig vérontó vad háború folya, melynek 
következése lett mindkettőnek az országból el- 
üzetése, és Izabella kis korú leányának II. Iza- 
bellánkk trónra jutása Eszpárteró főhadvezér or
szág korrnánynoksága alatt, mely mozgalmak 
ma is különb alakokban éledeznek, melyeknek 
eredménye lett Eszpárterónak megbuktatása, és 
az országból k iüzetése.

Mindezen események azt méltatják, hogy e- 
zen népek közt az igaz szózat, mely a’ nyug
talanság szellemét lebüvölné, és lclánczolná, még 
nem találtatott fel.

Az óhajtott állandó köz csend és jóllét csak 
is ott érethetik el, hol vallásosság, igazság és 
bölcsesség ülnek a’ trónokon, és egyesítve a’ bel
ső nép erők erőszak nélküli kifejtését elősegítik. 
Vallásosság, igazság és bölcsesség egy alakban 
szabadítja meg a’ negés rabot a’ plántáló lán- 
czaitól, az ind özvegyet rokonai máglyájától, az 
oronikoi öreget fia botjától; az új zélandi vad
embert testvére Kanaibáli fogaitól, a’ Gángesi 
Indust, a’ bálvány szekér kerekei eltapodásátó,: 
szóval tniveli, világosítja a’ nemzeteket a’ népeket 
az egész ember nemet 5 hol csak terjesztheti jó
tékony hatálját.



Igazitandók a’ II kötetben.

Lap sór hiba igazító».
16. 2 488 427.
28. 7 890 899-
29. 11 037 975.
32. 5 1059 1056.
45. 15 birtokait birtokai.
49. 3 kivánák kivonák.
54. 12 Lörtz Lörintz.
54. 33 biratsa birása.
57. 6 jelensen jelesen.
60. 37 azonbad azonban,
62. 29 plantamgenet planta genet.
65. 28 Harád Haráld.
71. 18 Donczába Doncziába.
72. 14 érzsek érsek.
74. 26 császáréágot császárságot.
78. 24 ráütétesekkel ráütésekkel.
88. 10 VI. Károly V. Károly,

104. 15 Nürubergnél Nürnbergnél
105. 20 Richeli Richelieu.
107. 20 Kéroly Károly.
108. 29 megtitá megtiltá.
111. 2 Erance France.
ill. 18 rendeletét rendeletet.
1 12. 3 Sparyol Spanyol.
112. 20 Szavájai Szavojai.
122. 15 békét béke.
137. 34 kévére követé.
139. 3 2000 1000.

Az I. kötetben.

Lap sór hiba igazítás.

17. 1 és 2 Agyptom Egyptom.
28. 5 üt ür.
54. 22 Itbakába Ithakába.

110. 21 978 578.




