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MAGYAR MÚ'SA 
NYOMTATTATOTT PO'SONBAN 

• MIND S Z E N T HAVÁBAN, 

. i / 7 8 .?. '. 

i í TÖKÖK BIRODALOMNAK RÖVID HlSfjRI A JA. 
inthogy tooíi: mindennek tsak a' Török fo

rog fzájában, és az erről való hírekét ked-
velli leg-inkább, úgy Ítéljük nem iéfrörik 

az E, Olvasóknak unalmukra, ha Török O faágnak 
hiftoriáját rövideden elő-adjük\ ^- A* Törökök Tatár 
Nemzetek 5. a* kik tégefttén a* Káfpiura' Tengerének 
Környékében* lafctanak.* és majd 'más Tatár Népek-
iiek ^dtak alájok vettetve > majd naag'oköak*is kitfirty 
ifcmivek* vagy Bertzegjeik voltának. Oibnían^ egy 
©zen Hertz égek koszul 1300-dik efztendóben magát 
fel-emelte5 és hátaíma alá haitotta Bytbiniat á' kiííiíiy 
Áfiában, a* meíly a* Görög Tsáfzárhoz tartozott. Ö 
iölle nem fsak minden következendő Török Uralko
dók véfzik fzíraazásokat^ hanem ö tölle ráagok a* 
Törökök-is öttomannoknaky és az azután általók állí
tatott Birodalom Ottomanniai Birodalomnak, avagy a9 

ftfap keleti nyelv fzerént Ottomanni )\ apunak v. Por
tának nevezteted A*, törökök a* Mahomed* valiá
gát, és azrzaí egygyütt a* más Vallatok ellen i neve-
fcétefen a* Kerefztyén Vallás ellen való gyűlölséget* 
is .-az .el&tt már jó idővel bé-vették yala^ a* honnan 
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Valiitokhoz való buzgóságokból, Hivataloknak tar*1 

Iák a' Görög Birodalmot fzuntclen nyughátatlánitani* 
a* metly ai. Ó Igazgatóinak vétkek által feletébb cl-
gyengült éi fcacalmatlanpdött vala* A'fija Otktián még* 
vacte av több Vároffaít*is Bythiniánakj a* melyeket 
még mind eddig a! Görög Tsáfzárok birtanák, Pm~ 
sdt akkor nagy és gazdag Vároft váíkíiti lakó helyé* 
i>ek, aíá]a vetek magokat egy-néhány Tatár nemzet-
tségek, és meg Üodoltatott Rátz Offzágban Í3§5*b«?ú 
egynéhány Hellyékét i melyek valánaka ' leg elsÖ 
Meg-vételek , *a* melyéket tettek a* Törökök Eürópi-

"bam Örkhan. az 8 uj Jobbágyain az 8 Orfzágábé-
lieknek ftökáfok felien nagy nyájafsággal és fzelidség* 
gel uralkodott, és i t t nyerte áz áltál, hogy magok 
a* Görögök-is inkább fzerettek a* 8 Uralkodási 
alatt élni, mint a'Görög tsáfzárők kegyetlen igaz-
'gaiáíok alatt Az 6 fija Marái avagy Ámürdih tovább 
foíytatá- az Öííromláíokat Európában, meg ycvé^ Hád-" 
tíinopölyt, és ineg hodoltatá majd az egéMzÓ Trá* 
tziátV^agy a* mái Ruméliát Fél-álJitá'a*' Jenghi* 
ébereket i avagy a* Jatitsdrokbtj i* kik a'Keréfztyén fog
lyokból tététtettek, a'fckh&Töfök valláfuatkká kék 

Je t t lemiiek, és ettől fogva a* Torok hadi Seregnek 
egy Szárnyát tették, azokqak régitségék és af maga 
fzeméíyés jó tulajdonságai által ffem tsák fok Tatár 
Népekét kénfzerite a* maga erigedélméfségéreí háj, 
nem a' maga fegyvereit Albániában egéfzfzéá Arná 
untig ki-ter;éfztette. Az o fija i2>» Joiií, avagy Ba*' 

jazetb^mt£ hodoltatíá i^9ö bén Európában Sérviái 
és Matzédoniát* a* kis Ásiábaöpedig Joniát, Phry* 
fcyiát és Karamániát| fle a* Moldovaiaktól-flieg^ve-
rcttetett* 

ílycámódoü az églfzhGörögBirodalomból mát 
majd 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



maid t*kafce£y Itonftámzinápoly maradt hátra* Az 
Európai ke'refztyéíi Hatalraafságok •, a' kik láttak a* 
Vefzedelinet, melynek Bajazeth nagyra vágyása miatt 
ki valáoak törettetve el végezek, a* Pápának m á j a 
sára hagy *gy keréfztes Sereget gyüjtfonek a' Törő-
kök ellen, 130000 Férfiakból álló féreg gyüle ezen 
Állapotra a' mellyet ** Magyaf Orfzági Királj Síg« 
teond Vezérle. De a* Törököktől zt eltörlésig ve
rettettek^ a* mely után fiafazeth fel-tette^ hogy á% gö-
rög Birodalomnak hátra lévő Fö Várofsát-is Oftrom-
toal raeg vegye. A' maga fel-tételét talám tseleke-; 
detfe iis vitte, volna ^ ha egy hatalmas Tatár Fejede-
lemmel, Taorerlánnal, egy fzferentsétlen Hadakozás
ba nem elegyiitecett vóína^ a' ki Ötét 1402 ben An-
fcytánal meg-veré, fogoljává tevé-f és a* közönséges 
hir feerént* egy Vu Ralifczkába zM\ a' faelybete o 
ineg-íl shala» 

Immár moft a* Bajazféth három Fijai egy más kö
zött üúeg hasonlStiak és egy Ms ellen Hadakozának^ 
ís há a5 görög Tsáfeárság oly tunya és gyönyörűség-, 
bek adatott kezek között nem lett volna*, nem ne-
kéz. lett völna^<Sörögöknek a9 Török |ár*mot ki Vetni 
toyafcokbóK Végezetre Bajazeth&ek leg-kiftebbik 
Fijá Mahomnted ínaga Hataltna alá hajtá az Attyának 
feinden Or«arágait ? V helyhezteté a* maga Lakó4iel-
lyéí HádriánópoIybaíT, Konftántzi£iá|>oíyiíiak Sáomfzéd-
ságábam Ö as ĝ örög Tsáfzirral Mánnéllel Wef-
fcégefen és baráttságoSon éle, az Oláhokat Adózóivá 
lévé, és 1421-ben egy Okos és ditsérétes Uralkodó-* 
bak Hírével taevével meg-haJav 

Az 5 • Fijá ámurdtb, avagy *-dík ÍSiórM, fel-bon-
Iá a' Görög Tsáfzárral való baráttságot^ el-foglak 
picü^losaifea Vároffat minden hátra iív5 Béliekkel* 

k i &* 
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a* féket® Tengerig; és a' goro'g Tsáfzár FeleoTogü* 
Janoft, ogy fzintén Bosnia Tartományát is maga adó 
fizétöjivé tévé* A* -Magyarok, a* kik a* Torok' köze! 
lévő Szomfzédságát nem örömeit Nézek y hadai 
indítanak Amuráth, el len, aki" Belgrádot nagy 
Erővel meg fzállotta* de meg nem Vehette, és 
a* hites Cofvinus Jánostól íbkfzor '• meg-vef ettétek* 
Abban a* Békefségben, as mely 1440-ben tíz efzten* 
dfikrefconettetett, mind'a* két réfz az el-vett helye* 
ketviMza adta, és a* két Orfzágnak a' Duna tétet-
letett határúi* Ezek mán Amuráthaz Igazgatást a* 
maga Pijának által adta, hogy ö egy tsendes magánok 
Életnek Gyönyörűségeivel élhetne* Üladislaus Ma
gyar Orfzági Király, a5 ki az elébbeni ^Hadakozásban 
látá, hogy a* Törökök nem meg győzhetetlenek vól* 

' - tak ,'czeü idS pontját a* maga Hafznára akará fordi-; 
feni, hogy őket egéfzfzeníemmivé tegye és 1444-ben 
azt'lz eröfs esküvéfsel' pétsétele Békefséget, mioek-

.'iitinna. á* Pápa Ötét a' raaga esküvése alól fel-oldot* 
ía vala, fel-bontá- Amuráth leg-ottaö vifzfza vet-. 
te az ígazgatáft és a* Hít^öréft lábon követé a5 bün
tetés. Amuráth az az előtt kötött Békeíiég9 Levelét 
egy Rúdon az S Serege elStt hordoztatá, és az Illeni 
a* Hit-törésnek, bofzfzú állásárahivá, és November
nek 10-dikén 1444 ben Varadnál egy nagy gyözedel* 
met vett, a* mellben maga Uladislaus is meg*51eité* 
ték. Ezen Győzedelem után, a* melyet Amuráth ma
ga Mérsékléséből nem tudott ugy hafznára fordítani^ 
a' mint lehetett volna, az eröfs Skáoderbéggel egy 
Albániai kitfmy Hertzegel keveredek bajba,, a* ki 
ellen hoffzas% • de • reá nézve nagyobb fzerentsétleá 
Hadat vifele, íoléhet ezen alkalmatofsága mellett Md* 
xeát meg hódóltatta* A8 Skanderbég ízesrentséje rei 

• eík. • \ 
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«femélte Ismét a* Magyarokat , hogy Amnráth el-
ha hadat indittsanak ; de 1449-ben Rofsovánalc 
Síkságán Serviában ismét meg-verettették« 

Awjráth 1452-ben meg-halavés az ö fifa i-ái*. 
fVlahuraed léve utánna Következője. Ez leg ottait 
J§;éfzületeket teve Konftántziiiápoly Várofsának, a9 

görög Birodalom erötelen Maradványának meg-fzál? 
Iásárat A' Tsáfzár Frigyet fco'tStt a' Venétziaiakkaf: 
és Genuiabéliekkel , és magát igen emberül oltalma*;' 
zá. De 1453-ban végtére az a* nagy és gazdag Vá* 
fos a'Szélvéfz által meg-vétetett* a' Tsáfzár, Kon-? 
ilantinus raeg-Slettetettj a9 város elragadoztatotí, és 
Vérrel és pufztitáfsal mindenek megtöltettek* Ezea 
Meg-vétel után, melly után Mahomed magának Tsá-
fzári nevett vett, ferami fem állhata ellent az ö Fegy«* 
véreinek, Serviát magához huzta, de 1455-ben Hu? 
liyaditól Belgrád előtt meg-verettetett. Azután két 
<pfztendövel iijeg-hodoltatta Moreát a' görög Biroda
lomnak minden hátra léyS Réízeivel, -és ' egynéhány 
Tatár Tartományokat, Tsak az edgy.foglalatos-Skan* -
dcrbég marada a* Törököknek Ostorul, a' kiket 6 fok* 
fzor meg-vert, mind addig, a'míg ofztán 1466-ban raeg^ 
hala. Azorabaíi Mahomme^ el foglsilá OláhtOrfzágot 
és Bosniát>meg«hódolá Krimiét, és egy Szerentsés ha«? 
dat visele a'' Venécziaiakeller^ A1 Rhodu$ béliefe 
ellen fztrentsétlen vala, arra femmitfem'liajtván a*--'' 
maga Tzélját Olafz Orfzágra tévé* és Ottanto1-Vá-
rofsát meg-vevé Apuliában. Ezen nagy fzerentse, 
minden Asiai és k'erefztyén Hatalipafságokat 5 eliene 
igyelmezökké tett* De 1481-ben meg hala, a* miko* 
éppen egy nagy Frigy-kötes ellene Munkában vala. 
Ez egy tudós és virtuft fzeretS Úr vala, hanem 33 
$ Néjpének módj# 'fyfiXént kegyetlen és véf tfzomiuho« 

K 3 ..ú*&* 
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20-is* íl-dík Bafazet az elébb.eniaek Flja és KSyetke-
%fi\e, a' ki egy] okos és ditséretre méltó. Uralkodó* 
yolt, meg*.vette. Cáramúmat, Móldovanak kujtsaí$ 
Riliát és Akiermántt és küloiab, különb, réfzeit Böf-
alának és Horváth Grfzágnak* Éppen ekkor tájban, 
akartak a'> Saracemisokat vagy Sz.eretseneket Spajiyolf 
©rfzágban ki~i.rtani, melyre, nézve, köjekségéoek tar
tatta , az, o ValláübéJi, fslekeztei mellett fel-kelni, és 
1486-ban a? közép Tengerre hajós Sereget küJde, a* 
melJy Maübdt cNpofztitotta, és Olafz '$ Spanyol-Ó^ 
fzágoksak 'pástjait prédálta,, d;e n?ég-is a' Sze re t ^ 
eekaek kelesei; jfegitkete. A Annyival fz,eíentséiebfy 
vala az 3-h^jos Seregf 149,8-^0, az Venétziaial el-
k a a' kiktöj Mctwban fok keílyek d-véteitettsk* Ké$ 
tótfencfes m.úíva ^ Vénétziíihk^^ k^i%önt YÍ/zfzar£k 
tették, §sCepb:aloni$ fzigetét el-vej:ték, ai.ell.jr a' kö
vetkezendő békeíségb.ei)L-is biftok.okb.au raacada/ Végn 
re 'i&ia-beji Baiazqt aí 'Trónusból levettetett és ip.eg-
Ölettetett az 8. p&rios fifa/Sélim ákai. 

Ez a* kegyetlen SéUn* nem tsak az 8, kél-bit* 
tyait o]c<? megaanakutánria,,, hanem. $z Q^lzágna^ i$it%. 
den Nagyait i s , ^ kik erán,t valamely kevés gyá
vaságot gondéit. Ezen. Kegyetlenségek után azoft 
forgatta, elméjét ^ hogy roi noódp̂ i foglalh.aíFson-
el a; Parsak5 és az Egyiptomi Sultánnak fffldjqk* 
fcSL Az elsők meg-verettettek, és, ezen gypzedele^|, 
után Bajazet ei-fogíaka Tau,ris Várpfsát^íyleíppotánQi-
4t és még egy qe-báűjj. Tartományokat Ennekutánn^ 
az Egyiptomi SíultántóJ ije^i tsak Syriat vctte-eJ> fe 
nem egy vét;es harU utánn egéfz -Egyiptomot-is, a* 
melly attól fogva a* Török Birp.d&lorumal Öfzvc-kap-
tsoltatotr* 

I Soíimán Bajazet* fija és, KöVetke^o^, a" M 
egy valóságos nagy Fejedelem v«Ma % leg-elsoben-is 
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f$agyar Orftágba ütött-be, és Belgrádot meg*v-ene. 
Ezután Rhoduft-is birodalma alá hajtotta* Majd aiír 
nakufcánna következett-be Magyar Orfzágba a* Mo* 
Mtsí fzerintsétkü ütközet, a* melly ütközetben 
%-dik Lajos Király egy patakba fuladöti:. Ezen' gyek 
zcdelem után meglett® Solimán Budát, Paftet és 
pás városokat Magyar4>fzágí)aa, A* Moldovai F.e* 
jedelera önként meghódolt néki, és a* mi nagyobb 
1529-ben Német Orfzágba besütött és Bétset oílrat 
ssiolta; de nagy kárával isméi el-kellett alölla taka~ 
mdnu Ezután rövid idS málva £el-prédálta az 9 
Tengeri hajós 'VezéreBarbarofsa^ az Olafz-Orfzágs 
tenger fzéleket , és az . egéfz Afrikai Birodalmai 
Tunift, Solimának hatalma alá hajtott^ MidSn mát 
« , a* Kerefzty énekre nézve bátorságban. gondolni 
magát lenni, avPersák ellen Fordált, és Ityrcaniat *s> 
más Tartományokat-is adó~fizet$v© tett* Ugyan ezen 
Időben follytatta változó fzerentsével a* hadat SoIi« 
min? mind 5-dík Karoly Tsáfzár, mind a' Magya* 
3*ok, tnind pedig a* Véüétziaiak ellen de még-is utói.* 
fára Magyar-Orfzágnak nagyobb réfzét és egéfz Er
délyt elfoglalta. 1542-ben I-S Ferentz a- Fraotzia K^ 
tály, 5-dik Károly Tsáfzár ellen-való. gyülSIségéb.8I 
fzerzette az els8 frigyet a*< Törökökkel, a* melly an«. 
nakutánna Európa f<abadsájgának^é*-;'̂ afzná'nak igen 
káros és vefzedelnies volt* Még mindég falytáttatotfe 
Magyar, Orfzágban â  hadakozás és nagyobbira 
Solimánnak Hafznára ; tsak Máltha ellen próbáit 
hijjába 1565-ben a* melly nem kevés vérontás-
ban állott 3 és a' melly után o-ktsak hamar itffcbm 
meg-hólt. Ez nem tsak arról ditseretes, hogy bira«\ 
dalmát fokkal frapörftatta; hanem még arral-is .hogy' 
$$ alatta Y l̂ó Népnél;' ]ó, Törvényeket ízabott* 
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Az 3 fifa II-dik Selim a' Magyarokkal békefséget 
kötött, i$ 1571-ben a' VenétziabéiiefctSl Cyprus ízi--
getét el-vette; de e^eo meg-vétel utaa tsak hamar 
tneg-héJi 1574. A?« 6 iija 3 öik Amutathes %' Lengyel 
Kiráiy válafztásba keyerce magát, és fok ideig hada-
kozo:t a* Persákkal, roellynefc a* kezdete igen fze-
remsés vóH* mert Georgián kívül $rirdn^ Ghimieh, és 
Khorabeg Tartamányojvat-js el - nyerte a* Persáfetóh 
*5$>;t ben Magvar Orízágban ismét egy ujj hadakozás 
támada, ipellyben a' Törökök majd mindég aláb-eítek 5 

'Ugy annyira ,' hogy Amurathes abéJi bofzfzuságába, 
5595, meg-i$ hqlu Az 3 fija és Következője 7, 1V% 
bamedy mind a' 19=, öitseit, Török Politikai okofság-
bóí, meg-fojtogattatta^ de Magyar Otfzágban a '.fenj 
voJc fzerentsésebb az AttyánáL A* Portának fzeren-
.tsétleu eletei, a' PersskaS á* Török Birodalomba v*? 
ló ütésre és az eí-vefztett Tartományoknak vifzfza-
v evéséreöfzíQOözték, de i&ég Afíábav.is külömbrkiir 
íömb BÍÍJÜ támadtak-fel, a5 kik ezen alkalmatofság-
gal az 0 függetlenségeket akarták keresni. Eze$ 
$ür-zavaros állapotban el-méne JMahcmed 1605* a' k£ 
egy eröteien Tsáfzar volt a* minden Tettnek után. 

Az 8 fija 1 Achmed egy 15 efztendos Úr ilyeri 
kömyül-áüasokban találtg az Qrfzágot* Ő Ieg-el8-
foör-is a* Magyar*Orfzági Tsáfzárrál frigyet kötött> 
meilynek ereje, fzerént mind a9 két Réfz az el-foglak 
hellyeket kezéoél raeg-taftotfca3a5 Pártosokat Afidhan. 
elnyomta.,- és a* Persáfckal 6 reá nézve5 éppen nem 
igen haízno> békeftéget kötött A' közép Tengeren 
a'Mcftk, SiciViZy Neápo}y\ és .Ta/cíiwbéliek ellea 
rendelt hajós Serege fzerentsétlen volt* Achmed ez-
után minden iferefztyéni Hatalmafságok <?llen igen 
nagy kéízulettel volt; de fzándékát nem tellyesithet-

• v , te* 
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itt mert 1617. meg-hóít. Az S oíioba Stse és Követ
kezője Mujlaía ^is^k négy hónapokig ült a* Thronns* 
hm; naert 8 ki-tétctetts és ij>dik OJW*« Achmedyek 
fija válafztatott Tsáízáfrá. Ez^Lengyel-Qrfzágra ütött* 
txiivel hogy ^ ' Lengyel Király mint íd oltalmazó Ura 
Ivloldován^k magát igen nagyon bdé-e!sgyitette ba
jaiba. Egy kevés hadakozás után Chotzimnil ismé£ 
békeíség fzereztetett., melly által a* dolgok ismét ré
gi Iábokra állíttattak* ösmdn mind azon tehettségek? 
kel mellyek által a5, Török Portának hanyatló állapot-
ját heliyre-álhthatná fel-volt ruházva > de 1622-ben 
a*> Jantsároktól, kik az 3 keménységét és takarékofsá-
gát nem fzenvedhették meg-cSlettetett. 

Az oíioba Muírafa újra a' Thronusba térített, de 
tnajd tsakhamsr ismét le- vettetett s és ofztán IV«j Amurat* 
les egy 14 efztendos ifjú Herrzeg valafztatot Tsáízárra, 
A5 Jantsároknak kevellyfegek, 4$ n volt yrajkodóknak 
lágyfágok fok Baíáknak Párt-ütésre adtak alkalmatoíságotj, 
a' kik nagy Munkával zaboláztarha£tak~meg<> A1 Kozá* 
koknak ki-tsapkod^fok ismét as Lengyelekkel való ujj 
hadakozásra nyitott utat3 ele ez tsak hamar meg-Izünu 
Achmed ennekutánna a* Persákat meg-gyŐzte , és el-vette-

' tSllök Bagdadot, meliy Város a* következendő békeíség~ 
ben-is a* Török* Birodalom alatt marádptr, A' heje-hii'a 
őet 3 mellybe igen nagyon bclé-merúlt, tsak hamar meg
fogta életctétöl u. m+ 1^40-ben, . 

Az 5* Következője Ibrahim, a' ki egy gyenge es 
tobzódó Úr vala, de e* mellett jó Nliníjierú va}ának, $ 
Kozákokat meg-alázta a' kiktSl Afof Várofsát el-vette, a* 
VénétZtiabélitktt meg-gyozte, és Candia ízigetjet egéfz 
a1 Városig el-foglalta; de iŐ5§4>an roízfz terméízete miatt 
a' Jantsároktól meg-fojtattatotto Az Ó ája cs. Következek 
)c IV* Mohamed ekkor tsak 7. efz:en$8s vélt és ex okraj. 
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*54 msiS^hsst-
nézve a* Miniftertk és Jantsárok hatahnok alatt tartatéit* 
A* Vénétziank ellen való hadakozás igen nagy vakmerő-. • 
féggei , de rofzfz ízerentsével follytattatott* Ugyanak
kor tájban kezdődőit Magyar-Orízágban-is> egy hadakon 
zá«, melly. utoljára a' Törökökre nézve felettébb ízeren-
tsétlen volt, ugy hogy16&4*kéntekníttettek békefiégt 
re lépni, melly feerént még-ís nékiek engedodött Uybá\ 
nya és Várad* Utoljára, a' F^&asiíjbélíekkel-is békefség. 
íz éreztetett, kiknek Gdftdia feigetét a* Törököknek kel« 
lett engedni. A 1 Koxákok miatt a' Lengyelek ismét ujjf 
hadba keveredtek , melly eleinte a* Törököknek, de utói-. 
jíra a51- Lengyeleknek igen fzerentsétlen volt 5 mellyr©; 

-tfnézve 8 nékiek az 1676. Tzamovárnál kötött békeíségv 
ízerént, Kamimekst más Vodóliui beilyíegekkel és Ukrá^ 
tónak harmad réízével ákal kellett engedni. Be mivel' 
mindjárt, azután a* Kozákok a' Portától- eKpárrokak , és a1*-
Muízkák'- birtokába adták magokat, ennél fogva ezek-?, 
kei ax hadakozás el-kezdő*d<>tc. • A' Törökök mindenütt 
megverettettek 3 és kénteleníttettek - lóg i-ben ar magok 
károkra békeíséget £zerzem\ <Sk Magyar-Orízágban, 
akarván ki pótolni károkat, nagy ErSvel ezen Orízág-
ta rohanának , ét d? mi nagyobb 1Ó$3« Bérset-ís meg-
fzáilották % de. megverettetvén avmeg ízáiláífc nagy ve-

h ijedelmekkel kellett félbe fzakaízrauL Ugyan ezen id5* 
tájban hadakozott a*-- Porta a.^Lengyelekkei, Vénétzíaiak^ 
ka i ; 's Mufzkákkal ; de majd mindenütt ízerentsétka 

volt, Mohatsn.ál a' Törökök 16&7* a* Tsáízár* NépétSl 
meg-vercttettek. Ez 9$ más izerentsétíen történetek aa 
Ar mádíát pár;t-ütésre indították, a* mellyben a* reft c« 
tobzódó Sultán, a3 ki elsőbb ízerentséjét tsupán az 3 okost 
$? derék Nagy-Vezérjének Kyoprülinak köfzönhette le~ 

' JAz 
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A£ o Ottse és Következője II-dik Solimán nem 
fokkal volt alkalmatosak!) az Uralkodásra. Az egéfzfz . 
Török Birodalomban mindenűrt zúr zavar és párt-ütés 
uralkodott, melly a' Tsáfzár' fegyverének Magyar-Orfzág-
hun 5 és a' Vénétziabélieknek Moreaban igen nagy haíz-
nára volt. E' mellett a* Porta igen nagy vakmerőségre 
vetemedet, mellyböl utoljára Frantzia-Orízág által ízabat 
díttatott-meg j mert a* Frantzo.k Német-Orfzágra ütöttenek, 
A' Török fel-lábadozván Belgrádot meg-vette ; de Soíi-
tnán nem érte véget ezen o reá nézve káro^ hadnak j hat 
jaem 1Ő91. meg hala, 

IL Achmed egy tseppel fera vált derekabb az Öt 
cl'ojte-valójánál, de a' Nagy-vezére Kyaprili igen oko$ 
é$ eízes volt, a' ki azon KyopriJinak, ki IJ-dik Mahu^ 
med aiatt-pily igen el-iúrefedett maradéka vala. 1691-ben ez 
»' nagy-Vezér-is- Magyar-Orízágban Salánkeménynél a* Bá< 
.$ai Hertseg hűdéig által meg-verettetvén meg-öletteted 
Minthogy a,' Tsáfzár Népe, pénzbe meg-ízökült, a' Len-/ 
gyelek és a' Venetziaiatk-is minthogy magok réfzekrol ke-
vefet mehettek el5 ennek a' gyöze.dejetmnek nem igen, nagy^ 
haízna vala. A' következendő táborozáfok-is mind av Tsá
fzár min4 ^ Lengyel réfzéről minden hafzon nélkül folly-
tattattak; éppen a* Venetziaiak foglaltakéi egynehány 
IbcJlyet Moudbm és Djalmatzíáh.m. A eh med. nem im vé
gét a5 hadakozásnak haii,em meg-hala lőcsben* 

Az 6 következője^ II*dik M.uflafát az, elótte yalé. 
Uralkodókkal ha ö.ízve*hafonlítyuk> beh'Ó tulajdon íagok-
ira nézve fokkal fellyül májra,, p nieg ellenben, a* gych 
nyöruíég éknek volt rabja, (1 ízem él ye fzerént táborba 
méne a' Tsáfzár* Népe. ellen , de. a* Nagy Engeniuftóí" 
Zenthánil meg-verettetett, és az által a,' C'arlovifzi be-
JceíTégre; i69.9~.ben hajlandóbbá tétetett, mellynek ereje. 
fkoxént az ABÍiriai Háznak Erdély, a* Pofának pedig 

Tö-
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Tümosvir egéízfz hozá tartozó, vidékeivel áltaí-engedtes-etki 
A* Torok Porta Afofot és más vidékeket a* Dnieper pa iy 
tyán a' Munkáknak engedte, a* Venétziabclieknek Mo* 
FSA, a' Lengyeleknek pedig Kaminiek, Podoli/i és Ukra~ 
nia vifzfza adattattak* F.% a5 k^ros. frigy-kötés és a' To
rok Tsáfzárnak erötelenfege fok háborgáfbkat okozott 
az OrfzágBan, mellyek közz'dl egyikben Mujftafa Vjo%% 

kitétetett, és tsak hamar azután bűvába meg^hólt* 
K% Ő. Otse III, dík Acbmed követé otet a?: uralkodás* 

bap, ki a' zenebonás. Jantsárokat és Spá/jikat meg-alázta*. 
Acbmed fzép, éfzel bíra, de Ő-is £sak hamar-a** győnyo*. 
rüíegckbe mer&lt és e' miatt az Európában támadóit I-ö« 
zonféges zűrzavar áhal, cLyeíztett Oríz ágainak vifzíza-
iiyeréfére, önként nyújtott jó alkalmataíTágot el-,múl*dtta 
17 II-ben a' Mufzkákkal háborúba 'keveredett 5 mellyre 5^ 
ttt a"5' Nagy Péternek a' fekete tengeren ki-dolgozott pla-
nurnal és Sá-dlk Károlynak uní%olá£ii, indították, kt 
meiiedék-hellyét q nállakerefte,; A' Nagy Péter njeg-fzo-
áttatván 2 Afofot: a*' Török Portának engedte,, 1715-*, 
ben-az o. Nagy-Veáére. a* Vénemaiakra üt^tt , és egéfe 
Moreat el-vette tol lök. Ezen tsclekedet Vl-dik Károly 
Tsáizár mint as Karh-vitzi frigy-kötésnek fel-hqntáíat ugy 
í iéze, mellyre nézve a'Törökök ellen hadat izcnt. Eu-í 
genius 1716 ban a* Törökök Ármádiáját- Péterváradnál m% 
gypn mcg*veré , melly ütközetben maga a' Nagy-Vezér* 
h ott maradsa. A* következendő eíztendóben a' Törökök 
újra meg-veret tétének a' Tsáfzár Népétől Belgrddml, melly 
alkalmatoflagai a* Város is ei-foglaltafcck* A* Törökök* 
jiek ezen fzerentsétleníegeik után a' Vaffaroaihzí frigy 
ízerezteeett, mcllynek ereje ízerént, mindazok a' helyed 
melly eket a* Tsáfzár -el-vett birodalmában marádt-anak^ 
n Venétziabéliek-ís Albániában és tyalmdtzidhm egy-ne* 
hány helyeket nyersnek, de Moreát a1 Törököknek kellett 
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^ W ^ IS7. 
engédniek, 1724-tól 1730-kig fzüntelen hadakozott *'• 
Török a' Persával, de uíóljára-is igen keveíet nyert. ,Tsak 
hamar azután Achmednek bujálkodáfa á* Jantsárokat párt
ütésre indította, mellyben a' 'Throttusból íe-is vettetett. 

Az 8 Unokája és Következője V-dik Muhamed a* 
jPersákal való hadat" tovább Folytatta , de az ö hadi Se-

» rege a* vitéz Kuli Káratói gyakran meg-verettetett, melly-
bol a* lett, hogy az 1738-ban kötött frigy fzerént a' Tö
rökök minden cl foglalt hellycket a' Persáknak vifzfza-
jtngcdének* A' Nagy Péternek már régen volt fzándé-
kábaii, a' maga Birodalmát a' Török gránitzökig ki ter-
Jefzteni, és főképpen hogy a' fekete Tengeren uralkodó 
baffák. A' Törököknek a* Fersáktól lett fokfzori meg-
verettetéfefc, a' Törökök5 meg-bomlott rofzfz hadi rcnd;ek 
és a" Tatároknak a5 Mufzka Birodalomba való gyakor be-
ütéfek^móft jó alkalmatofságot fzólgálratáftak" aíon fzán-
déknalc elébb mozdítására. A' Mufzkák meg-vevek Í736-
ban A/áfát^ Krimidb* is be-nyomultak, de tsak hamar 
Yifzfza kellett vonni magokat. Azonban VL Károfy-ia 
a* Törökökre üte, ki a' Mufikákkal fzö vétséget köíötr 
vala, A* Mufzkák el-foglalták Otzako^i > Chotzimot in 
Jajftt és fok ütközetekben meg-verék a' Törököket, .'de 

'* az Auftriai Seregek fzerentsétlenek valának Magyar Or 
fzágban, melly > is a* Tsáfzárt afcra indította, hogy a* Tö
rökökkel egyedül köfsön frigyét, mellyben Serviat Bel* 
grádotés Orfovát a* Portának engede, * TómŰsvávi Báná
tot pedig kezénél meg-tartá, A' Muízkák-is meg-békéí. 
lének a' Törökökkel, és Afofot üteg-tártak, de meg-jgé* 
rék, hogy a' Várat elrontják. A* Kerefztyén Tartomá
nyokban támadott hadakozásnak idején melly 1741431 
2?84-5g tattá és a* melly leg inkább Német Örfzágot puf% 
tította békeíségben marada a* Török, mellyre otQt mim 
UhS |yengef%e, miad pedig a7 Persákkal még átinte*. 

len. 
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íen taító hadákozáía kéhfzerítette. Midőn a* Persákkaí* 
is békeíség fzereztetnék , magában a' Török Birodalombalt 
egyik párt-üres a' malikat egéízfz 1754-ig követte, a* mi
dőn éppen Mahomed-ís meg-hala és maga után okoísági 
és alkalmatos uralkodáfa által nagy- hírt nevet hagyott. 

Az ö Ötst IH-dik Osmán{uli a' Thronusba. Ez minden* 
képpen kívánta á* belső Zenebonát lecsendesíteni; dó 
1757-ben kevés ideig Urtó uralködáía után meg-hala; 

Őrét as S ötsc III-dik Muftafa követte j kinek Ural-
kodáfanak elején igen fok bajt ada , a* belső háborgás
nak és az Ud vari-Tifztek álnokíagának, mclly már jd 
darab időtől fogva Modivi leve, egéízfz igyekezettel el-
lent-állanii Ez5 és az Orízágnak belső gyerígefege, 0-
kozta azt, hogy Ö íem az 1756, támadott Német-örfzás 
gi hadba , íem pedig az akkori Perfiai háborgásba hel& 
nem keverte magát hanem békeíséges gondolkbdáíbk 
mellet maradott* As 1767.ben újjbiinan válaíátatott Leni 
gyei Királyt , 6-is Európának több Hátaimaítágaival ele
inte Királynak esmérte lenni; de minthogy a* Muízkák, 
még mind ízünteleh Lengyel-orfzágba egynehány Sere
geket tártának, a' Frantzia Koronától és a' fzővettségci 
Lengyelektől arra vétetett, hogy a' Muízkáknak hadat 
kényen, meliy a' Portának igen vefzedelmeg vélt* 

tó 
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frróf Károly Antal 8 Excellentziájáról 
1/f iVéff/w Magyar Teft- Őrzök" Kapkánny&róL 

K LaVoJyTeJt~Qtzt1t tapitínnya> nagy hanggal Hazánkban 
Hírnek tárogató sípja Ri-ffitta minap* 

Varofok hallották, Faluk, Erdők, Völgyek Hegyekkelj 
. .Hallá Száva, Maros, Vág, Duna, Dráva, Tifza, 
Mindenek hallottak, tapfolrak mindenek-, hallván; 

A"- Köz öröm vegyesültt hangzatot égig emelt* 
Kagy-Iiároiyt közei érdeklő Szamos' Mme többre 

Lé$Q} 's azon napnak fényit előbbre vivé* 
partnak ered, fzedi fáfos haját, fzedi fz'oke fzakállát 

Rendbe; fel-áll; forgat jobb Keze játízva ízigonyt. 
Bal kézivel rsiga kürtöt emel $ meg-fujja; Szamosnak 

Szine lebeg , V gyengén hajtagat habra habot. 
A* Nimfák fel-ütik fejeket; nyomakodnak az hívó 

Százat utáni kéfés nints, kiki partot el-érw 
ítajta ki-nett egy tág derekú , felhőknek hasító 

Ko-feál; egy lapján nem vala femmi röge* 
Itt a* Víz* Fejedelme : jeles kévéit aratja 

Érett érdeminek KAROLY mái napom 
Fényes az Üdvarbanh 5, a' fzép Magyar Udvari hadnál 

Százados. Áldott légy óh nap ! örökre ragyogj/ 
Meg* tör léd nedves ízemeink} - ki-derúle Vidékünk! 

Nagy Duna! náladnál megy ma magyobbraSzamos 
Sátoros ünftépl'éft tarts, óh Szamos! ünnepet üljünk^ 

őh Nimfák/ gyújtsunk Tiízteietére tüzet. 
Oltár iefzfz •? K8; fzívünk* tomjénnyeit égi 

Áldozatul gazdag közzel azonra vigyük* -* 
jerfze, Magyar Teft-Őrzőknek Kapitánnyá, heveddel?. 

Károly, jer; régen Téged' ez Ofzlop óhajt* 
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Jer, ne halaízd kíváníagát : Számodra nevelte 
A* Terméfzet; hamar nyújtsd ide drága Neved* «£ 

<5h Te fzerentsés Ko ! kit véízfz kebele,- hc^ ha tudnádM 
Már a' Vízi féreg5 nyelve nem állja tovább: v 

Egyízcrsmind megmered, *s iily énekit adja: Hazádnak 
Gyámok; KÁROLY, tartson az Ég ! -

Híres Sándornak jeles eggy Onakája, Ferentznek 
Egy Fia; ininá kecto vére Te benned hevül* 

E* Vér tm tsik azért nem ofzol több Férfi gyümöltsire) 
Egyből, hogy meg-gyültt érdeme íeime tsudát* 

Szent Bajnok! *s így ritka madár! Bellona feletted* 
íaUas f Religio píiríekedésre mehet* • 

Drága Kereíit ékít, a* nagy Téréíía rendi* Tzimere* 
Tzímere. Drága Kercfzt hány vagyon illy Vilelödí 

Pcfti Tbemir mérő fontját Rád hagyta; Királyunk, 
Teftinek oltalmát mái nap* hagyta Reád* 

Lásd igaz hívfeged* vígafzraItatni; 3s valóba'há 
As Magyar hívíéget nézi tsudálva Világ. -* 

Eddig nyűlt az öröm-zéngés. A* Tiíztes Öíregnek 
Mind ezt hé-fejei8 nyelve megintlen imígy: 

Kéz nélkül a* ízózat, híó: vas-töllra kemény ulj* 
9S véís illy veríet ezen ko5 derekába kezem: 

KÁROLY, Gróf5 Gyenerális, Hazád*.Iftápja•> Kereíztéfijf 
Bajnok, Népednek Tuköre, Ritka Magyarí 

Teft-Örzokre midőn tifzted terjedne. Nevednek 
E* KÖfzál4 örök napra jegyezte Saamoj* 

W^m^\ w*' 
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