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ELO-BESZÉD.

C
Ozökségesnek ítéltem ezt az dJ5 - beszédet •

hogy kik az Uradalmakról, Pútokról , és a' Pai-

sok -udvarában -lévő Színekrol vagy semmit,

vagy igen-keveset hallottak ennek-elótte ; mind'

ezeket jól-eláre meg-ércsék , és a» követközök

be föl-ne-akadgyanak. Ama' három említött

dolgok szerént, ezen Elő- beszédeme t-is három

szentekre osztom. Szóllok elsoben az Uradal

makrol ; máskor a' Paisokról ; harmadszor

a Paisoknak festékjeirol.

ELSŐ SZELET.

Az Uradalmakról.

—
^__

± -Món a' Magyaroknak Uradalmaikról emlé-

kozom; ezt a' szót : %r, llem ♦

hatarozott értelömben vöszöm , mint-haS

csupan-csak azokat a' Magyarokat érteném , kik

A I ( Jr.
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( 'Árpád' - Fejedelmünknek bóldog üdeiében ) ,

Ásiából ki-jövén, Országunknak azonn a' tájján

telepedtenek-rle, V«nelyet mostanában ( szükebb

értelemmel élvén) Magyar-Országnak már rég-

t51-fogva nevezünk.

Ez által a' fzó által tehát: MAGYAR;

értetődni füguak itten három-féle Véreink , úgy

mint

1-ször : a' Szittyiai Magyarok , kiket a' ré

gi Deák és Görög írók ( nyelvöknek külömbsé-

ge szerént ) külömb-féle-képpen-is neveztenek :

úgy-mint : Sdkítae , Skitae , Scytbae. Ezen-ne-

vezetíi Magyarok leg-régiebbek , és egyszer-'s-

mind leg-szaporábbak-is vóltanak; ugyan-azért

( mint a' szorgalmatos* méh-rajok magok' kap-

tárjokbfft1) tulajdon Országiokban el-nem-fértiet-

tenek ; hanem onnatt eme' mi országunkra min

den ügyeközetjökkel ki-töreködtenek.

Il-szor : a' Honnyi Magyarok , kiket a' ré

gi Deák és GóYög- írók (ezt a' Magyar szót:

Hony éppenséggel nem értvén) , magok' véle-

méniök szerént , így szokták ejteni : Honni ,

Hunni , Kbuni , Cbuni , Honni-vári , Cbúni-vári,

Honnigán , Hunnigári , Hungari , Ungari , Un-

gri , Ugri , Vngr'u Ezek Bal-ember Feiedelem-

nek üdeiében jöttek-ki népes Szittyiából.

IH-szor : a' Csabai Magyarok, kik ( Csil

láról ; Aulának fiáról , kit más-kép' Uracsnak-is

ürnacsnak-is Imacsnak-is neveztek) a' nyel

vűn-



vünket-nem-értő Deák, és Görög íróktól sok-

féle-képpen neveztetnek , úgy-mint : Csabari ,

Cbabri , Chabari , Kbazari , Cbazari , Cbaziri ,

Cbazires , Ovares , Avares , Abares. — Ezek ,

Kbánjaik által vezettettek-ki órszágjokból , és

valóban (igen nemes Vitézek lévén) sok Or

szágokat meg-hódítottak , méglen Nagy Karol

Császártól egészlen le-gyaláztattak.

Mind-ezen külomböző - névvel-neveztetött

egy Magyar-nemzetnek Jószágait, Birodalmait

és Uradalmait ( az 8 régi címörjökkel egygyütt)

abból az okból akarom ezen írásomba foglal

ni : hogy egy-pillantattal körösztül-láthassa a'

hal'-adatos magyar : minő töhetségu, minő nagy

lelkü Firfiak vóltak az 6' edes Eleik , kik ( mi

don, a' d'úcsőségre töreködtenek ) se fáradság-

jokat nem sajnállották , se vérüket nem szán

ták ! hogy azoknak Utóik békessegben , 's gaz

dagon -is éllyenek. Sokáig meg-örzötték ke-

resménjöket : hogy minket-is azoknak meg-tar-

tássára szoktassanak, és az-után nyomok' sar-

kalássára incsenek.

Az egész Magyar birodalom (a'-mintnem

csak a' mostani ; hanem ama' régi Irásokból-is

elég-könnyen ki-tanúlhatni ) , az üdÖnek húzo -

mos le-járttával , sok részekből állott, mellye-

ket mások külömb-féle módon osztanak-el. Én

ezt úgy gondolom leg-jobbuak lónui, a'-mint

mostanában elő-adandom :

A 3 j-szor -.; . . •



J-ször : SZITTYIA , ama' régi Lak-hej.

Il-szor : BESSARÁBIA , Nesztor' vize mellett.

Jll-szor: KIS-KUNSÁG> a' Fekete Tekernél.

lV-szer NAGY KUNSÁG »*' Havasokon túl

V-ször : MAGYAR Ország , a' Dunán iunent*

Vl-szor;. PANNÓNIA , a' Urnán túl.

VU-szer: ERDÉLY, a' Havason innent.

VM-szor : SKLAVONIA , vagy a' Tótság.

JX-szer : SZEREM , avvagy Sirmium. .

X-szer : GALÍCIA , vagy-is Halícia. <i

Xl-szer : LODOMÉRIA , vagy-is Flodoméria.

XH-szor : SZERVIA, Kís-Rasciával egygyütt.

XlIl-szoT : KROÁCIA , vagy a' Horvátság.

XlV-szer: HERCEGOVINA, v. Szent Sábás.

XV-ször : DALMÁCIA , Ragúzával egygyütt.

XVI-szor : BOSNIA , Rámával egygyütt. .

XVII.söer: BULGÁRIA, vagy-is Volgáüa.

XVUI-szor: VALACHIA, v.is Havas-al~fa ld.

XlX-szer : MOLDÁVIA , vagy-is Moldova.

XX-szor : NAGY-RASZCÍA, Méziával egygyütt

MÁSADIK SZELET.

A' Paisokról, és Címöröhrül.

Mi

*.

linden magyar Nemes ember ( mivel egyszer-

is*mind Katona-is vala régi üdeinkben) Falst

( Clypeum ) szokott hordozni bal-karjának ele

jén. A' Paianak . Udvarában ( Campo ) viselte

nemes
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nemes Cíniörét ( nobilitatis suae iasignia ). Mind

ezeket föl-találhattyuk az Országoknak Paissok-

ban-is. Ugyan-azért minden-féle Paisban el-ke-

ríilhetetlenül szükségös I-ször : az Udvar', II-

szor : az Udvarban rajzoltatott Ctmbr.

ííoha ennek-előtte a' Paisok vagy hnktk,

vagy négy-sz'úglttüek vóltanak ( a'-mint ezt a'

régi képekben láthatni ) ; de most azokat több

nyire három-szögletükre vötték, nem csak a'

kül-országiak ; hanem-a' Magyarok - is. A' szög

letüket néha valami Cifrával föl-váltyák öt-fé

le módokon , melyekről mostanában szóllok.

I-ször : Leg-többen vannak itten ojan Pai

sok , melyeknek két fölso szögük , derék szö

gek ( ad angulos rectos ) ; alól pedig a' har

madik szög kör-íjra változik (ad arcúm circu-

li ). Ezek pedig leg-régiebbeknek tartatnak ,

mivel egyszer - is - mind leg - egyl'igyüebbek-is.

Ijenek pedig

1. Szittyiáé, az első Pais.

2. Kumániáé , a' harmadik Pais.

3. Erdélyé, a' hetedik Pais.

4. Sirmiumé , a' tizedik Pais. •

5. Hercegovináé, »' 1 2-dik Pais.

6. Ragúzdjé , 3' 14-dik Pais.

"/-% Bosniáé, a\ 15-dik Pais.

á. Szerbliáé, 1 8-dik Pais.

9. Bulgáriáé , a' 21-dik Pais.

' 10. Valachiáé, a' 23-dik Pais. .

A 4 *!•..'



v Il. Moldáviáé, a' 24-dik Pais.

12. Rasciáé , a' 25-dik Pais.

13. Méziáé, a' 26-dik Pais.

Jl-szor ; Vannak ojan Paisok - is , melyek

nek alsó szögök nem immár Kör-íjra; hanem

más valami cifraságra változik, mind-az'-által

az előbbeni két fölső szögek } derék szögek

maradnak. íjen nálam

1. Pannóniáé, az ötödik Pais.

2. Bessarábiának allya a' 2-dik Pais*

t 111-szor ; Vannak ojan Paisok-is , melyek

nek mind -a' három szögök cifra vonásokkal

meg-változva vannak. Ijen

1. Bessarabiáé , a' 2-dik Pais*

2. Kumániáé , a' 4-dik Pais.

3. Míg^ar-Országé , a' 6-dik Pais.

4. Erdély-Otszkgé , a' 8-dik Pais.

5. Sklavoniáé , a' 9-dik Pais.

6. Kroáciáé, a' i1-dik Pais.

7. Dalmáciáé, a' 13-dik Pais.

8. Rámáé, a' 1 6-dik Pais.

J). Szerviáé , a' 17-dik Pais.

10. Galíciáé , 1 9-dik Pais.

11. Lodomériáé, a' 20-dik Pais.

12. Bulgáriáé , a' 22-dik Pais.

IF-szer ; Vannak ojan Paisok-is., melyek

nek fölökbe Korona tétetött , mely ( a' régi

üdőkben) a' valóságos kirájságnak jele vólt.

Ijenek

1. Bes*



i. Bessarábiáé: a' 3-dik Pais. '

2. Kumániáé, a' 4-dik Pais.

3. Magyar-orszkgé , a' 6-dik Pais.

4. SUovoniáé, a' §-dik Pais.

5. Kroáciáé, a' 11-dik Pais.

6. Dalmáciáé, ú 13-dik Pais.

7* Rámáé, a' 1 6-dik Pais.

8. Szerviáe , a' 17-dik Pais.

9. Galíciáé, a' 19-dik Pais.

1o. Bulgáriáé, a' «2-dik Pais.

11. Valachiáé , a' 23-dik Pais.

12. Rasciáé, a 25-dik Pais.

F-ízöY: Vannak ojan Paisok-is, melyek

nek udvarok kettő vaunak vágva. Ijen nálam

1. Pannoniáé, az 5-dik Pais.

2. Magyar-orszkgé , a' 6-dik Pais.

3. Erdély-orszkgé , a' 7-dik Pais*

HARMADIK SZELET. '

Az Udvaroknak Színökrol.

-t*z Udvaroknak színökre nézve , bennek hét

féle színök találtatnak, és azok a' hoszaknak

k'úlömb - féle vonássaikról ösmértetnek-meg.

1-ször : EZÜSTÖSNEK, vagy FEHÉR

NEK mondgyuk azon udvarnak színét, mely

A 5 csft-
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csupán fehéren hagyatik , és semmi vonások

kal meg-nem-külömböztetik. Ijenek nálam

1. Scitbiáé, az első Pais.

2. Sirmiumé , a' 1o-dik Pais.

3. Krodcidé, a' 11-dik Pais.

4. Szerviáé, a' 17-dik Pais.

5. Vlodomiriáé , a' 19-dik Pais.

6. Valachiáé , a' 23-dik Pais.

Il-szor: ARANYOSNAK, vagy SÁRGÁ

NAK mondgyuk azon udvarnak színét, mely

ben 1-ször tifzta - pontokat ; 2-szor : Virágos

pontokat látunk. Ijenek

U Bessarábiáé , a' 2-dik Pais.

2. ' Kumdniáé , a' 4-dik Pajs.

3. Erdélynek egy réfzfze, a' 7-S-Pais.

4. Bósniáé, a' 15-dik Pais.

5. Moldáviáé, a' 34-dik Pais.

IlI-szor: VÖRÖSNEK mondgyuk az Ud

varnak színét, midou a' sürü hoszszak függő

sen ( perpendiculariter ) le-felé vannak vonva

mind-nyájan. Ijenek nálam

1. Kumdniáé, a' 3-dik Pais.

2. Magyar-országé a' 6-dik Pais. »

3. Pannóniáé , az 5-dik Pais.

4* Erdélynek allya a' 7-dik Pais.

5. Hercegovináé , a' 12-dik Pais.

6. Ragúzáé, a' 14-dik Pais.

7. Rámáé, a' 1 6-dik Pais.

8. Bulgáriáé , a' 21 - 23=-dik Pais.
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IV-szer: KÉKNEK mondgyuk az Udvar

nak színét , midőn az említött sürú hoszszak

nem függősen. le-felé (mintaz előbbenibeu szól

ítottunk ) 'hanem főid-színesen ( horizoutaliter )

vonatnak. Ijenek

1. Dalmáciáé', a' 13-dik Pais',

' •-*♦ Galíciáé, a' 19-dik Pais.

3.:Lodomériának föle-közepe-állya 20-Pais.

*: 4. Rasciáé, a' 25-dik Pais.

5. Méziáé , a' 26-dik Pais.

V-szöv'.h' FEKETE szín akkor jelentődik-

ki, midőn a' sürü vonások mind figgősen , mind

föld-színesen egy-máson körösztúl- kosul vo

natnak. Ilyen udvarok nem szoktak lumii, ha

nem az udvarokban fekete Címöröket eleget

tapafztalunk :

1. Scitbiában a' három disznó-főt. I-Pais.

2. Bessarábiában a' három Szerecsen-főr.

2-Pais.

3. Erdélyben a' Sast 7-8-Pais.

4. Bosniában, a' két Szerecsen-főt 15-Pais.

5. Szerviában , a' Disznó-főt 17-Pais.

6. Valáchiában, a' hollót 23-Pais.

*[' Moldáviában, az ökör-fot 24- Pais.

Fl-szor : MÉLY-VÖRÖSNEK (Purpureus)

mondgyuk az Udvart , ha a' sűrű hoszszak ,

se nem függosen, se nem főid-színesen se nem

körösztülkosúl , hanem általanosan ( diagona li

ter)
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ter) , és. ugyan balról jobbra vonatnak. Ijen

Sklavoniának közepe a' 9-dik paisban.

VH-szer: ZÖLDNEK mondgyuk az ojan

vonásokat, melyek általanosan jobbról balra vo

natnak. Ijen színt nem találni Udvaraimban.

Azt kölletik még itten msg-jelenteni » hogy

ha a' szarvas-hóidat valahová az Udvarba to-

szik , ha annak igazi C-bötü formája vagyon ,

akkor a' hóid fogytán van , ha a' C-bötü meg

fordulva így áll : D , akkor az újságot jelenti.

Például a' 4-dik Paison , fogytán vagyon a' hóid

az Oroszlánnak utólsó lábainál. A' 8-dik Pai

son újságot mutatnak ketten, fogytát ismét

más ketten.

Mind-ezeket (mint-egy készület gyanánt)

így el-végezvén ; lépjünk a' Magyaroknak Ura

dalmaikra, melyeket, mind a' régi, mind a'

moítani üdó'ben bírtanak.

A'
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MAGYARO K N A R

Uradalmaik.

ELSŐ SZAKASZ

Szittyia-Or szagról.

n'ogy a* mi édes Magyar Eleink Szittyiában

nem csak laktanak , hanem (úgy-mint tulajdon-

jokban ) uralkodtanak-is ; az nálunk (azoknak

hál'-adatos Utóiknál ) oly alapos hagyomány ,

melynek ellene mondani .éppen annyit tönnet

mint délben a' nap-világot tagadni. Ezt nálunk

a' magyar gyermekek-is tudgyák , és magokat

(főképpen a' Tfíza-menttében ) Szittyiai Mh-

gyarcltnak mind nevezik, mind neveztetik. ~

Mely
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Mely szélesen, mely hoszszan uralkodtak

pedig a' Sciibák ; azt még a' Tudósok se ha

tározhatták - meg. mind eddig. Némejek igen

terjedten gondolkodnak e' felöl. Mások taka

rékosabban vetik Uradalmuknak határjait. Ki

nek mi teccik , azt kövesse ezekben : mert a'

régi dolgokat valóságos nap-fényre hozni , an

nyi üdóre nézve, lehetetlenség.

Kik ama' Francia Tudós Degvinével leg-

terjedtebbeu vélekoduek: azok a' Sciriaknak

Uradalmukhoz kötik az egéfz Nagy- Tatár Or-

izágot. Sőtt vannak ojak-is , kik az egéfz Sí-

nőt (Chinát) 6-r.ékiek adgyák. így tehát él-

terjedett Scitbia , Volga" vizétol kezdvén , egész-

szen a' nap-keleti tengörig.

Kik pedig leg-takarékosabban gondolkod

nak és írnak; azt a' főidet fzabják-ki a' Sci-

tbátí birodalmának , mely Jaik és Folga vizek

között éjfzakra a' Básiriai néptől és a' Pacina-

ltoktól, nap-keletre az Úzoktól, Délre Jaksartvi-

zét61, és az Imai högyektül keríttetött-bé.

Magok' földjöket a' Sátbák ( akár amazt

az el-terjedtebbet , akár ezt a' szükebbet mond-

gyuk) közönségesen magok' Honnyának lönni

mondották , magokat pedig magok között édes

bonnyi atyám-fiának nevezték. Ezeti nevezeteket

hallván a' nyelvünket - nem-értő nemzetségek;

azokat Homoknak , Hunnoknak., Hunnusoknak ír

tak.
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ták. A' Cbun vagy-is Kbun né'v-is hasonló-kép-

pen száradtt reájok*

Midőn még édes Eleiiik Scitbiában laktak ;

Paissok' üdvarának mino színe vala , Címörjök-

is benne minő löhetött ; az íróknak vagy héá-

nosságjokra , vagy külömb-féle véleködéssökre

nézve, alig löhet benne eMgazodni. Ki-ki úgy

véleködik , a' mint tólle ki-telhetik.

Én Scitbiának azt a' Paissát , melyet az El*

sö" Paisban szemlélsz, se magam ki -nem-gon

doltam, se ok nélkül Jönni nem tapaíz-

talom. Minden Paisok közítl , melyeket a' régi

pénzeken-is láttam , és valóságosan Scithia' cí-

mörének lönni mondatnak , ez az első leg-együ-

gyüebbi ugyan-azért (az én íteletem szerént)

leg- régiebb , és talán leg-igazabb-is. Itt a' Fe

hér udvarban három Vad-kan-disznóknak fekete

fejök láccatnak* Ezek a' fejek a' Scitpáknak azon

híres mesterségjöket jelenthetik, mellyel a' nyi-

lakkal-való vadászatban az akkori világban

nagyon el-hírösödtek.

Mind-az'- által : azt mondgya Bonfin ( Dec.

1.L.3 0 hogy a' Scitbák mind Zászlójokon, mind

Kar-vassokon , vagy-is Paissokon egy - fejü Fe

kete sassal éltek. Feje ennek, mindenkor meg

koronázva láccatik. Ha ez így vagyon; a' fe

hér udvarban kölletik a' koronázott-feju fekete-

Sasnak állani'

» tv
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Ellemben Turóci így beszél Atila. felől

( Chron. c. 13. ): Ennek badicímöre ( mind a Fai-

son , mind a Zászlókon) egy -valami madárnak

hasonlatosságát viselte, melyet Astűrnak , vagy

Astúreusnak-is neveznek. Ez az Astúr pedig nem

egyébb ; hanem a' Kányák7 neme közül a' leg-

• nagyobbik. Ha ez így vagyon , hasonló -kép-

pen a' fehér udvarban kölletik a' sárga kányá

nak állani.

Mások végtére azt mondgyák: hogy Au

lának ( követközés - képpen a' Honnusoknafrh ,

a' Scitbáknak-h ) nem csak egy ; hanem több cí-

möreik-is vóltanak/ A' sokak közül , ez-is az

6' címörének lönni tapasztaltatik : Egy kar-vas

ra vagyon fektetve egy kard , és ezen körösz-

tül égy Szittyiai nyil , és osztán egy nagy-far-

kú bujdosó-csillag. Ez a' most le-írott Pais lác-

catik At'úának lábai mellett lönni, abban a' kép

ben , mely Bécsben nyomtattatott ^oo-dikbati

in Trophíeo Eszterbáziáno*

MA-



MÁSODIK SZAKASZ.

B eszarábia- Országról.

T

Igen kegyetlenek * el-bízottak, és leg-gono-

szabb szomszédjok vóltak a' Szittyiai Magya

roknak azok az Istentelen Tót Patinakok; kik

(a' Magyarokat Honnyokban nem szenvedhet

vén) az Úzottal egygyet értöttek, és őket 'Szit-

tyiának egy részszéböl ki-is-kergették.

Ekkor oszlott Ut-Mén Szittyiai Magyar

ság. Egygyik RésZsze ( Álmosnak Vezérléssé

alatt) Magyar-Orszbgta célozott, úgy-mint Au

lának régi Lak*hejére. Másik Részsze Perud

ba iparkodott. Azt mondgya a' Persiai Magya

rok felől Bölcs-Leo ( ezen - üdőben - élS nap-ke

leti Görög Császár ): hogy a' Míg-^r-országban

le-telepödött vérjökkelsok üdeig levéleket vál

tottak , és, követségek által , mind- a'- két rész

ről magokat meg-is-látogatták. De az-után ( mi-

nek-utánna a' Persiai Magyarok Mabometnek val

lássára állottak ; Mag-^r-országban-le-telepodötC

Magyarok pedig körosztényök löttek ) úgymeg-

feletkoztek egy-másról , mint-ha soha egy vér

ből se származtak-vólna' Ezektől a' Peruába-

mentt Magyaroktól származtak osztán a' Törö

kök, a'-mint ez bizonyos azok előtt, kik a'

Bizantínomi írókat olvasták.

Bí így
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így el-üzettetvén tehát honjokból a' Sze

rencsétlen Scitbák ; sok vizeken körösztül-men-

vén , végtére ( Neszter-vizét- is tömlőkön meg

haladván ; Beszarábiába értek , és ott le-tele-

pedtek.

Bezarábiának , vagy Bessarabiának határja

nap-keleten a' Fekete-tengör , Nap-nyugoton Prút'

vize. Ej-szak felé Neszter' vize szakasztya-el

Le^yeZ-országtól, és a' Kúnoktül , vagy ( a'-mint

most nevezik ) az Ocsakovi futároktól. Délszak

ra a' Duna választya - el Bulgariától. Beszará-

biában vagyon tehát a' mostani Moldáviának

közel fele. Anya-várossa most Bender, Nesz

ter' vize mellett , melybe szaladott XH-JCároly,

Sveciai Kiráj , midőn 1709-dikben az Oroszoktól

meg-verettetött Pultavánál és ott négy eszten

deig maradott. Eleintén egész Beszarabiának

Anya-várossa vólt Neszter-fehér-vár , a' mostani

Akirmán , melyrol ez-után.

Hogy pedig a' Scitbák Bezarábiának Urai

vóltanak; ha egyébb nem volna -is, elég-kép

pen meg-bizonyítaná az : hogy ott egy várat é-

pítöttek, melyet ( a' régi szokás szerént) Fehér

várnak neveztek. Mí-pedig , egész máiglan azt

a' Várat Neszter-febér-várnak mondgyuk : mivel

Nester' vize' végére építtetőit. És ez vólt a'

Magyaroknak négy Fehér váraik közül az első ;

másadik lőtt Gyula-febér>vár ; harmadik Székes-

fehér-
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fehér-vár ; negyedik Nándor-fehér-vár, melyet hi

básan Lai.dor-febér-várnak-\s mondanak.

Ezen fölött a'Magyaroknak Bezarabiában-vú6

uralkodássokat elég - képpen meg - bizonyíttya

Kéri Ftrenc-h, Jésuvita-txó (in vita Leonis Sa-

pientis )♦ Azt -is mondgya : hogy, még Theo-

filusnak ( egy Görög Császárnak ) üdejében ( ki

S29-dikben kez'dötte uralkodássát , és 842-dik-

ben vegzötte), éppen akkor, míkor a' Ma-

gyarok Honnyokból ki -takarodtak, mind Be-

zarábiát bírták a' Magyarok , mind ezen fölül ,

Valachiának-\t, Moldáviának-is urai vóltanak. -:

De hogy-is löhetne gondolni: hogy Bcza-

ráb'u'nak Uradalmába nem jöttenek a' Magyarok,

mivel körül-belöl minden földeket el-foglaltak.

Bírták tudni-illik a' Kis-kúnságot , melyről ez-

utáu fogok szóllani , melyis Bezarábiával liatá-

ros Nap-kelet felé, Bírták (még Aulának- üde

jében) Éj-szak felé terúltt földeket, ki - vervén

onnant az Alánusokat , Gotbusokat és más e'-féle

Nemzetségeket , holott Atüának fia Ellak Kiráj-

já - is tétetött. Ha tehát körül - belől mind a'

Magyaroké vólt az a Tartomány , követközik

hogy Bezarabia - is , mely ezeknek szinte kö

zepén fekszik , a' Magyaroknak Uradalmukba

került. '-•-.»

Ezt a' tartománt Bazarádicmakr is nevezték

attól a' Bazarád - nemtől , mely ennek- előtte

itten uralkodott. Ez a' Nem , sok viszontagsá

E3 gai
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gai után , által - költözött osztán Valáchiábá ; és

( már elso Károly kirájunk üdejében ) arra me

hetett : hogy ezt a' Falachiai Fejedelemséget

( másként a' Magyaroknak valóságos birodalmu

kat ) magájévá tötte.

Némej hogyke , és el-bízdtt Tanácsnokok

nak ingerjei által meg-támadta Károly-k\vk]m±

eme Bazaradot Falachiában. Hogy ezt cseleköd-

gye , semmi oka nem vóít. Kérte a' kirájt Ba

zaraü. : hogy ezt ne tegye : hüségét újra aján

lotta a' Magyaroknal; , de semmire se mehetött,

csak-.ugyau meg-támadta az Olábokat. De ez

a' meg-támadás nagy kárára esött. Ótet az.Olá

hok bé-várták, és a' högyek-között - lévÖ szo

ros völgyekbe szorították. El-vesztötte egéfe

seregét ; maga-is alig érhetött gyalog Budára

egynehányad magával.

Ekkor osztán egész Valachia el- pártol tt

Mig^r-országtól ; de viszasza - hozta Nagy

Lajos , meg-mutatván azt : hogy néha az el

lenséggel - való szépen - bánás , többet ér száz

ezer Jcatonáuál. Mert: minek-utánna hallották-

vólna' az Olábok .. mely kegyesen bánt Nagy-La

jos azokkal a' Szászokkal , kik ellene Erdéjben

fől - támadtak ; Bazarad , maga mellé vé

vén Országának nagyjait , Nagy • Lajoshoz ment,

és magát újra néki ajánlotta. Hogy Bazaradot

hüségében meg-tarthassa Nagy-Lajos; viszsza-

eogedce néki régi címörét, melyei még Beza

rd'

'_:-.
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rábiaban éltek az 8 Elei. Az - az (a' - mint a'

másadik Paisban láthatni) az aranyos udvarban

három fekete , vagy - is Szerecsen fejek van

nak fehér kendovel le-kötve nyak-szirt felé.

A' Pais fölött Korona - is vagyon. De ezt a'

címört meg-másolták osztán az Olábok , a' mint

Valachiába előradandom.

HARMADIK SZAKASZ.

Kis- Kúnságról.

Aíiza' Kumánia, melyet a' Magyarok (ama'

régi üdőben ) közönségosen Kis - Kúnságnak ne

veztek ; a' Pontusi, avagy- is a' Fekete- Tengör

mellett vala , Beszarábián fólúl, az- az : Neszter

és Bogfo]á vizek között , szorossan meg-hatá-

rozva , körül - is vétetve. Ezeket akkor Ta

tár - magyaroknak nevezték* És , n-ivel a' Krí

mi fél-szigetet-is birták ( Tartária Crimea ) ,

őket Krimi , avvagy Kirími- Tatároknak - is mon

dották.

Ennek a' Kis-Kunságnak hat-árjai tehát ezek :

Nap-keletről Bog-vize. Nap-nyugotról Nesz

ter vize. Dél-szakról -a' Fekete tengör. Éj-szak

ról .Lengyei- Ország. Airya-várossa mostanában

Ocsakov. .' - . •'. .?..>%

B 4 /- ^ Hogy
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Hogy pedig ez a' most-említött Kis-Kkn*

ság a' Pontusi , avagy-is a' Fekete- Tengör mellett

éjszak-felé terjedött; bizonyíttyák a' régi Anya-

szent- egy-háznak történetei, melyek sok 7a-

núkról (martyribus) emiéköznek , kik abban a'

Kúnságban szenvedtek, mely a' Pontus, vagy

is a' Fekete-tengör mellett fekszik.

Még Álmos Fejedelmünknek üdejében jött

ez a' Pontusi Kis-Kunság a' Magyaroknak biro-

dalmok alá. Bizonyíttya e' dolgot 2?e7fl-kirájnak

nevetlen írnokja , ki az egész történetet hosz-

szas le - irássával magyarázza. Kevesebb fza-

vakkal az egész dolog így vala :

MidÖn Álmos ( Árpádnak atyja \ ki-hozná

Szittyiából a' Magyarokat , és elsőben-is az 0-

roszokra ütüe ; ezek a' Kúnok öszsze-szürték a'

levet az Oroszokkal ( Russi Rubri ) , és velök-

egygyütt a' Magyarokra támadtak. Álmos , mind-

a'-két feleközetöt iszonyú-k éppen meg-vervén,

nagyra- bócsüllötte a Kúnoknak magok'-meg-alá-1'

zássát, melyei az egész Nemzetet birtokába ad

ták. Ezeknek hét vezérjöket : Edet, Edument

Étét , Bungert , Ősét , Bojtát , és Ketelt ( sereg-

jokkel egygyütt) vitéz katonái közé számlál

ta ; kiknek nagy hasznokat vötte a' háborúknak

üdején. • ':

Meg-szünvén a' hadak, és a' Fejedelem

ség Árpádra szállván ; Ez ama' Pontusi Kun

vitézzeit Magyar-országba le-telepítötte, nyilván-

sá-



23

ságosan arra a' hejre , melyet mostanában-is Kis

kunságnak neveznek. Nem teiepítötte pedig úgy

le , mint-ha kevesen az Országnak más rész-

szeire nem oszolhattak vólna.

Bölcs Leónak ( Konstancinápoli Görög Csá

szárnak ) fia Konstantinus Forfirogenneta ( ki e-

zekben az üdőkben élt, és Könyveket-is írt )

azt mondgya eme' le-telepödött Kis-iunságiak

Jelöl: hogy a' Mög-^r-Nemzetet nyólc Nemek

kel szaporították-meg. Ezeknek nevöket-is elő-

adgya. Első vólt Csaba , másadik Neke , har

madik Megere , negyedik Kuturgemati , ötödik

Tarián, hatodik Genács, hetedik Káre, nyól

cadik Kast. J__ -

Porfirogennetának ezen írássát meg-bizonyít-

tya az-is : hogy ezen most említött Kún Ne

meknek neveik ezen üdönkben-is föl-találtatnak

némely Magyar hejségeinkben. Csaba nemrol

egy-nehány faluink neveztetnek Csabának. Hát

ha Csáb-rág-h innent mondatik ? — Neke nemről

származhatott Nyek , vagy Nyék-Muvk. — Me

gere nemről votte eredetét Megyer- falu — Ta

rtán nemről eredett Tarján. És mimel Tarján'

Nemnek jószága iszapos - vizes hejekön vala ,

mostanában-is az ojashejeket, melyeket a' viz

hamar el-fut ; Tarjányos hejeknek mondgyák a'

Magyarok. — Genács nemrol szívárkodott Gács •

— Karé nemről Karáncs , és innétt Karöncs-Be»

vény , és Karáncs-Sáágb — Kase nemről Kazár ,

. • B 5 és
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és Kozár ; egygyütt pedig Karé - Kase nemek

ről Karáncs-Keszi — Kutárgemati nemről ered

hettek: Kútf Tár, és Gyarmat hejségeink, melyek

még mostanában-is föl-találtatnak Ipol-vize kö

rül , de fő-képpen /Vóg-rad-vár'-megyjében.

Ennek a' Kis-Kúnságnak Paissát címörével

egygyütt a' 3-dik Paison láthatod. Udvara vo-?

rös. Két övedzete aranyos , melyek Neszter ,

és Bog vizeit jelentik , melyekkel a' Kis<-

Kunság bé-vala határozva. A' két övedzet kö

zött vagyon a' Kánoknak ama' híres kutyájok ,

melyről még most-is fön-tartatik ama' régi Ma

gyar köz-mondás ; úgy sétál, mint Kunok' ebe a"

bomokon , az - az nyargalódzik , vagy szalad,.

NEGYEDIK SZAKASZ.

Nagy Kúns ágról,

JAik a' Kis-Kánok közül a' Kúnságban Árpád

után meg-maradtanak ; békével nem sokáig él

tek. Mert : a' Magyar-névnek esküdtt ellenségei

ama' Tót Pacinakok nem csak ezekre a' Kúnok

ra , hanem a' mellettök - lévő Attyok - fiaira-is

esvén , őket hazájokból ki - túrták.

Látván osztán ezek a' Pacinakok , hogy az

*' tartomány, melyben a' Kánok laktak , nékik

( szapora-vólctokra nézve ) szük , ugyan - azért

al-



alkalmatlan lönne; szövetséget kötvén a' ki-ü-

zött Kánokkal , annak egy részsze a' Kis-Kúnság*

lói el-távozott ; és, mivel ekkor öszsze-vegyúl-

vén igen nagy számot töttek; azt a' hejet ,

melyen (mint a' sáskák ) le-telepödtek, Nagy-

Kúnságnak nevezték. EZ a' hej pedig ottvala,

ahhol mostanában Moldávia és Valachia vagyon,

de akkor. még ezek a' nevek föl-nem-támadtak.

Nagy-Kunságnak határjai ezek : Nap-kelet-

ről Prút-vize. Nap-nyugotrúl Szervia és Ma

gyar-országnak egy-részsze. Éj-szakról Erdély.

Dél-szakról Z)«W-vize. -

Ez'az öszsze-forrott két Nemzetség (Nagy-

Kunságnak nevezete alatt ) magának egész egy

Kiráiságot szorzott ; és, miriek-utánna termékeny

földjökön meg-gyökösödtek , ki - mondhatatlan

nagy alkalmatlanságára vóltak a' Konstancinápoli

Görög udvarnak. Ha mind azon veszekedéseket,

melyeket ezek a' Kúnok a' Görög Udvarral vég

be - vittek, írásomba foglalni akarnám ; véghe

tetlen vólnék. BÖven löhet mind ezoket olvas

ni a' Bizunünomi írókban ; és Kéri Ferenchen ,

ki a' Görög Császároknak életjöket , azok sze

rént írta-le. • t-- >•• •-".i.v/

De még a' Magyaroknak-^ elég nyugha

tatlanságot szörzöttek. l-ször : Föl- támadtak

Salamon Kiráj ellen ; De ez őket Erdélyben

nagyon meg-verte. íl-szor: Szent László-kirk- -

junknak-is nagy akadájjára vóltanak , és őtet

visz-
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viszsza-kénszerítotték Kroáciábál , midon annak

meg-hódítássában foglalatoskodott. Azokat Tc-

mes-vizénél meg-verte , sokat közülök el-fogott,

sokat le-vágott , úgy hogy csak egygyet hagy-

na-meg-életben , ki a' hírt Nagy-Kúnságba vihet

ne. A' Raboknak úgy ajánlotta kegyelmét, ha

Körösztények lönnének. Ill-szor: II- István

üdejében Tflta'r-nevezetü Vezérrel sokan bé-ké-

redzettek /v/í^ar-országba , és a\ Magyarokkal

egygyü" katonáskodtak, Meg-szüntek osztán

a' Magyaroknak üldozésöktől.

yöíz-városban lévén a' Kunok' kirájjainak

lak-hejök (ez most Möldovanak Anya-várossa,

és Jásinak, vagyis Jussinak hívják); első le

telepedésüktől számlálván, hannad-fél-száz esz

tendeig éltek a' Kúnok sok viszontagságok kö

zött: mivel a' velök-lévő Pacinakok ,.igen nyug

hatatlan , és veszeködő firfiak lévén , a' körül-

belől-lévő tartományoknak békét nem hagytak;

sokszor , midőn meg-se álmodták , reájok ütöt

tek, és rátúl le-gyalázták őket. Nem vólt te

hát csuda: hogy a' mellettök-lévo tartományok-

is ellenek támadván , őket gyakran nagyon meg

verték , el-is-fogyasztották.

Ezeket a' civakodásokat igen meg-elégöl-

vén, sőtt el-is-únván a' valóságos eredeti Kú

nok; Jásziba mentek ^Twíéw-nevezetü Kirájjok

hoz , ki ekkorban maga-is Kim ember vala.

Ezt arra kérték a' Nagyok: hogy, akár -minő

. ' / mód-
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módját talállya, 'Kúnoktól a' Pacinakokat el-vá-

laszsza. Ezt igen nehéz dolognak vélte lonni

a' Kiráj : mivel azoknak száma a' Kúnokénál

nagyobb vólt. Vagy törik vagy szakad , ma

gokat a' Pacinakoktól el-választani akarták.

Ezen el-válás' módjának föl- kereséssében

törvén egy-üdeig fejöket ; ismétt a' Nagyok Kú-

tén - hirájjokhoz gyültek , és néki azt javallot

tak : írattasson levelet, avvagy követeket küld-

gyön negyedik Béláboz , Míg-^r-országnak ak

kori híres Kirájjához , és ötet arra kérje : fo-

gadná-bé az atyafi Kúnokat maga' Országába.

Nagy hasznokra fognának a' Magyaroknak lön-

ni, mind a' békességös üdökben, mind a' hábo

rúknak alkalmatosságával. Meg-ígérték azt-is:

hogy , ha az Országnak úgy teccene ; a' Ko-

rösztény hitre-is örömest reá-állanának.

Erre a' követségre nagyon meg-örúlvén

Béla , szabadságot adott nékik : hogy Magyar-

országba bé-jöhessenek , a'mint-Nis 1240-dikben

közel negyven-ezeren bé-jöttek ; Bélának bir

tokába adták a' Nagy-Kunságot ; és magokat az

atyafi Magyaroknak alájok-vetötték. A' Kiráj né

kik lak-hejökül azt a' földet ajándékozta, melyet

( még máiglan - is ) Nagy - Kunságnak nevezünk.

Ettül az üdőtúl fogva mind Béla , mind utánna-

követközött kirájok magokat Kumánia' kirájjá-

nak írják, a' mint ki-teccifc IV-Bélánák azon

le-
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teveiéből , mélyet Lambertnek adott , egy Egri

Püspöknek. /

Nálunk-is meg-tartották finomságokat azok

a' Kúnok , kik ennek elotte /fwfew-kirájjal Jász-

városbaa laktak. Ők magokat ( hogy a' többi

Kunoktól meg-k'úlömböztethessenek ) mindenkor

Jászi Kúnoknak nevezték , végtére őket Jászok

nak ' mondották , és magoknak címörül Lehel'

küítjét vötték. Deákúl osztán őket a' Magyar

kirájok így-is nevezték : Jasones , Jazones , Ja-

ziges , Fhilistei. . .

De ezeknek a' Kúnoknak Magyar-0TS7Ágba

hé - vételök nagy kárára vált az egész Ország

nak.. Elso veszedelmünk ez vala : Igen sze

rette őket a' Kiráj , a' Magyarokat pedig meg

vetni láccatott. Ugyan-ezen-okból a' Kúnok el

len sokat törtek a' Magyarok , és , ha alattom

ban löhetött, ártottak-is nékik.

Midőn a' Kúnokkal ily alattomos veszeke

désekben vannak a' Magyarok ; íme 1241-dik-

ben bé-ütnek Országunkban a' Tatárok. Azt

gondolván a' Magyarok : hogy azokat a' Kúnok

azon okból édesgették-bé : hogy a' Magyarok

nak ellenek - való töreködéssöket meg-boszszúl-

hatnák > leg-is leg-elsőben a' Kunokra támadtak,

de ezek a' Tatárokhoz adván magokat, akkor

az Országot úgy el-pufztították : hogy, ha ak

kor IV - Z?e7íi-kirájunk életében meg-nem mara

dott
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dott vólna, talán soha többé lábra-nem-állhat-

tunk vólna.

- Mivel ez az elso bé-ütés igen jól szolgált

a' Tatároknak, meg-pró balták a' másadikat-is 13-

esztendők után , 1254-dikben. De ekkor őket

Béla ( magához édesgetvén a' meg-maradotd

Kúnokat) gyalázatosan le-kaszabálta , el-veszt-

vén közúllök ötven-két-ezret. Meg-hólt osz-

tán Béla a* Nyulak'- szigetjében Buda alatt , és

Esztergomban temettetött-el.

Másadik veszedelmünk, melyet a' Kúnság'

bé-vétele okozott, az vala : hogy IV-Bétának

fia V-István Kim-feleséget véve , mely Asz-

szony IV -László fiát úgy bele - szerettette a'

/f«w-menyecskékbe : hogy törvényes feleségétől

maradékot nem hagyott, 's-ugyan-azért benne a'

rönddel-követközött Árpád' nemzetsége el-ve-

szött. Illy nagy viszontagságaink vóltak a'

Nagy - Kunságiakkal' Most ők a' Magyarokkal

igen tisztességesen élnek; és ( a' hadiüdőkben)

dicséretes szolgál atotot tesznek.

Mind-az'-által a' Nagy-Kunságban uralkodó

Kunoknak címorjök a' 4-dik Paison láccatik. En

nek udvara aranyos , vagy-is sárga. Az udvar

ban áll egy Oroszlán' ki-terjesztött első lábai

val oldalaslag. Farka kettős , Feje koronás.

Két hátulsó lába előtt vagyon a' fogyatkozó

Hóid. Feje után pedig egy Csillag. A' Pais
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fölött Korona láceatik, mely annak jele; hogy

a' Nagy - Kúnságnak lakossi Kiráj által igaz

gattattak.

;ÖTÖDIK SZAKASZ.

Magyar-Or szagról.

Milinek - utánna ( Orosz - országon-körosztül )

mind a' Kis-Kúnságot , mind Bessarábiat , mind

más több tartományokat meg-hódított Árpád

( Béla kirájnak nevetlen ímokja szerént ), Mun

kács felé ; másoknak itéletjok . szerént : Erdéj

felé "meg-indúlván gyözedelmes seregeivel , a'

Tiszán - túl meg - verte az Oroszokat, Mén-merót

Vezérjökkel egygyütt, kinek leánját Zoltán -M-

nak feleségül adta. — Meg-szalasztotta Zalánt-is

ki a' Tisza és Duna között vezérlötte Bolgár

jait. És akkor ez a' két tartomány nevezte

tett Magyar - országnak. Mert , a'mi a' Dunán-

tül vala ; azt Panóniának mondották, és benne

Tótok laktanak. Ezeket Árpád aZ-után hódítot-

ta-meg. Többet Mig^r-országról nem írok :

mivel annak történeteivel tele vannak köny

veink.

A' mostani Magyar-országnak ( szorossan

szólván) határjai ezek : Dél-szakról Sklavónia^

Szervia. Éj-szakról Galícia , Lodoméria , és Len

ged-
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, g^Ország* Nap-kéletről Erdély. Nap-nyugot-

rúl Német - ország. Hoszsza 90'. szélessége 60.

követközés-képpen annak udvara 5400. derekaltt-

mértt -- földek* Anya-várossa Buda. Ha pedig

Magyar-országhoz tartozandó tartományokat,

melyeket mostanában igaziban bírunk, mértékre

vonni akarjuk ; azoknak, ha egygyütt vólnának,

hoszsza 120. szélessége 90. követközés-képpen

udvara 1ogoo-derekakt-mért földek. Eszten

dönként ki-hajtatnak Magyar-országból , és el

adatnak száz-ötven - ezer ökrök. Négy-száz-e-

Zer söftések , ötvenezer lovak* Azt-mondgya

Neisinger : hogy Magyar - országban ( szorosan

szólván ) nem több Lakosok vólnának : mint,

három - miliomön fölül , még száz*hetven*eze-

ten ; Angliában pedig ( melynek terjedttsége fe

lényi , mint Magyar-országé ) kilenc-miliomon

vannak ; kovetközés-képpen Angliát (azt a' Kis-

sebb terjedttségú Országot) háromszor annyi

uép lakja, mint Magyar-országot,

Országunknak címere a' hatodik Paisban

találtatik. Ennek udvara egy függős hoszszal

( linea perpendiculari ) kettő-vagyon vágVa.

Udvara mind -a' -két résznek vörös szín. Bal

felöl vannak négy fehér övedzetek , melyek

ről azt szokták közönségesen mondani : hogy

ezek a' mostani Magyar-országnak négy fó-vi-

zei lögyenek , melyeket még a' régi Magya-

rok ily együgyü versekbe szörítottak ;
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Duna - Tisza - Száva - Dráva ,' .

Á ki ezt nem látta , gyáva.

Száva - Dráva - Duna - Tisza ,

Nem Magyar , ki ezt nem iszsza.

A' négy fehér övedzeteket még Szent István'

üdejében hordozta a' Pais, valamint egy régi

képbólki-teccik, mely a' Bécsi Császári Könyv

tárban szemléltetik. Ez pedig szent Istvánnak

képe , melynek mej-vassán ki-teccenek ezek a*

négy övedzetek (Lásd Svandtnernek Gyüjte-

teménjeiben T. 1. p. 94' )

Vannak oly írók-is : kik azt vitatták : hogy

ezek a' négy övedzetek valaha Pannóniának

címörei vóltanak ( lásd azomban az 5-dik Paist).

Ha ez így vagyon ; akkor kölletött ezen négy

övedzeteket Mfg^ar-ország' címörjévé tönni ,

midőn ( Árpád" uralkodássának utólya felé )

Pannóniát a' Tótoktól el-vöttük , és azt Magyar

országgal öszsze-forrasztottuk. De Magyar-ov-

szagnak ezen bal-felöl-való részszét abba hagy

ván addig , még Pannóniának címörérÖl szóllunk;

lássuk a' Jobb-felől lévó" nevezetesebb címö-

rünket.

Tehát Mz^ar-ország' Paissának jobb-kéz-

íelöl-lévö részszére tekintvén ; ottan három ne

vezetes dolgokra találunk, melyeket (szoros

foglalatra nézve ) különösen Mig^r-ország' cí-

raörének lönni mondhatunk. — ELSŐ , és leg

alsó a' három - dombú hogy. — MÁSADIK ,
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a' középso, ama' közép dombnak tetején a' Koro

na. — HARMADIK , és leg-fólsobb a koronából

föl-emeltetött fehér köröszt. Mind-ezekről kü

lönösen fogok szóllani.

§. 1.

A kettős fehér * körösztruL

A' Magyar - országi címörnek többi rész-

szei között , leg-régibbnek találom a' kettős

fehér körösztöt. Szent Istvánnak üdejétől fogva

egész Zí/gwoMá-kirájig (tovább , mint-sem négy

száz esztendeig) csak magánosan vólt ama'

köröszt a' Paisnak jobbján.

Ezt a' Fehér Korösztöt Szent István ad

ta az Ország' címörjéhöz , pedig abból az ok

ból : hogy a' Körösztény - hitre - való meg-té-

réssének ezzel örök emiéközetöt adgyon, és

meg - hálálhassa akkori Szilveszter ~ Pápának jó

vólttát , ki-néki , és utánna-követközendÓ" Ma-

g^ar Kirájoknak különösen meg-engedte vala azt:

hogy az ezüstbol-formáltatott kettős köröszt

( meg - koronáztatássoknak dücsőségös üdején )

előttök vitettessen, úgy-mint Apostoli hivatal-

joknak jeléül. \f4-

Ez a' kettos fehér köröszt pedig nem úgy

tétetött az Ország'-címörjei közé , mintha an

nak másutt hejetnem engedtek vólna. Reá-nyom-

ták Kirájjaink a' pénzökre-is. Magam szemeim*

C 2 mel
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mel láttam TV»Béla Kirájunknak pénzzét , mely

nek egy részszéu csupán ezen kettös köröszt va-

la, mindeamás hozzá -adás nélkül, mely jele

annak: hogy a' címörnek más részszei se Ist—

tannak , se lV-Bétának üdejében hejet nem

foglaltak se az Ország' címörében , se a' pénzek'

lapján. Lássuk tehát : mikor jutottak oda a'

címörnek követközendo részszei.

•§. &.

A Harom - (lombú h'ógyr'al.

Ez a' három -dombú hogy (mely Orszá

gunk' címöfének jobb - kéz - felöl másika )

sokkal későbbre jutott a\ Magyar - címovhÖZ.

Bizonyos az : hogy Szent Istvány után közel

harmad-fél-száz esztendeig , tudni-illik Bélá

nak ( ama' negyediknek ) uralkodássa' végéig ( a'

mint ez u előtt -is mondám) csupán a' kettős

fehér köröszt láccatik a' magyar pénzeken.

De még Nagy-Lajos üdejében se látni azt

a' három-dombú högyet í358*diknak tájjában*

Vagyon ugyan Bécsben egy Mag^íir-országrul-

írtt Krónika , melyet egy nevetlen ember (gyö

nyörüen, és igen szorgalmatosan el-is-készítve)

magának Nagy- Lajosnak ajánlott. Ennék a'

Könyvnek elején mind Nagy-Lajosnak, mind

Magyar - országnak címöre világosan vagyon ,

és igen nyilvánosan^ le-festve *, de a' kettős fe

hér köröszt alatt még se láccatik a' három-dom-

bú
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bú hogy ; hai1em egy valami talp , melyen a'

köroszt állva nyugodni teccik.

Én, mint-egy bizonyosnak lönni állítom:

hogy Zsigmond - kirájunknak (Nagy-Lajos' ve

jének) üdeje' táj jában ( 1413-dikban ) tétetött

. a' Magyar-címör közé ama' három-dombú kis

hogy : mert ezen most említött Zsigmond kiráj

( a' tanuló Inaknak alkalmatosságjokra ) egy

Akadémiát szorzott Budán, melynek Paissát így

írja - le (a' Konstanciai közönségös Gyüleközet-

nekpöcsétjei közül ) Péterfi ( T. 1. Conc. Hung).

Ennek udvara két-felé van vágva. Az alsó fa'fc,

melyen egy vörös könyvet tart egy emberi ( én úgy

véleködöm: hogy papi) kar. A' Fölso udvar

vörös., melyen vagyon egy bárom- dombú hiigy ,

és a' högybe-szúrva a kettos fehér köröszt.

Ezt a' most - említött Budai Akadémiának

régi címörét Maria- Therezia kirájuénk 1700-dik-

ban ( midou az Universit ással Budára lakni le

jöttünk) a' Kiráji tanulmányoknak mindenségé-

'hez alkalmaztatta , és a' többi között azzal

mostanában-is élünk Pest - várossában.

Zsigmondnak üdejében vétetodött tehát a'

Magyar-címomek részszei közé a' három- dom

bú hogy : mert osztán Korvinus - Mátyas - kirá-

junk' üdejében ( 1460-dikban ) annak verte pénz-

zein nyilvánosan vannak ki- domborodva.

Azt mondgyák némejek : hogy ezen há

rom - dombú högyek nem egyebek lögyeuek ;

C 3 ha-
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hanem Magyar-országnak három leg-magosabb

's -ugyan azért leg-nevezetesebb högyeik ,' úgy

mint Tátra , Fátra , és Mátra. Ha ez így va

gyon ; Tátra' högye Szepfí-vár'-megyjében áll-

föl, nem - meszsze Készmarktál. Fátra Liptó-vkx*-

megyjében vagyon. 'Mátra liírwvár'-megyjében

nem meszsze Gyöngyöstül.

Mivel tehát ez a' három -dombú hogy

( a'-mint , ez-elött , elég világosan , víttatám )

Zsigmond-k\tk)VLrik.' üdejében érközött az Or

szág' címoréhe ; el-löhet gondolni , minő hitelt

érdömölnek azok a' deák versek , melyek a*

Pannóniai-fí.Ögy'ón-lév<& Benediktinusohiak szent

Márton-rxcvü Klastromokban , a' belső-udvarba-

nyíló kapu fölött így olvastatnak :

Pannoniae sacrum gens Hungara nosce Tricollem.

Divus Martinus vivens hic seiepe precatus, ,

Hic Fidei Stephanus Dux fundamenta locavit ,

Jtque, Abbate loci Romam propereante , coronam

Rex idem Stephanus dedit baec insignia regno : .

Ut pietas, et prisca fides in regno perennet. .

az - az.

Ösmérd-meg Pannóniának szent -három-

dombját oh Magyar ! Még élttében szent Már-

tony sokszor imádkozott itten. István-vezét itt

vetötte a' Hitnek alapját. És e' hejnek Apátja

Rómába sietvén, Koronát ugyan azon István

a' többivel egygyütt az Ország'-címörévé rön-

. "'" döl- ;



dölte, hogy az ajtatosság, és a' régi hit az

Országban örökre raeg-maradgyon.

•.'-.'..''--. •.

§• 5.

A' H'ógy - közepetti Kis-horonirúL

A' közép -högyre tétetött Kis-korona , leg

későbbre jött a' Magyar címöröknek részszei

Jtözé. Még Országunkat a' Magyar kirájok , és,

ezek-után a' Vegyesek igazgatták ; ez, se az

Ország' Zászlóin, se a* Magyar pénzeken nem

láccattatik.

Minek-utánna az Ország az Austriai német

Kirájoknak kezeikbe került : attúl-fogva lácca-

tik a' Magyar-Pénzeken ki - domborítva. Ferdi

nánd az elso , ki , Zápolya János után, első Kirá-

junk vala az Austriai házból , az én Ítéletem

szerént, els&isvólt, ki azt a' Magyar címör-

nek egy részszévé tétette.

Ez abból bizonyodik - meg : mivel ennek

a' Császárnak és egyszer-Vmind Kirájunknak-is

( mihejest Magyar-országnak kormánjác kezeibe

vötte ) egész föl-tétele az vala r hogy mind a'

Vár -megyéknek , mind sok Kiráji városoknak pö-

csétjeit meg-változtassa , a'-mint-is meg-változ-

tatta. Meg-lehet tehát: hogy ekkor változtat

ta - meg az Országét-is , hozzá - adván a' kis

koronát.

C 4 Ez
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Ez pedig még abból-is ki - teccik : hogy

Zápolya János kirájnak fia Zsigmond , szabad

ságot kért elso Ferdinándtól : hogy arany-pénzt

verettethessen , és a? Ország' címörébe azt a'

kis-koronát bé-iktattathassa. . Ezt néki megen

gedte Ferdinánd.

Elég az : hogy már másadik Mátyás' üde

jében ( a' ki Ferdinánd után ötven-öt esztendo

vel élt ) már széltében iáccattatott a' kis-korona,

§• 4.

A Paií -fölött - lévő Nagy - Koronáról.

Valamennyi Paisokat szemlélsz ezen Köny

vemben , mind azokon fölül vagy először nin

csenek koronák, vagy másodszor: ha vannak-

as , azok olyanok , melyek . az egész fejet bó-

nem takarják, hanem csak a' homlokon, ha

lantékokon (avvagy vak-szemeken) és a' fő

nek hátulján megyen köroszül. Az ijen koro

nákat a' Görögök DlADEMÁNAK nevezték , a'

Deákok CINCTUSNAK ; Magyarul se mondhat-

tyuk igazán Koronának ;. hanem inkább karikar

koronának.

Csak éppen Magyar-orszkg' Paissa fölött

vagyon az igazi-Korona , melynek nem csak

karikája van , hanem annak föle ( a'- mint azt

két szemeimmel láttam Budán elso Ferenc Csá

szárunknak meg-koronáztatássa' üdején :) arany

szálból - bordáztatott vászonnal bé-vagyon alól

. takar-
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takarva. Ennek a' Magyar Koronának vannak

alája vetve a' többi Karika-koronák.

Ezt a' Magyar koronát (a'- mint a' hato

dik Paisban ki-feccik) annak nagyobb szentsé

gére nézve két Angyalok .tartyák , bizonyosan

annak örök emléközetére : hogy ezt a' Nagy

Szentséget , Angyalnak meg-jelenésse után adta

szent Szilvester-Vkpz szent Istványunknak , Ma

gyar ország' vezérjének , és ekkor első kiráj-

jának. V- - '- >

Mivel pedig Szihester Pápának azon leve

le , melyet Istványunknak mind a' Koronával ,

mind a' kettős ezüst Koröszttel Országunkba

küldött ( leg- alább az én tudtomra ) meg-ma-

gyaroa'tva nincsen ; tanácsosnak Jönni gondol

tam : hogy ezt a' szent , és a' Magyaroktól min

dég nagyra-böcsültetött Régiséget, tudni-iilik

azt a' Levelet, melyet ( ezekben az üdőkben)

kezünkbíil szinte ki-ütöttenek némely nyughatat

lan Elmék , a' Magyar világgal azért közöllyem :

hogy koronájának szentségét , méltóságát és

régiségét annal-inkább láthassa , tisztelhesse ,

és csudálhassa a' jó Magyar szív. A' Pápa'

levele tehát így esik Magyarosan :

C 5 Szil-
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ázilvester Püspök

Istvánnak

A' Magyarok' Vezérjének

Üdvösséget , Apostoli ^Udást.

ÍVemességödnek Követjei ( fő-képpen pedig leg

kedvesebb Barátunk Astrík, Kalocsai Tisztelendő

Püspök) annál nagyobb örömére váltak szivünknek ,

és magok" tisztjöket annál kevesebb munkával haj

tották végre ; mennél kévánatosabb szivvel (meg-in-

todve lévén az égből) egy ösmérctlen Nemzet

nek embereit vártuk.

Szerencsés Követség! mely ( egy égi üzenet

tel meg-eloztetvén , és az Angyalnak szolgálattyá*

val el - végeztetvén) előbb röndöltetötPel az Isten

nek intézetéből , mint mí-tőllünk meg-haliatott !

Bizonnyára : nem az Akarónak , se a fája-

futának ; hanem ( Szent Pál Apostól szerént)

az Istennek munkája; ki ( Dánielnek tanúsága

szerént) megváltoztattya mind az üdőket, mind

az emberi életnek esztendo - számait ; által-töszi

az Országokat, és meg-erőssíti ; ki-mutattya a

méjségeket, és el-rejtett dolgokat; Tudgya a' sö

tétben - takarított bolmiket : mert vele van a' vilá

gosság, mely (at-mint János tanít) minden embert

meg-világoslt , ki e' világra jö»

FM-
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Elsoben tehát: bálákat adunk az Atya -Is

tennek , ki ( a'-mí üdonkben-is ) talált magának Dá

vidot ( Gejzának Fiát ) , egy szíve szerént-való ,

és égi-világgal-meg-súgárlott Embert, fól-ébresztvén

őtet : bogy legellye Izsraelt ( az o Cselédjét ) , a'

Magyaroknak elválasztott népét.

Az-után: nagyra- magasztallyuk Föntségöd-

nek ajtatosságát ( melyei az Istenhez ) ; Tiszte

letét, melyei az Apostoli székhöz viseltetik, mely-

ben-is ml mostanában ( az Isteni kegyelemnek en-

gedelméből) minden érdemünknek batbatóssága nél

kül ülünk.

Végtére osztán : Adakozáságodhak boségét ,

melyei Szent Péternek ( az Apostolok' Fejedel

mének) azt az Országot és Nemzetet, melynek

Fezérje vagy, és mindent, a'-mi a Tiéd, és ön-

nöd - magadat-is azon emlifött követük , és bozzám

bocsátott leveled által örökre föl - ajánlottad , mél

tán dícsérbettyük : mert ezen nemes cseleködetöd'

del világosan meg-bizonyítottad , és valójában

magadat ojannak lönni mutattad, a' minonek,

bogy mi mutassunk - ki tégödet , előttünk szorgal

matosan esedeztél. De ezt a' dolgot fontolóra vet

nünk kölletik : mert éppen nem láttyuk szükségös-

nek lönni azt; bogy oj Embert, kit, a Kristus-

ért föl-vött annyi , és oly ékes cseleködetei oj nyil

vánosan kialtyák, és kit maga az Isten-is dücsőit;

többé dücsőícscsük.

Ugyan-
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Ugyan-ezért : már - is-meg - dücsőültt fiam !

mind-azokat, melyeket mí-tollünk , és az• Apostoli

széktol esedezve-kértél : a' Koronát, a' Kiráji ne

vet , Esztergomi Érsekséget , és a' többi Püs

pökségeket ( a" Mindent-hütó Istennek , és boldog

Péter' és Pál', ő Apostolainak méltóság-joktól elore

meg-intetvén , és így azon mindent - ható Istentol

reá - hivattatván ) mind az Apostoli , mind a' mi

áldásunkkal^ örömest néked engedtük, engedgyük, és

által-adgyuh— Az Országot, melyet a1 Tebő-kezÜ-

ségöd szent Péternek ajánlott, Te-dnnöd-maga-

dat , Nemzetedet , és mind a mostani , és mind

á következendő Magyar-nemzetséget a' Római

Anya-szent-egy-búznak védelme alá vévén , a' te

okosságod? örókösseinek és törvényes következendőid-

nek viszsza - adgyuk ; és bogy azokat meg-tar-

csátok, bírjátok, igazgassátok, kormányozzátok;

viszsza - engedgyük.

Azon Örükósseid mind - az -által , és követkö-

zendőid {akár kik lögyenek), minek-utánna az or

szág' Nagyjaitól meg-választattak ; basonló-képpen

tartozzanak mi -nékünk, és Követközendoinknek ,

vagy magok, vagy Követjök által, illendő enge

delmességet és tisztöletöt adni ; és magokat a' Ró

mai Anya-szent-egy-báznak ( mely az alatta-való-

kat nem tartya szóigáknak ; banem mindnyájakat,

mint fiait , ápolgattya ) ígazgatássára bagyni ; és

a' közönségös Katholika bitben (Krisztns-zírímir-

nak ,
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mk }. fi .Üdvözítonknek imájában ) erosen mtg-álla-

podpi , és azt gyarapítani.<l . -

És mivel Nemességöd ( 02 Apostolok' dücso-

sigét szeme elott bordozván ) az Apostoli hivatalt

( Kristust hirdetvén , és annak hitét gyarapítván )

viselni méltóztatott , és ezzel a ml Papi hivata

lunkat meg-könyíteni , 's-ugyan -azért az Aposto

loknak Fejedelmüket , fl' íöfcfci fctteó'fí , különösen

meg-böcsülni ügyeköZött; 'ezen* okra nézve: Mí-is

( az előbbtniekön főlül) a' te Ki-teccőségődet , és,

érdömeidre nézve, Örökösseidei , e's törvényes Ró-

vetközőidet ( h'fc , valamint ez elott mondottuk , &-

választattak, és ezen Apostoli Széktől jóvá-hagyat-

tattak ) mostanában , « a követközo örök üdokre

különös ki-váltságg'al fölékesíteni kévánván , bogy

lúnek-utánna le, és Amazok avval a' koronával ,

melyet mi küldünk , azon móddal és szer-tartással,

melyet Követjeid magokkal visznek , annak röndje

Szerént meg-koronáztatol , vagy meg-koronáztat-

nak , magad előtt a' Köröszfót ( az Apostolság

nak jelét ) vitetbessed , amazohis vitetbessék. És,

bogy (a mint Tégödet^ és amazokat az Isteni

kegyelem reá-tanítand) Országodnak mind mos

tani , mind következendő szent-egy-bázzait , mi

és követkzendőink bejött, el-igazicscsad, és el-rön-

döllyed , Apostoli hatalmunkkal hasonló - képpen

meg-engedtük ; akarjuk - is ; sőtt kérünk , valamint

ama' másadik levelünkben , melyet közönségösen

bozzád, az Ország' Nagyjaiboz , és az egész

nép-
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népbez bitelei Követünk által , kit-is bozzád utasí

tottunk, mind ezek bővebben vannak meg-írva.

Kérjük a' mindenható Istent , ki Tégödet é-

des Anyád? mébbébol neveden hívott az Orságlás-

ra , és a koronára , és a ki azt a' Koronát ,

melyet a Lengyel- Tüzérnek számára csináltattunk,

a Te számodra meg-tartotta : Igazságának bok

ros növeténjeit gyarapícscsa , Országodnak új Pa

lántáit áldásának harmatjával boven meg-önfózze,

Országodat néköd , Tégödet-is az országnak egész

ségben taroson , a látbató , és látbatatlan Ellensé

gük ellen védelmezzen, és a Földi Országnak vi

szontagságai után, az égi Országban örökös Koro

nával föMkesícscsön. Rómában 1000-dikben. Ked

den a Nagy-hétben.

A' Pápának ezen levelébol ki-teccik : hogy

8 küldötte szent Istványunknak a' Magyar-ko

ronát, és azt a' Koronát., melyet a' Lengyel-

vezérnek számára készíttetött ez - előtt. Bizo

nyos az - is -. hogy evvel a' koronával koronáz-

tatott-meg szent Istvány. Bizonyos az-is : hogy

ennek a' Római Koronának kölletott löuni mind

karikájának , mind a' karikára körösztül téte-

tött két abroucscsának : mivel a' korona bé-fó-

dözött vala.

Jó barátok lévén Michael Dukas Görög

Császár, és másadik Gejza Magyar-kim) , amaz

ennek egy arany karika-koronát ajándékozott ;

és , mivel igen szép vólt , és a' Római kariká

nál
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nál tágasabb ; a' Római karikát ebbe a' kariká

ba igazít»tták; és így a' két karikából egy

korona léve. így tehát a' mi mostani Koronánk,

a' Konstáncinápoli, és az előbb-küldetSt Római két

karikákból áll öszve-szerkeztetve, meg-maradván

annak fölső Római két abroncsa , melyek kö-

rösztül vannak téve a' sejem - szálakból-öszsze-

bordázott vásznon, mely a' kirájnak fejét be

födi.

Csudállom bizonnyára azokat, kik ( igen

gyáva, és önkényesen ki-gondoltt hitvány és

talán patvar okokból ) mind Szilveszter-Vkpa' le

velének valóságát , mind a' Koronának ( leg

alább annak belső részének ) Rómában - való

származássának nyilvánságát nagy ^száj - tátva

közel tiz esztendők előtt tagadták, és így min

den tehetségükkel azon ügyeköztek : hogy ve

lünk eKhitessék: hogy a' Római koronának se

híre se hamva , hanem azt Gtfri/g--országból kül

dötte Dukás , és néki köszönhettyük azt a' Ko

ronát, melyet mi mindenkor Szentnek, An

gyalinak , és Apostoli ajándéknak lönni gondol

tunk.

Leg-bővebben harcolt ezen szent Korona

ellen Decsi Samu. De leg-bölcsebben védelme

zi azt Roller Jozsef, Pécsi Kanonok (In com-

mentario de Sacra Regni Hungariae Corona,

Edito Quiuciue-Ecclesiis 1800. Typis Catharinae

En-
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Engel Viduae). Ezt V könyvet olvassa , ki;

a szent koronának dolgában el-igazálni akar.

HATODIK SZAKASZ.
*

P a n n 6 » i á r 6 l.

M.Ug-hódítván Árpád a' Tiszán-túl* és -innen.

lévő tartományokat ; Buda mellett körösztül-

tétette Katonáit a' Dunám hogy a' Pannonokra es-

sön , kik ekkor ( Szvatoplugnak kirájsága alatt ),

Bécstől fogva egész Belgrádig ( mindenütt a' Duna'

menttében ) szélesett és hoszszan uralkodtanak.

így tehát Pannónia ( Kluvernek bizonyítás

sa szerént ) magába-foglalta akkor Austriának

íiagy részszét, tudni - illik a' Céciusi hogyekig

Stiriát , Karintbiát, Karnióliát , Findusok' Marchiá-

ját , Kroáciat , Sclavoniát , Bosniát , Szerviának

egy részszét, és mostanában a' Dunán- túl

fekvo egész Magyar - országot : az -az: a' mos

tani Magyar - országnak közel harmadát.

A' régi üdokben egész Pannónia két rész

re vala föl-osztva; Fölsőre tudni -illik, és

Alsóra. A' FÖLSŐBEN vólt : Austria , Stiria,

Carintbia , Karniolia, Vindusolt Marchiája , és

Kroácia. Az ALSÓBAN vólt : Bosnia , Sklavó-

nia, Szerviának egy részsze; a' Dunán- túl-lévő

Míí#3W-ország egészszen.

*öl-
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Fölső Pannóniát umétt két részre 05Ztot-

ták a' Rómaiak. Annak egy darabiát (mely

ben e' Vármegyéink vannak: Baranya, Tolna ,

Sümeg , Szala, Veszprém f Székes-Fehér-vár ) Va

gnának nevezték , frt/m'fl-herceg-kis-aszszony-

ról , ki, Diofc/eciflw-Császárnak leánja lévén, Ga

lerimboz ment feleségül. Alsó Pannóniában Skla-

voniát , vagy-is azt a' földet , mely Száva , és

Dráva között fekszik , Száviának - is , Interam-

nensisnek-'is , Riparensisnek-is mondották , Viz-kö-

zinek , Partinak.

Hogy a' Pannonok Testestúl-lelkestíil való

ságos Tótok vóltanak, ki-teccikiíVpid'-üdejében-

élö híres-neves kirájjokból , ama' Szvatoplugbúl,

ki Árpádnak nagy ellensége vala , de meg-verte

Ötet Uszubú-vezér, ki-is Pannóniának nagyrész-

szét a' Magyar birodalom alá kénszörítötte.

Én ugyan Szvatoplugnak kiráji Lak-hejét

Veszprémbe. hejheztettem abban a' könyvem

ben, melyet ETELKA cím alatt a Magyar vi

lággal közlöttem. Meg-nehezteltekegynenányan

ezért , azt gondolván felőliem : hogy ezt az

újjamból szoptam. Jele : hogy AförM-ország-

ról- írott régi, és szinte azon - üdő-beli köny

veket nem forgatták. Tehát azzal szájaskod-

nak , a' mit nem tudnak. Olvassák-Dobner-Ge-

láziusnak gyüjtemenyjeit , in Prodromo Historia

Hayeccü fub litt. ( aa.) Olvassák Pilarz Adolfnak ,

és Moravecz Ferencnek ily címü könyveit : Afo-

D ra-
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raviae Historia Politica et Ecclesiastica , Brunae

Typis Joannis SUvestri Siedler 1787. Olvassák

Kéza Simont, ki Kún-László Kirájunknak' üde

jében élt. Olvassák limont , és más egyebe

ket ; meg-láttyák, hogy Szvatoplugnak Veszprémi

lakássa nem költemény.

Csudálatra méltó dolog pedig az : hogy ez

a' Szvatoplug Veszprembe hejheztette kiráji Lak-

hejét, nem pediglen Budan, mely város, Jti-

la üdejében , kész vala , és egész Pannóniá

ban ennél híresebb nem találkozott* Meg-lö-

het : hogy ezt azért cselekedte Szvatoplug : mert

Buda'-v&tossa. Pannóniának éppen a' szélén te-

lepödött - le ; Ö pedig bejjebb kéváunya vala

hejheztetni erSs kiráji székét.

Pannonia névnek eredetét bizontalannak lonni

mondgya Kluver; de hiheto hogy Dio-Kassiust

nem olvasta , ki a' Rómaiak' üdejében Pannó

niának Igazgatója vala, és maga' üdejében tor-

téntt nevezetesebb' dólgokat hitelesen le-írta,

Ö maga felöl így beszéli: Afrikának gond-vise

lése után , Fölso Pannóniának Igazgatójává téteti

tem. Ugyan - azért : a' miket mostanában írok ,

tapasztala dolgok elottem. Őket Pannonoknak az

ért nevezték : mert magoknak újjas ruházatokat

(Kankót tudni-illik és Szürt) szokás szerént csi

nálnak ki-szabott és meg-varrott posztóból ( ex

Panno ). Ebból a' Panno szóból ( mely magya

rúl posztét tészen ) származott tehát a' Pannó

nia



49

wiíjszó, mely annyit tészen, mint: oly Ország:

melyben az emberek valami cudar posztóbúi készlt-

tetött ujjas rubázatokat viselnek. Innent tehát

világosan ki-teccik : hogy , kik Pannóniának ne

vezetét eme' tót szavakból ( Pán ón, i ja 9

melyek magyarul annyit tösznek, mint: Úr Ö ,

én-is a' vagyok ) akarják ki-er81tetni , igen enye

legnek , és gyermek - módra jádzanak, •

A'' Bizantínomi Görög- írók, Pannóniát szin

te mindenkor Peóniának nevezik. De ezekkel

is szembe-száll , és tengejt akaszt Dió-Kassius ,

kinek hiteles szavai ezek : Az igazságot - ntm-

tudó Görög írók a Pannonokat Peoneseknek ne

vezték. E' nevezet valósággal régi ; de nem ezé a*

népé ', hanem azé , mely , Rodope-högy mellet ,

Macedóniának tengöréig terjedött.-

Pannóniának címorét az 5-dik Paison látod.

Annak udvara egy függő hoszszal két-felé van

vágva. Jobb kéz felöl a'. vörös udvarban egy

szárnyas állat vagyon szárnya-lába-terjesztve ,

és meg-koronázva. Ezt mások Sasnak, mások,

Kányának lönni mondgyák. Ral-kéz felől ismétt

a' vörös udvaron négy fehér övedzetek vannak,

melyek osztán Magyar-országnak címere közé

bé-vétettenek , midon egész Pannóniának Urai

löttenek a' Magyarok.

Lathatni azon pénzeken, melyeket Koeller

Dávid ( In Descriptione Orbis antiqui ) elo

ad, más címörjeit-is Pannoniának, l-ször: egy

Ds fe-
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fehér udvaron két fehér-szeméjek állanak. A'

bal-felöl - álló mellett egy Római jelet látni ( sig-

num müitiae Romanae). ll-szor : A'másadik pénz

az elsovel meg-egygyez, csak hogy az a' Ró

mai-jel a' két aszszo/iy közé tétetött. lll-szor:

A' harmadik - is hasonló a' két elsovel , csak

hogy fehér szeméj áll a' Fehér udvarban, ki-

is , jobb kezében egy zászló formát tart. Mind-

egygyikén ez a' szó vagyon ki - domborodva :

PANNÓNIA.

Nagy dücsőségére valik az Pannóniának;

hogy Bübáliában ( annak az Alsó részén virág

zó régi híres várossában ) születött Décius ,

ki-osztán Katonai gyakorlásival arra ment, hogy

iüowtfi-Császárnak Választatott.

HETEDIK - SZAKASZ.

E r d é l y r '6 l.

IVlidSn Árpád ( a' Magyarok Fejedelme ) Szit-

tyiából ki -jövén, ezekre a tájakra el-érközott ;

Tuhutum - Vezérjének szorgalmatosságára bízta

Erdéjnek meg-hódíttássát. Ez minek-előtte a"

Csatához fogjon, Ogmándi Mig^ar-hadnagynak

meg-parancsolta : hogy a' Tartományba bé-men-

nyen, és annak környülménjeit jól ki - tandllya.

Visz-
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Viszsza - jövén onnant Ogmándi ; hírül-hozta

Tuhutum-vezémek : hogy Székejek laknák az

egész tartománt; Ezeknek vezérjök lönne Gya

lu , ki magát Atila' ivadékjának lönni tartotta.

A' Székejeknek akkori Gyalú vezérjoket sok-féle

képpen írják a' nyelvünket - nem - ertő emberek.

Mondgyák őtet Galának, Gelúnak , Gelónak. Van

Erdélyben egy falu Kolos-vár'- megyjében , várral

föl-ékesítve , melyet máiglan-is Gyalúnak nevez

nek. Hajdan a' Püspökségnek , mostan Bánffi-

Grófoknak jöszágjok.

Gondolhatá ugyan magában Tubutum : hogy

az atyafi Sékejekkel nem sok baja fog lönni , és,

ha nékik szándékát ki - nyilatkoztattya ; onként

meg-adandgyák magokat. De másként esett a'

dolog : mert Gyalú ( maga' konccác féltvén )

barátságot kötött a' közei-lakó Olábokkal , és Tu-

butumot Almás-vizénél bé-várta. Ezt hallván

Tubutum nagyon meg-mérgelődött. Seregének

egy részszét Almás vizén alattomban által-tétet-

te : hogy az ellenségnek hátuljára kerüllyenek.

Midőn amazokkal szembe - szállottak a' Széke

jek ; azomban Tubutum ( tömlőkre ültetvén vi

tézzeit ) által-vkte a' vizen , és így a' Székeje-

ket mind elől, mind hatul jól meg-nadrágolta.

Nem csak ezt cseleködte pedig ; hanem , kik

a' Székejek közül meg-maradtanak , azokat a'

Tartománnak széleire kergette? maga magyar

jait pedig, Magyar-ovsz&gmk e' szélein kezd-

v" D 3 vén,
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vén, Erdélynek beljébe hejheztette. Ekkor te

hát két - féle emberek valának Erdélyben, az

Uralkodó Magyarok , és a' határt-örzo , avvagy-

is Vég-Szckejek.

Erdélynek határjai ezek: Nap- nyugotrúl

Magyar-orszkg. Nap-keletről Moldávia. Lj-szak-

ról Galícia és Lodoméria , Dél-szakról Valachia

és JVifl^ar-országnak-is egy részsze. Hoszsza

40, Szélessége 36 ; követközés - képpen Udvara

1 440-derekaltt-mért-fbldek.

Ennek előtte Erdély ama' Híres Bucinak kö

zepe vólt (a' -mint majd Szirmiumnak le-írás-

sában elő-fogom adni ). Urunk' születésse után

a' második században Tróján és Hádrián Császá

rok Erdélyt Római Tartománjá tötték (Provin

cia Romana ) ; de a' harmadik században sok

féle Nemzetek ( fö-keppen a' Németek ) nyarga-

lództak benne ; azután a' Gotbusok , Gepidák ,

Honnok , Avarok foglalták - el. Végtére a' ki

lencedik században Árpád hódoltatta-meg Tubu-

tum által.

Tuhitum-vezét úgy foglalta - el Erdélyt ,

hogy azt mind magának, mind Utóinak meg-is-

tartotta : mert ( ennek a' Vezérnek halála után)

az 8 fia lött Fejedelem , kit Horkanok neveztek.

Ez nem igen nagy hírt hagyott maga után.

Horka után , annak fia lött Fejedelem. Ne

ve ennek Gyula vólt, ki-is magát azzal-totte

nevezetesé: hogy Erdélyben egy várat építte-

tött,
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t'ótt, melyet Hatodik Károly Császárig, vagy

is harmadik Károly - Kirájunk' üdeiéig Gyula-fe-

bcr-várnak mondottak* Mivel az -után ez a'

Kiraj a' várat egészszen meg-újjította , és (a'

mostani váraknak módjok szerént , talpra-állítot-

ta ) ; meg-valtoztatták előbbeni nevét , most

immár Karoly-fehér-varnak , vagy kurtábban: Kór

roly-vámak nevezik.

Ctyzt/öí-Fejedelemnek két gyermekei vólta

nak ; egygyik leány , Saro/ta-nevezetü , a' ki

szent Istvánnak anyja lött. Másik fiú-gyermek

Gyula , kit hogy atyjátúl meg-kalömböztesse-

nek , Ifiabbik Gyulának neveznek , és ez lött

Atyjának halála után Erdélyi Fejedelem.

Mig^w-országuak a' Körosztény-hitre-allás-

sa után-is , erősen meg-maradott a' Pogánság-

ban ez az Ifiabbik Gyula. Ugyan-azért : semmit

se gondolván Szent Istvánnak üdvösségös intés-

seivel; ellene föl-is-támadott, és Magyar-ohzkg-

nak Erdélyel-'öszsze - kapcsoltt széleit, gyakor

ta meg-látogatta , le-is-tiporta. Szent István,

e' sok nyughatatlanságokat el-únván , és még a'

roszabb követkozésektöl annál-inkább tartván ;

Gyula ellen vezérlötte seregét; annak embe

reit meg-verte ; magát a' Fejedelmet el - fogta ,

és tömlöcbe tötte ; a' fiúrúl-fiúra háramlott Fe

jedelemséget el-rontotta , és így Erdélyt Magyar

országgal öszsze - forrasztotta : 1 002-dik ban.

í>4 Ek-



64

Ekkor tehát az igazgatásnak módja-is meg

változott Erdélyben. Hogy Szent Istvány üde

jéről semmit se szóllyak ( mert az ekkori írá

sokban keveset találhatunk ) ; 1262-dikben IV-

Bélának fia István (a'-ki osztán kirájjá-is lött )

Hercegi cím alatt uralkodott Erdélyben. 1352-

dikben A^^y-Lfljoy-kirájunknak Test-vére István,

Vezér név alatt igazgatta Erdélyt. Az - után

Bebódok által parancoltak benne Kirájjaink. Ezt

a' Bebód szót a' Bizantínomi Görög írók tartot

ták -föl mind eddig, és mivel nékik B-botőjök

nincsen, a' hejett V-bötúvel élvén, így ejtöt-

ték-ki: Vevod * ebbol csigázódtak ezek: Vo-

vód, Vojvod, Vojvoda , Vajvoda, Vajda. Neve

zetesek pedig az Erdélyi Vajdák.

Másadik Gejza kirójunk' üdejéig Erdélyben

csak két -féle emberek laktanak , Magyarok

tudni -illik és Székejek. Ez a' kiráj 1150-dik-

ben bé-hozca a' Szászokat , és nékik sok ki

váltságokat adott, kik egész máiglan meg-ma-

radtak Erdélyben , és Erdélynek arra a' szélére

tövódtek, mely Oláh - országgal határos. A'

Magyaroknak Vár-megyéjök , a' többi kettonek

Székeik vannak.

A' Székejségnek régi címörökrol ezeket mond-

gya Nagy-ujtai Cserei Farkas: hogy 1437-dikig

egy páucélos kezet hordozott a' Pais , kézben

egy kard vala , a' kardnak közepe tájján Med-

ye-fo és sziv , a' kardnak bögyén a' korona.

Ezt
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Ezt a' leg-régibb pöcsétöt maga szemeivel lát

ta , és kezébe fogta azon említött Úr , mely

nek kerületén e' vala az írás : Arma trium ge-

nerum Scytbulorum az-az : címűre a' bárom-nemü

Székelyeknek. Az -után 1437-dikben (életének

utólsó. esztendejében) meg-másolta Zsigmond-

kirájunk a' Székejek' címörét , és , mivel ezek

mind a' Törökök ellen, mind a' Parasztok' föl-

támadássában szorgalmatosan vigyáztak , ennek

jeléül adódott nékik a' Nap és hóid, melyek

hasonló - képpen az egekben vigyáznak. Ezzel

éltek a' Székejek 1612-dikig. Ekkor Sátori Gá

bor Fejedelem meg -változtatta a' Napot és

holdat, és ezeknek hejébe totte a' hét dombo

kon álló hét várakat: de 1613-dikban meg-ölet-

tetvén ez a' Fejedelem Faradon. , viszsza-tötték

a' Székejek előbbeni címörjöket, a' Napot tudni

illik és hóidat , melyei mostanában - is élnek.

Egész Erdélynek mostani címörét a' 7-dik

Paison látni. Alól ( a' vörös udvarban ) vannak

hét dombokra - építtetött annyi Kastéjok. A'

címörnek e' részsze a' Szászokat illeti. —Ugyan

ezen vörös udvarban vannak még bal-kéz-felol

a' Nap , Jobb-kéz felöl az ájjúló Hóid. A' cí

mörnek e' részsze a' Székejeknek szóll. Néme-

jek azt tartyák : hogy ezeu hóidtól mondatik:

meg-hódolni, meg-hódítani ; az-az : valami el

lenséget a' Hód , vagy Hóid' címore alá kén-

szeríteni. — A' FölsÓ arany Udvarban vagyon

D 5 a'

' KTOPrajKStM
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a' fekete Sas, vagy talán Aulának Asztúrja ,

minden korona nélkül. Ez a' rész a' Magyaro

dat jelenti.

A' Mobácsi veszedelem után ( mely 1S26-

dikban történt ) Erdélyt egészszen el-szakasz

tottak Míg^ar-országtól , és független Herceg

séggé, vagy - is Fejedelemséggé tötték. Ennek

a' szakadásnak el-kezdöje Zápolya kirájunk vala,

az a' ki Szegeden negyven - ezer- emberból-álló

seregével meg-állván , úgy mint Erdélyi vajda ;

onnant szemlélgette a' Mobácsi veszedelmet. Ez

magát osztán( igen eros lévén), Magyar-orszkg

nak egy részsze altal, Kirájságra emelte; Erdély

pedig hatalmába így jutott :

Észre - vévén ez a' Magáról , és maga

után, Vérérül - is gondolkozó Kiráj: hogy Fer~

dinándnak ( az akkori Római Császárnak ) nagy

kedve vólna , és hozzá-tártozó ereje -is, igaz-

sága-is lonne Magyar-országnak el-foglalássára ;

látná pedig azt-is: hogy, ha, halála után, a-

ma' Németre jönne a' Magyar birodalom ; ke

vés maradhatna Ivadékjainak , melybol ( álladal-

mok szerént) bocsületösenel-élhetnéknek ; meg-

egygyezett Ferdinand-Cskszkrra.1 abban : hogy

Erdély a' Magyar Korona alól ki-vétéssen, és

az o birtokába adasson.

El - szakasztatott tehát Erdély Magyar-oT-

szagtól , és Zápolyának birtokába adatott. De

se maga Zápolya , se ennek fia Zsigmond sokáig

nem
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nem élhettek ezen el-rántott jószágjokkal. Mind

a' kettő hamar ki-hala. Ugyan - azért : Erdély

nek valóságos, az-az valamit - mozdító els<5

Fejedelmének Bátori Istvánt löhet mondani ;

kit osztán a' Lengyelek Kirájokká töttenek. Miud-

az'-által : Zápolya. János kirájtól fogva , az Er~

déji Fejedelmek így követköztenek :

1. ZSIGMOND János - - meg-holt 1571

2. FfcRDNAND Császár le-tötte - 1556

3. BÁTORI István - - le-tötte - 1576.

4. BÁTORI Kristóf - - meg-holt 1582.1

5. BÁTORI Zsigmond lé-totte - 1602.

:é. II -RUDOLF Császár ~ím *

7. BÁTORI András - - meg-holt 1599-

8. BOCSKAI Istvan - meg-holt 1606.

9. RÁKÓCI Zsimond meg-holt 1óotf.

1o. BÁTORI Gábor - meg-öletött 161 3.

1i. BETHLEN Gábor meg-holt 1629,

1a. BRANDEBURGIAI Kata o.

13. BETHLEN István le-tötte - 1630.

14, I- RÁKÓCI György - meg-holt 1648.

15. H- RÁKÓCI György - le-tétetött 1660.

16. RÉDEI Ferenc 0.

17. BARCSAI Ákos - meg-öletött 166 1.

18. I- RÁKÓCI Ferenc 1655.

19. KEMÉNY János - - meg-öletött 1662.

20. I-APAFFI Mibály - meg-holt 1690.

a1. U-APAFFIMib^ le-tö'tte 1699.

. Ez



58

Ez az Erdélyi Hercegség Zápolydto'l fogva egész

másadik Apafiig tartott közel 150. esztendeig.

Ekkor II-Apafi Mibály ( Tököli Imtétul háborgat

tatván ) ; Erdély" Álladalmainak , és Röndjeinek

jóvá-hagyássából, az Erdélyi Fejedelemséget

ElsiS Leopold - Császárnak ajándékozta. Maga

Bécsbe ment, és ott meg-hólt 1714-dikben.

Mihejest Erdély az Austriai háznak Joszá

ga lött; a' Pais mindgyárt meg-változott, és.

szebb színbe öltözött, valamint a' 8-dik Pais-

ban látni. Leg-alól az arany Udvarban van

nak a' Szászoknak hét Kastéjjaik. — Föllyebb

bal-felől a' kék Udvarban a' Magyaroknak Sas

sok , avvagy Astúrjok. Jobb kéz felől , hason-

ló-képpen a' kék Udvarban a' Székejehiek Nap-

jok és újjúló boldjok láccatik. Ezeken fölül

vagyon a' Hercegi Palást , mely az egész Paist

mesterséges Gyönyörüséggel bé-foglalva tartya.

Leg-fölúl a' Hercegi Süveg láccatik. Ebből

az Austriai - házból így követköztek Erdélynek

immár örökös Hercegjei, és Fejedelmei:

U I- LEOPOLD - - meg-holt 1705.

2. I- JÓZSEF - - - megholt 171 1.

3. II - RÁKÓCI

4. VI - KÁROLY - - meg-holt 1740.

5. MARIA - THEREZIA meg-holt 1780.

Minek utánna Maria- TJterezia Erdélynek Fejedel

me lött, 1741-dikben az Álladalmak és Röndök

le-tötték a' hitot Szchenben. Ennek emléköze-

' tére
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téré Pénzek verettettek, melyeknek föl-írás-

sai ezek:

Coelo Numen babes , Terras Regina tuetur ,

Sic Coelo et terris , Hungare ! tutus eris.

az-az :

Égben Istened vagyon ; a' Főidet a' kirájné ol

talmazza ;

így Magyar mind menyben, mind földön biztos

leszel.

Az- után.

Sub cruce jam gemma ,gemina e[i Patrona Maria.

az - az :

Már a' kettős köroszt mellet kettős Mária az

oltalmad.

Es még

• Nec saevos metuent armenta Leonts.

az-az ;

Se a' Vad oroszlányoktól nem fognak félni a'

Gőböjök.

Ezen fölül még

RegnantI Marlae thereslae

Vt prlnCIpI sVae

, Votls se IVratI

obstrlnXere DaCI.

tnventore Libero Baront

Joanne Lazár de Gyal.

•.> . . -. .« iü v. 7. R. L Ai.

az-
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az-aZ:

Örszágló Maria Thereziának

mint Fejedelmének

. Fogadással le-kötelezték magokat

az esk'údtt Dákok.

Fel-találója Gyalakúti Szabad Báro

Lázár János.

Az ítélő Kiráji Tablának Assessora.

I- Ferenc- Császárt 1742-dikben, mint egygyütt

Uralkodót bé-votte Erdély.

Mária Thereziának Uralkodássában föl-emel-

tetett Erdély a' Fo - Fejedelemségre ( Magnus

Principatus ). Ekkor meg-változott ismétt Er

délynek címöre. Korona tétetödött oda , melyet

a' Kiráji levélben láthatni, mely 1765-dikben

adatott.

6. II-JÓZSEF - - meg-holt 1790.

7. II-LEOPOLD. - . meg-holt 1792.

8. I- FERENC - - megél.

Erdélyben tizen-egy Nemzetségek vannak.

Ki vévén a' Magyarokat , Székejeket , 'és a' Szá

szokat a' többiek türedelem szerént vannak a'

Fejedelemségben. 1. Olábok. 2. örmények. 3.

Görögök. 4. Zsidók. 5. Morvák. 6. Lengyelek. 7.

Oroszok. 8. Bolgárok. 9. Szerbok. 10. Tótok. l1.

Cigányok.

Erdélyben négy-féle Vallások vannak bé-

véve. 1. Katbolikusok. 2.' Reformátusok. 3.

Evangelikusok. 4. Unitáriusok.
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A Magyaroknaknak hét Vár-megyéjök ^

ezek :

I-ször : BELSÓ-SZOLNOK. Éjszakra elso.

Magyar-ország' szélén. Fő-hejségjei ezek. 1.

Dézs. 2. Szamos-új-vár. - 3. Szent-Benedek , Gróf

Kornisok' vára. 4.. Káplán, Gróf Hcillernek kastéj-

ja. 5. Beilen, Gróf Betleneknek tornyos vára.

ll-szor : DOBOKA. Btlső - Szolnok alatt

fekszik hoszszan , iVfog^w-ország' Szélén kezd

vén, O/ai-országig terjed. Fö-hejségjei : 1. Szent

Mihály'- telke , Torma Uraságé. 2, Doboka , a*

Szamos mellett. 3. Apafalva , ApafiáK joszága.

Ill-jzor : KOLOS. Doboka alatt. Fö-hejsé-

gei: 1. Boncida. 2. Kolos-vár. 3. Monostor. 4. Ko

los* 5. Búza. 6. Gyalu. 7. Szamos-faha.

IV. TORDA. /Co/oí alatt, melynek közé

pében van a' Székejeknek aranyos-székjök. Tor-

dának fó-hejségei: 1. Tordeu-2. Disznájot Kun-

Nemzetségé. 3. Vétset /femeíry-Nemzetségé. 4-

Régen. 5. Görgény. 6, Vajda-szent - Iván , mula

tó hejök az Erdélyi Vajdáknak.

V. FEHÉR ; vagy-is Gyula-febér-vár-megy ,

lorda alatt, Fö'-hejségei. 1. Enyed. 2. Gyula

fehérvár. 3. Borberek. 4. Balázs-falva. 5. 7b-

rocJtd. 6. Zalaina. 7. Szent-királya, a' Bánfiaké.

8. Homorúd. 9. 7cwís hajdan a' Paulinus szer

zeteseké.

VI.
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' VI. HUNYAD : Dél-szakra utólsó , Magyar

és Olnb-otszkg szélén. Fő-hejségei : I. Hunyad9

Hunyadi Jánosnak ( Matyás - Kiráj' attyá-

nak ) régi vára. 2. Arany-vár. 3. Hlye. 4' Do

bra. 5. Rápót. 6. Déva. 7. Vas-kapu, szoros já

rás a högyek között. •

VII. KÜKÖLLÓ: Az elöbbi hat várme

gyék Magyar - országnak egész szélét foglal-

lyák-el, Éjszaktól Dél- szakig. Csak maga Kü-

köllo nem határos a' Magyarokkal, hanem Eír~

délynek szinte közepén fekszik. Nevezetes hej-

ségeit 1. Küköllo-vár. 2. Radnét. 3. Bonyba..

4. Sz. Miklós. 5. Ebes-falva. Innént emeltetetfr

Apafi a' Fejedelemségre.

A' Székejeknek hét székeik, ezek-. .

I. CSÍK-SZÉíK; melyhez még két apróbb

székek kapcsoltattak, ugy-mint Gyergy<i és Ha

szon. Mind a' hárman Moldávia felé esnek.

Fő-hejségt Csík-szerda. . Mikóvár. Csík-Somlyó..

Szent - Miklós , Kászon.

H. KEZDI - SZÉK. " Kászonyon alól , Mol

dávia szélén. Fő-hejségi: Kezdi-vársár-bej- &z-i

di-szent Lélek. Bereck. Nem meszsze innént az

Ojtos-kapu.

III. ORBAI-SZÉK. Moldávia, szélén Va~

láchia felé. Fó'-hejségei : Zabola. Kovászna. Pa-.

polc. Zágon.

IV. SZEPSI-SZÉK, hozzá - van ragasztva

egy kissebb Szék, úgy-mint Miklós-vári szék.

Alu-
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Fo-hejségei : Korös-Patak. Uzon. Bik-faha. Hié-

faka. Miklós -vár. Meg-köll jegyezni: hogy

Kezdi - Orbai-Szepsi székeket egy szóval Három-

széknek mondották: ez előtt , és Jflían egy Szé

ket jelentótt; de most különös Székekre van

nak ki-osztva , de egy Bíróság alatt.

V. UDVARHELY -SZÉK. Hozzá vannak,

ragasztva két kissebb székek , úgy-mint Keresz

túr és Bárduc. Gyergyá és Csík felé fordul. Dél*

szakra Maroí-széktől határoztatik - meg. Nap-

nyúgotra Seges-vártól egy Szász széktol. Fo-

hejségei eZek: Homoród-Almás. Székely-keresz-

túr' Párduc* Udvarhely'

VI. MAROS-SZÉK Udvarhely, és Gyergyó-

székek között éjszakra, és Nap-keletre. Dél

szakra pedig és Nap-nyágotra Gyula-fehér-tár-

megyével és a' Tordaival fogattatik egybe , Ma

ros' vize mellett. Fó-hejségei : Szent Pál, egy

vár, Gyulaffi Grófoké. Szent Demeter, Redli nem

zeté. Maros - vásár-hely'

VII. ARANYOS SZÉK, Totda és KüMlo

vármegyékhez közel. Fő-hejségei : Bagyon*

Keresztes-mezo. Szent Mibály' Gerend. Vár-fal*

va. Fel-vinc.

A' Szászoknak hét székjeik ezek 5 I. Sze-

ben-szék. a. Medgyes - szék. 3. SzásZ-sebes-

szék. 4. Szász-város-szék. 5. Kö-halom-szék.

: .' '£. - 6.
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6» Szeges-vár-szék. 7. Nagy-sink-szék. Még

ezekhez tartoznak két apróbb Diftrictusok : 1.

a' Brassai. 2. a' Besztercei, ,.. •

NYOLCADIK SZAKASZ.

Sk iavónia - Országról*

hlavóniát (midik még Pannóniához tartozott)

így nevezték ez-elöJt : Pannonia Savra-• mivel

Sziutf és Dráva vizek között elég hoszszan ter

jedöit. Némeiek osztán 7oí-országnak nevez

ték. De én úgy véleködöm: más Sklavónia »

más ismétt Slavónia. Nem-külömben külöm-

böznek e' két szavak : Sklávus , és Slavus ;

Meg - eshetott : hogy , midőn ez - előtt

Sklavoniát így nevezték: Szánna; ebből osztán

elsőben ezt faragták Szlávia^ az-után Slavia, vég*

téte'Slavinia és Slavónia. Elég az: hogyKiráj-

jainknak Címjei között soha se olvastatik Sla

vonia > hanem mindenkor Sklavónia. A' Tisza-

aielléki Magyarok se mondgyák másként, ha

nem Sklavónia.

Sklavóniának határjai ezek •• Éjszakról Drá

va , Dél-szakról Száva , Nap-keletről Duna,

Nap-nyúgotról ZVeW-ország. Hoszsza 60, szé

lessége 12, követközés-képpen udvara 720-dere-

kaltt-mértt-földek. Lakosi nem mennek több

re
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re , mint két-száz harminc-öt ezerre. FiS-hejsé-

gei ; Varasdin , Ratsa , Eszék> Péter-vára , /frír-

/ouíV. Ebben az utólsóban frigy köttetött 1699

a' Csáfzár-Lengyel-Orosz- és Venédai Hatalmas

ságok között. Mondgyák: hogy az oda-való

Rác-érseknek harminc-négy-ezer forint jövedelme

légyen, Neisinger szerént.

Kinek üdejében jött légyen Sklavónia a'

Magyarok' birtokokban, nem oly könnyen löhet

világosságra hozni. Bizonyos aZ: hogy 1000-

dik esztendőben Szent Istvánnak birtokában va-

la ; ez - előtt kölletött tehát által-hozattatni :

mert az-is bizonyos : hogy Szent István úgy

vötte - által Mig-^r-országot édes Atyjától Géj*

zától; hogy ennek dél-felől - lévó' határja Kroá*

cia lönne , mely akkor mostani Bosniának-h egy

részszét földjeihöz csatlotta. Nem löhetött vól

na pedig Kroácia ( Bosniának egy csúcsával egy-

gyütt) Mö^ar-országnak határja, ha csak ak-

koí Sklavónia Magyar-otszkghoz nem tartozott

vólna: mivel Kroácia és Bosnia túl- esik Skla-

vónián. így tehát , vagy Gejza - vezért , vagy

ennek Atyját Toksont, ,vagy Nagy-atyját Zol

tánt lohet Sklavónia' meg- hódítójának mondani.

Noha Sklavóniát annyi üdőtől fogva bir

tokunkban tartottuk; még-is, a' kiráji címek

között , annak emiéközetét, vagy nevét föl-nem

találhattyuk. Mert bizonyos az : hogy Korvi-

nus Matyöí-Kirájunk se írja magát valahol Skla-

E % vó-
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.vonia kirájjának. Ez talán azon okból történt:

mert egész Mítyw-kirájig' nem tartották Skla-

vóniát országnak ; hanem vagy Bánságnak , vagy

pedig Vezérségnek. Vezér vólt benne 1252-dik-

ben valami Dienes. Osztán 1260-dikban hason-

ló-képpen vezér vólt benne valami Albertinus.

Ismétt 1262-dikrben vezér vólt Béla, YV-Bélá-

nak-űa. Kun -László üdejében sok kiráji le

velek emiéköznek a' Sklavóniai Bánokról.

Másadik' Ulászló-kiú] (a' -ki Korvínus-Mü-

tyás után tüstént uralkodott) leg-elsó' vólt

Kirájjaink közül , a' ki Sklavóniát Kirájságra emel

te, a'-mint annak kiráji leveléből ki-teccik,

melyet 1496-dikban Sklavániába küldött különös

kegyességének jeléül. Én ezt a' levelet ezen

Könyvembe bé-fogom-iktatni , abból az okból ;

hogy mivel egyszer a' Pápa'-irássának módját

meg-mütattam azoknak , kik deákul nem tud

nak ; lássák azon módot-is > melyei Kirájjaink

élni szoktanak kiráji Leveleikben. A' levél te-

tehát magyarúl így vagyon :

ULÁSZLÚ% Iflerí kegyelmébol Magyar-or

szágnak >' Csehországnak , Dalmácia - országnak ,

Yaokáa-országnak , 'Rkma-országnak , Lodomé-

na-országnak , Kumbma-országnak , Bulgária-or

szág* Kirájja ; Silésiának és Lucembuígnak

Vezérje , Morváriak és Luzáciának Fég-orje, A'

dolognak örök emlékezetért.

IUik :
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Illik : hogy a Kiráji méltóság számot tarcson

Jobbágyjainak igazi és illendo kéréssókre , eV ugyan

azon Jobbágyakat ( kegyelmének tellyességéből ) szíi-

net-nélkül - való dücsőségekkel azért illesse : bogy ,

midon , magok' Uroknak alája vettetvén , az

igának könnyüsége bordozássát erezik ; a kö-

teles Hlvség' föl-vött gyakorlásinak meg-tartássára

annál inkább föl-gyuladgyanak. Mert akkor örven

denek a' Jobbágyok jó Elöl-járójoknak firfiségében :

midon oket nem csak régi törvényjökben , és szo

kássokban szorgalmatossan ápolgattya ,aj és meg-

tartya; hanem ezeken fölül új dücsoségökkel- is

magasztallya , e'í kiráji adakozáságának [ajándéki-

val föl - ékesíti.

Tebát: ezen levelünknek rendjével mindennek

tudtára adni kévánnyuk : bogy , midőn ( ezekben

a napokban) egy-nebány Urakkal , Egy-bázi £-

lől-járókkal , és az Ország' Nagyjaival Buda-W-

rosunkban öszsze-gyüleközve lönnénk ', a mi Hí

veink : Nemes és Nemzetes Túrózi Bernárd , Desz-

niczai Kapitánfi György; eVVoikoúczi Voik-

fi Miklós , Sklavónia - országunknak nevében , és

az egész Nemesség' Szeméjjében Fólségünknek ele

jébe jővén , elonkbe adták : bogy noha ama mi

Sklavónia-Országunk már régtől fogva Pxissának

cimörén a' Nyestet bordozta , és mind - eddig

mindenkoron vele élt , és annak birtokában

közönségesen a' Közönség - is vól^i mind-az'-

által (bizonyos okokra nézve:) kévánnák ugyan-

E 3 azom-
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azon-Országunk: lakossal: bogy ezt a' Cim'órt a'

mi Felségünk viszsza - szolgáltassa , és nékik ( örök

emlékezetre) meg-újjitva ajándékozza.

Mi tebát kévánnyuk azon említőit Sklavonía'

országmkat , és azon Ország' lakossait nem kii-'

lömben, mint más Országainkat, Uradalmainkat

és, azoknak lakossait nem csak régi törvényjökben ,

jussokban, és Szokássokban meg-tartani i hanem

még a' dücsöségnek nagyobb címjeivel, kiráji elö-

látásunkkal , és adakozóságunkkal föl-ekesiteni.

Mert ezen Országunk Száva és Dráva között

lévén , és a Koröszténségiiek örökös ellenségei ellen-

( a Törökök' ellenökben lakván) szünetlen hada

kozik, és magát fegyverével úgy védelmezi, bogy

alig ment - hé valamikor abba a' tájba a' Török,

és íme ( nagy csapás és kár* vallás után ) abból is-*

mett ki-takarodott. Ugyan-azért: méltán nevezhet-

tyúk ezen Országunkat ugyan - csak egész Magyar-

országunk' paissának és elso-bástyájának.

Jíogy tebát ezen mi Sklavónia - országunk

és Mveinknek mindensége , kik abban tartózkodnak,

a' mi kiráji aclakczóságunkat érözze , és bo-kezü*

ség iinket tapasztallya i ezeket a' címöröket : tudni

illik : egy báromszögü Paisban , két elöbb-említütt

fojó-vizeket , általaslag egyenesen le-festve , ezek*

között bagyattatott udvarban, mely éppenséggel

vörös, az előbb-emllttetött Nyestet, az o régi ei*

morjuket természetes színében és bozzá-illöben i a'

többi,
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tbbbi két udvar (ugyan azon paisban) azon emlL

tött két fojó-vizeknek külso részüktol választatnak-

el9 és éppenséggel égi-kék színűek, melyeknek föl-

lyebbikiben egy csillagot, melyet ( mivel a' szünet

len - való badakozási gyakorlásokban a1 mi említőit

Sktevoma-országunk és annak lakossai a' Törökök

ellen szünetlen viaskodnak) Mars-csillagjának nevez-

tetni akarjuk. Ezen fölött a' Paison fölül egy Si

sakot igazi színében, és tulajdon látalékjában kü-

lömb-színit virágokkal , mint-ba a" széltüi bojgattat-

nának , annak a' sisaknak és az egész Falsnak , és

az egész címörnek le-irássát szép külömbözetökkel be

foglalva ( valamint ezek e' levelünknek elején ki-van-

nak rajzolva, és nyilvánosan ki-festve) kész- aka

ratból, és bizonyos tudományunkbúi , az elobb mon

dott Egyházi Elol-j'át óknak , és Ország' Nagyjai

nak a mi királyi hatalmunknak tellyességbol ugyan

azon Sklavonia-országunknak, és a' Nemesek' min-

densegének adni, és meg-erosíteni kivánnyuk , já-

vá-bagyván , meg-is-engedvén nékik : bogy oh mos

tantól fogva mind-örökké éllyenek a' '.Zászló-allyak-

ban ( Banderiis) és más akarminS katonai gyakor

lásokban, melyek azon Országunknak mindenséget

illeti. És bogy ok magok köz-baszonjokat vigyáz-

tosabban, és okossabban eld-mozditbassák ; azon

címörrel a pöcsit-nyomókban (ezt a' vörös-viaszra

nyomván ) minden írássa'bban és küldendo leveleik*

ben (melyek a' -Közönségnek akarattyábál utasítat-

nak ) élhessenek ; járatba-is vöbessék,

.vj»-.. . . .'. É 4 Re-



Kegyelmünknek ezen különös meg-érdemléssén

örvewdgyenek tebát , és a mi kiráji Fölségünk' dü-

csőségére anndl-inkább meg-erősödgyön az ö inté

zetjük, mennél világosabban láttyák ; bogy kiráji

bovebb hajlandósággal , és kegyelem' ajándékjával

meg-eloztettek. Mely dolognak emlékezetére, és

örökös meg-erositéssére nézte e jelen-való , és füg-

gfí-valóságos kettős pöcsétünkkel ( melyei , vgy-mint

JAagyaT-országnak Kirájja élünk) le- pucsétőltt le

velünket ugyan azon Sklavónía - országunknak ,

is az Ország' Lakossal Közönségének adni kéván-

tuk. Adatott Kristusban Tisztelendo Atyának Ta

más Urnak, Egri Egy-báz Püspökiének kezei által9

ki Udvarunknak leg-föbb , 's - legrtitkossabb Kor

látossa ( Cancellarius ) és a' mi kedves Hívünk. Bu

dán Bóldog-aszszony' fogantatássa' napján. Urunk'

1496-di* esztendejében.

Ebben a' kiráji levélben ezek a' meg-jegy-

jretre valók : ELŐSZÖR : noha ugyan világo

san ki - nem - jelenti Ulászló -. hogy Sklavóniát

Kirájságra föl-emeli ; mind'-az-által : ettol az

tidőtől fogva jUtánna-követközött kirájjaink Skla~

vontai kirájnak írják magokat. Ezen-kivül : Ki

rájságra- emeltetöttnek lenni vallyák mások-is ;

úgy -mint: Lucius ( I. 1. c. 12.), Révai Péter

ama' Korona -Őr (cent. 7. p. 146. ), A' Magyar

ország' hejségeink írója ( Auctor Topographiae

Regni Hungariae P. m.c 3 : ). MÁSADSZOR:

Az a' Tamás 3 ki ettkori üdoben a' Kirájnak

Kor-
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Korlátossa vala , ama' híres Bakacs Tamás vala ,

kt ( meg-egygyezvén Hippolit kardinálissal ) en

nek hejébe Esztergomi Érsök lőtt , az-után Kar- '

dinális, végtére a' Konstancinápoli Patriarcbá-

%ak címjét-is meg-nyerte ; ki Országunkban a'

Gróf EnZŐdi-Nemzetet annyira vitte , és érde

meinek bokrosságával az egész Országot bé-

tejjesítötte. HARMADSZOR : Mivel Bakacs-

Tamás még úgy, mint Egri Püspök, a' Kiráj-

nak leg-föbb , és leg-titkossabb Korlátossa vala

( Summus et Secretarius Cancellarius ) ; ki-tec-

cik : hogy ez a' Tisztség nem vólt mindenkor

az Esztergomi Érsekséggel öszsze - kapcsolva ;

hanem a' Kiráj annak adhatta , kinek akarta.

A' mi pedig Sklavóniának Paissát illeti ; az

bizonyos: hogy mind a' régiből valami meg-

maradott, mind valamit hozzá-adott Ulászló,

avvagy pedig meg- másolt— Meg-másolta az ud

varnak közepét , mely eleinte mély - vörös vólt

(Purpureus). A' Kiráj vörösre röndöli. Meg-másol

ta a' koronát-is, mely hejett ( a' Sklavónitáknai

vitézségiökre nézve ) katona Sisakot tészen kü-

lömbb-színü virágokkal ki - ékesítve — Hozzá

adta a' Marsnak csillagát ugyan-azon vitézség-

jökre nézve. Meg-maradott a' régi Nyesi, melyet

a' Kiráj Mardúrnak nevez ; ezt mások Martes

nek nevezik. Ezt a' Lengyelek Kunának mond-

gyák. Ujjabb írók ezt Martának hivják, és no

ha ez a' szó tulajdon-képpen Spanyol szó ; még-

E 5 is
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is mind - az'- által azt az Olaszok , Franciak ,

Németek így irják: M?rta, Mzríííro, Martaro ,

és Martorello. A' Bononiai Szücsök : Martire.

AzAnglusok: Marter. A' mi magyar törvényünk-

ben-is sokszor vagyon emléközet a' Mardziri-

nákról. —Még azt-is megengedte nékik*: hogy

vörös viaszra nyomják az Ország pöcsétjét. Ez

is régenten különös kegyelem vala.

KILENCEDIK SZAKASZ.

Sirmiumról , vagyis Szeremrol,

i3irmium ( melyet a' Magyarok mindenkor Sze

remnek neveztek ) a' mostani üdökben Sklavóniá-

nak az az egy részsze , mely a' Szávának és a'

Dunának fordul , Belgrádnak által - ellenében.

De ennek- előtte ez a' Tartomány ama' híres

Dáciáboz tartozott , melyről mostanában valami

keveset szóllok.

Ez a' Dácia magában foglalta azt a' nagy

irtóztató földet, melynek határja a' Tisza és

a' Fekete iengör, Dél-szakról a' Duna. A' Dá

kok* kirájjának birodalmában vóltak tehát I-ször:

ar Tiszán- túl fekvő Mi^yar-Ország , a' Temesi

Banáttal egygyütt. ll-szor : egész Erdély. Ili

ikor; Oláb- ország. IV-szcr : Moldova-oiszkg'

Az
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Az egész Dácia három részre osztatott.

J-ször : egygyik részszét nevezték Parti Dáciá

nak ( Dácia ripensis ). Elsoben : a' Tiszán-túl-\évó

egész Magyar - ország , úgy - mint ojas föld ,

mely a' Tisza'- partján terjesztetik-el , másod

szor : azon földek , melyek , a' Tiszától kezd

ven , a' Dunának partjaira terjedtek , úgy-mint

a' Temesi Bánát , Valáchiának egy részsze , Mol-

dáviának-h a' Zh«z#-szélin-lév6' egy részsze Par

ti Dáciának mondattak, ll-szor : Dáciának másik

E észszét Közép Dáciának hívták ( Dácia medi-

terraiiea ). Benne vólt egész Erdély , mert egész

Dáciának közepében fekszik. Ul-szor :. Dáciá

nak harmadik részszét nevezték sziklás Dáciának

(Dacia Alpestris). Benne vannak azok a' föl

dek, melyek a' fíavasokon-túl fekszenek , úgy

mint Moldáviának és Valáchiának az a' földje ,

mely a' Parti Dáciától el-nem-foglaltatott.

Ezek a' híres Dákok hasonló-képpen Szit-

tyiai nemzetségek vóltak , és atyafiak a' Géták-

kal , ugyan-azért Dáciát így-is nevezik : Gepídia.

És ugyan ezek a' Géták ( nemzetségjöknek ,

vagy talán azon vizeknek , mellyek mellett lak

tak, külömbségjök szerént ) külömb-féle-kép-

pen - is mondódtak. Vólt egy részsze : Massa-

Géták , másadika Tira Géták , harmadika Tisza-

Gcták. Vóltanak közöttök Triballok-\s. Géták

a' hadban leg- kegyetlenebb emberek vóltak.

BiZonsága ennek Ovid 9 ki így ir felöllok : nul

la
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la Getis toto gens est truculentior őrbe , az-az : a'

Gétáknál nincs e'világon kegyetlenebb nemzetség.

Urunk' születésse elott közel negyed-fél

száz esztendővel már híresek vóltak ezek a'

Dákok , és rettenetesek a' fegyver - viselésbea.

Akkori - kirájok volt Sarmis , kit a' Görögök

Sirmusnak szoktak nevezni. Ez közönségösen

Országának közepén 'lakott , az-az Erdélyben ,

pedig abban a' Városban , melyet maga nevé

ről Sarmisnak mondatott , mások ezt a' Géták-

kai öszsze-kevervén , Sarmis-é-getuzának nevez

nek. Ez a' Város Erdélynek Dél-szaki részszén

feküdtt, nem meszsze a' Vas-kaputül. Ennek

a' híres kirájnak Sarmisnak nevéről neveztettek-

el a' Sarmiták , vagy-is Sarmaták , kiket a' £>£«&,

és Görög Leleményesek ( Poetae ) Sauromaták-

nak mondanak. Talán ennek nevérol hivattat

nak mostanában - is két faluk Sármás , és Sar-

maság.

Hogy ezek a' Dákok ( noha Szittyiai ivadé

kok vóltak ) a' Görögökkel nagyon öszsze-ve-

gyültek légyen ; vagy csak abból-is ki-teccik :

hogy ez a' hires Sarmis-kirí) , veretött - pénz-

zeire Görög címet domboritott-ki , és magát

Sarmis Bazilevs-nek , az-az Sarmis-kiráj-nak ne

vezi. 1600-dik esztendő-tájban találtattak még

Erdélyben illyetén pénzek. Talált egygyet Za-

mosi-'is , de a' melynek görög botüi nagyon meg-

valának vesztegetve az ezüstön , és ( a' - mint

Ben-
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Bcnkő elö-adgya ) csak így lohetött olvasni-. ar-

mis - - sile - - , az-az : Sarmis Basilevs.

Ennek a' Nagy Sarmis Kirájnak dücsősé-'

gét irigyelvén Nagy Sándor; Uralkodássának

( a'-mint Kurcius arja ) első esztendejében , meg

haladván a' Dunát, bé-tört Dáciába , és a' Da

kolnak és Triballoknak kirájját Sarmist kegyet

lenül meg-verte ; Országából ki - szorította , és

Belgrád mellett , a' Dunán által-menni kénsZe-

rítotte. Itt-is nevérol egy várost epétett, melyet

a' Dákok Sarmisnak, a' Görögök Sirmusnak, a'

követközendök Sirmiumnak mondottak. E' név

rol osztán az egész tartomány Deákul Sirmium-

nak , magyarul Szerémségnek neveztetett.

Sok üdS múlva ismétt talpra-állították ma

gokat a' Dákok. Leg-nagyobb virágba jöttek

Kotizó kirájjok alatt , ki úgy meg-ijesztötte Ró

mát Augustus Császár alatt: hogy azt veszen

dő - főbe lönni állítanák. Ezt Horácius-h sirat

ta ( 1. 3. ode 6. ) : Fene occupatam seditionibus

delevit UrbemDacust az-az : a' viszálkodásokba

merultt várost szinte el-foglalta a' Dákus. De

meg-menekcdvén a' veszedelemtál, ismétt így ö-

TÜl:(Ode8. ad Maecen). Mitte civües super Urbs

Curas , occidit Daci Kotisonis agmen. az-az : Hadd-

el a' Város' felől lévő gondjaidat : a' Dáciai Koti-

Zénak serege egy-lábig oda lött. Mert által jövén

a' Dunán ama' Vitéz Dákok ; Pannóniában Szerviát

és Mkwt avvagy Bulgáriát (akkoron. a' Rómaiak

nak
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dötte Augustus Császár Kornelius-Lentulust^ úgy

mint Tábornokot, ki a' Dákokat Országiokba

viszsza-kergette. De a' Dákok ( fő-képpen ,

midőn a' Duna bé-fagyott) gyakran Pannóniá

ra ütöttek, és a' űwífl-mellékieket nagyon há

borgatták.

Kotizó után Berobista lött kiráj. Ennek

. nyughatatlanságait nem szenvedhetvén Augus

tus Császár, F/toí-Tábornokat küldötte ellenök; '

de a' Dákok két-száz-ezer emberrel a' Rómaiak

nak elejökbe jövén ; minden bizonyos ki-mene

tel nélkül hadakoztanak. Berobista ellen héj-

jába próbálgatták szerencséjüket Augustus után

követközött öt Császárok-is , úgy-mint: Tibc-

rius , Claudius , Vespaziánus , és Domicianus.

Berobista után Dorpán léve a' Dákok' királja,

ki Domiciánusnak seregét Dáciába bé-várta, és

ott egy lábig le-kaszabálta. El-veszték a' Ró

maiak közül Oppius - Sabinus , és Kornelius Fus*

kus a' Test-őröknek V ezerjok.

Berobistának kurta kirájsága után , Decebal

lőtt a Dákoknak kirájjok. Ez a' Rómaiakat úgy

meg-rémítötte ; és arra a' nyomorúságra vötte;

hogy Urunk' születésse után 88-dikban Domiciá-

.nus- Császártól sok aranyokból-álló adót vött

minden esztendőben , tartott-is ez az adózás

100-dikig, az-az 12-esztendeig.

Te-
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Tehetetlen #omici7íW-Császárnak meggyil

koltatássa után ; Trajánus lött Római Császár

rá, ki ( Spanyol- országban születtetvén , de Domi-

ciánnsnak fogadott fia lévén) leg-elsS vólt a'

Császárok között, ki külso ember lévén, a'

Császárságra föl-hágotti de sokkal inkább meg-

érdömlötte a' Császári nevet , mint kik előt

te uralkodtanak.

Ez a' nevezetes Troján - császár , hogy azt

a' mocskot le-mossa , Inelyet a' Római névnek

elöbbeni fényességére fentek a' győzedelmes

Dákok; adó hejett hadat indított4 Dectbal ellen

lo1-dikben. lorda - várossa mellett a' Körösz-

tös-mezon vólt az irgalmatlan csata , holott Tra-

jón ugyan nyertes lött ; de a' Római katonaság

nak igen nagy kárával. Ezt a' tért most-is így

nevezik az Olábok : Prát de la Troján , az-az ;

Trajánnak mezeje. o . . ??. r

Keresztes - mezei Győzedelme után , egyene

sen Gyula-fehér -tár alá méne Tmján, mely vá

rost akkor Tarnának , vagy Tárnisnak neveztek.

Ezt meg-vévén, a' Vas-kapu felé tartott , és

egész Dáciának anya-várossát Sarmis-é-getbüzát

meg-szállotta , Decehalnak követjeit szolga-módra

tartotta, a' várost meg-vötte és aztmaga nevéről

így ne veztette : Ulpio Trajána. Dtcebalnak életét

aneg-engedte az államány alatt : hogy a' Rómaiak-

nak adózzon és ezzel Méziába viszsza- ment 4

mely Ofszagot mostan Bulgáriának nevezünk.

Lát-



78 v.

Látván Decebal ; hogy a' Rómaiakat fegyver

rel meg-nem-gyózheti ; alattomos fortéjukra ve-

temödött. Egy - nehány leg-vak-meröbb , 's-leg-

erö'ssebb Dákokat Méziába küldött , kik ( Dece-

balnak parancsolatja szerént) úgy viselték ma

gokat : mint-ha a' Dáciai kirájt el-hagyták vól

na, és Trajánnak hűségére állottanak vólna.

Meg-vala pedig Decebaltál parancsolva : hogy

alattomban Troján - Császárt meg- gyilkollyák.

De ki- sülvén a' gonoszig; ezen Gyilkolok

mind le-ölettettek. Trajánnak ezt a' veszedel

mét érti egy Leleményes ezen Versseivel :

Ubi eras Rbamnusia ? ubi eras ?

Quantum abfuit , ne Roma lugeret !

. Sed vivit Trajanus.

:»-;í f; •". az-az : -•'«' v ;

Hol valál szerencse ? hol valál ?

Kevésben múlt el : hogy Róma ne sírjon.

De él Traján.

Dccebalnak ezen gonoszságát meg-akarván bosz-

szülni Traján ; a' Vas-kapun ment- bé Erdély

be oj hejen , melytol a' madarafois irtóznak.

Látván Decebed: hogy a' kapca szoros , Sarmis-

é-getússából Kolosvárra szaladott ; és ott magát

( hogy a' Római diadalmat életében ne lássa )

agyon-gyilkolta 1oa-dikhan. Ezen cselekede

tének hírét fön- tartyá egy kő-szikla , melyre

ezek vannak vésve:

Victo-
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Nonne tibi dixi Decebak :

% Binestum est Herculem lacessere ?

Nm recte fecisti:

lua ipfe quod jaces manu,

Sed te utcwnque vicit C<esar9

Tittw Sempronius Augur Augustalis*

az * az :

Augustus' gyözedelménekt

Nem-de mondám néked Deeebal:

hogy veszedelmes légyen Herkulest ingerlem.

Nem jól tötted :

hogy magad' keze által ki-multál.

De akár-mi-kép' esött, meg-nyert a' Császár.

Titus Sempronius , Augustus' Iktatója,

El-temettetett Deabal ( Zamosinak tanúsága sze

rént) DeWvárossában ; de fejét még-is a' Ró*

mai diadalomba vitték, melly mostanában an

nyi örömet nyújtott a' Rómaiaknak, mint ez

előtt félelmet. Minapában Gykla-febér-váratt föl

találták márvány-köböl ékéssen ki-faragott ké

pét, fó-nélkül.

Minek-elötte Decebal meg - gyilkolta vólüa

magát: hogy Országával sok kincseseit el-ne-

foglalhassa Trajám Sargécia - nevezetü vizeü

(nagy árkokat és gátokat csináltatván) más fe

lé igazította, annak száraz öblében egy k5-

bótot építetött , kincsesét belé totte , és úgy bé-

csináltatta : aogy Sargéciámk viszsza-téríttetött

F vi-



vize beléje-ne-hathasson. Azokat az embere

ket, kikkel a' kincsöt el-rejtette , egygig le

ölette. Csupán Bikilt hagyta-meg, kit legin

kább szeretött , és minden gondolatainak leg

hívebb Tanácsossa vala.

AZott «mlítött Bikil (kit mások Bikulnahii

neveznek) DecebMnak halála után (hogy életét

meg-menthesse ) ki-vallotta Trajdn előtt mind

az egész kincset, mind a' kincsnek el-rejtésse*

niódját. Ezt kiásatván a' Császár , Rómába vi*

tette, egy részszét annak a' hídnak meg-csiná-

lássára szánta , mellyet , a' Dunán által , köbSl

építtetött mostani Szerviában (akkor Fölső Mé

ziában) nem igen meszsze SzendrŐtöl ( Seman-

dria). Ennek. a' kincsnek föl-leléssét bizonyít*

tya azon kő, mellyet Vá"belyen el-ásva talál

tak, így vagyon :

Jovi ínventQri*

Diti Patru Terra Matri*

Detectis Tbracia Tbesauris.

Divus Nerva Trajanus , Casar Jugustus --..

Votum solvit,

aZ-az i

A* Meg-lelo Jupiternek*

A' Gazdagság' Atyjának. A' Fold' Anyjának. . .

Réá-akadván Dáciának kíncsjére

Isteni Nerva Trajanus, Fölségös Császár

fogadását bé-töltotte.

DÁ-
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Dacianak egy részszét ( mivel ez a' rész

leg-üressebb vala ) , el - élemedett katonáit ott

hagyván > meg-népesítőtte Traján , őket Oláb*

országba hagyta, kik mivel Romaiak vóltanak;

most-is magokat Rumunyoknak , az-az Oláboknak

mondgyák.

Győzedelmesen Rómaba menvén Traján,

diadalmaskodott, magával vivén Deccbdinak fe

jét , és magát (valamint ez elott Partbikusnak)

mostanában Dacikusnak mondatta. Meg-gyóze-

tött Dácianak sok jelei vannak még mostanában-

is Rámában* Trajánnak oszlopában látta Zámo-

j$ (Vet. Dac. p. 27. £tf.) ezen hadnak egész fo-

jamattyát. Leg-föbb dolog az ott: hogy azon

Z)flfowaszszonyok-is ki-vannak azon az osz

lopon vésve, kik a* Rómaiak ellen úgy ke-

gyetlenködtek : hogy azokat ( midőn minden ru

hájukat le-vonták) még éltökbcn lángoló fák-

jákkal égették. így írta-le ezt Benko Köleséri-

bol,

Tanats-v\ze mellől "55°-<lftben ki-jövén a'

Csabai-Magyarok (Chabares »: Avares) ; Alboin-

yal (a' Longobardok' kirájjával , ki akkor Pan

nóniáiban lakott ) öszsze-szúrték a' levet ; reá-

jok estek a' Gepidákra (vagy-is Dákusokra) Al-

boin meg-ölte Kunimundot (a' Dáciai kirájt),és

annak kaponyájábúl asztal fölött ivoft. Ez

553-dikban történt, és Dáciát magokévá töt-

ték a' Csabai Magyarok,

F a Hogy
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"Hogy magokat jobban meg - erősíthessék

Dáciában , Kanclics-neVú követet küldöttek Kon-

stanchiápolba , yustiniánus Császárhoz, azt ígér

vén néki : hogy Frigyessel fognának lönni ezett

három államányok alatt : I-szór : Hogy most né

kik ajándékot küldgyön. Il-szor : Az-után pe

dig esztendő-beli adót. JH-szor: Lakássokra

több földet, üreg lévén Justiniánus^ és velek

bajoskodni nem akarván, mindent meg-engedött,

és velek egész hólttáig csendességben éit.

Meg-halván Justiniámis-Cskszkr , és hejet-

te Justinus az ifiabbik ülvén a' Császári szék

re , 565-dikben Tflrgit-nevú követjöket küldöt

tek hozzája a Csabai- Magyarok : azt izenvén

néki: hogy» valamint az döbbeni Császár, ügy/

©-is az adót meg-fizesse. De ezt nem csak el-

fúlelte Justíms , hanem őket fegyverrel is fe

nyegetni kezdotte.

Ezt el-nem-turhetvén a' Csabaiak , alkalma

tosságot vártak a' boszszú-állásra. Erre pedig

ily alkalmatosságot adott maga Justínus :

Fö-vezérje vala ennek a' Császárnak Olasz-

országban Narsatcs-nevezetü. Ezt (tudgya mi

nő okból) tisztségétől meg-fosztotta , és Olasz-

országból Konstanánápolba üdőzte. E' gyalá

zatra föl-indúlván Narsates , Albo'mt (a' Panno

noknak ekkori kirájjokat) Otoz-országnak el-fog-

lalássára hívta. Alboin , a' Csabarí-Magyaroknak

ajándékozván Punncnuít , Cte^országba taka-

• ro-



rodott minden népeivel. így ezek Pótmamá

nak Uraik lőttenek 568-dikban.

Ily eros lábon állván immár a' Csabai - Ma

gvarok ; hogy Justínusba kaphassanak , oly há

rom dolgot kértek a Konstaneindpoli Udvartól,

melyekről könnyen ítélhették azt : hogy meg-

nem-adandgyák : 1-ször : hogy nékik örökösen

által-adgya Szirmhmot. Ilszor : hogy Justi-

nidnusnck halálától el-múlasztott adót-is men-

nél-el5bb tegye-le. IIT-szor : Ö-is liasonló-kép-

pen minden esztendoben adót fizessen.

Mivel ezeket bé - teljesíteni nem akarná

justínus ; által-mentek Ddciábül a' Dunán ,.Jus*

tínusnak seregét kegyetlenül meg-verték, és ar

ra vették a' Konstaneindpoli Császárt : hogy né

kik minden esztendőben Nyolc-száz- ezer ara-

nyot fizessen. Ez történt 575-dikben.

Mind JustiiMS , . mind a' Csabai Magyarok

nak Khagdnnyok egy esztendőben haltak-meg,

úgy-mint 578-dikban. Justínus hejett Tibenus

lőtt Konstaneindpoli Császár , kihez az új Kbá-

sdn színes barátságát töttette. Ácsokat kért

tőlle maga különös szükségére , kikkel (Zimon-

nak által-ellenében) hidat csináltatott a' Dunán,

és egész Szirmiumot a Csabai Magyaroknak te-

zok közé vonta. Ez történt 582-dikben.

Mit cseleködtek osztán a' Csabai Magya

rok , mivel ezek immár Szirmiumbox nem tar

toznak, hanem Dalmáeiáboz , ott fogom elő-adni.

J 3 Szít-
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Szirmiumnak. (avvagy talán egész Dáciának)

Paissa , a' 1o.dik Pais. Itt a' kék udvarban

három fehér övedzetek vannak, megyek Szá

vát, Drávát, és a' Dunát jelentik. Az udvar*

közepében fekszik a' gyönyörü Szarvas örvös

nyakkal , és fel-emel$dött szarvakkal. A' Szarr-

vas' hátulján vagyon egy álló fa.

Az akkori Szirmúmnak , midon erre az Vj-

foH-nemzet (mint tulajdon régi Vezérségére)

számot- tattott , ezek vóltanak , és mostanában-

is vannak nevezetes hejségei , úgy-mint : I. Új

lak, ugyan azon Újlaki Vezéreknek fényes lak-

hejök. Mostanában ltoknak nevezik. Itt te-

metSdött-el Kapistránus-Szeht-János barát, ki

Korvinul Jánossal 'Belgrádot meg-vötte. II. Pé

ter-vára. Meg-győzbetetlen vár a' Törökök el

len. III. Zalánkmén. Af>Á<J-Fejedelmünk' üde-

jében, Zalánwk {Zalánf attyának) uradalma.

Itten 169l*dikben nagyon meg- verettettek a*

Törökök. IV. Zimon (némejeknél Zemlén, vagy

Zemlín) a' Duna menttében.; nem pedig (a*

mint Du-Fresne írja ) a Száva' partján. A vá

ros fölött vagyon Hunyadi Jánosnak ama hí-

res vára, mellyben ( kapisztránus-Szent-Janos-

nak ielen-léttében ) ama' neves Vezér meg-ba-

lálozott. ' V. Karíovicz. Ez a' város abban ne

vezetes: hogy 1699-dikben l-Leopald, Császár,

és a' Törökök között frigy köttetött. VI. Mi-

trovicz, vagy-is (a'mint eleintén mondatott)

Di-
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Dimitrovicz abban leg-nevezetesebb : hogy ama'

régi Szirmium-vhroswk hején vagyon építve.

Nagy dücsőségére válik az Szirmiumnak ,

hogy benne egy Római Császár meg-halt és el-

temettetött (úgy-mint U-Klaudius) ; de még na

gyobbra az : hogy benne kettS születött (úgy

mint Septimius-Severus , és Aurélius-Probus). Ez

az utólsó leg-első vólt, ki Francia * országból

Szirmiumba hozta a' szőUő-veszszőket , 's leg

elso - el-kezdóje-is vólt ama' szélesen ki-hírhe-

dett Szeretni boroknak. — Ez vitte-bé a' szől-

18-veszszoket S%erviába-jiS , és ezekkel azt a'

högyet ültette-bé , mellyet Arany-b'ógynek mon

dottak (Mons aureus), -

Joviánus Császár harmadik vólt, ki Szif

mivmban születött. Ez-is dücsoségére válik.

De kár-• hogy For'vnus Szerémi Püspök vólt,

oj kegyetlen eretnek ember , kit Konstancius-

Gfl'rög--Császárn9k kárhozatba vetni kölletött.

Dáciában születött Galérms - Maximiánus-

Császár.

Xicmiítí-Császár pedig Dáciában hólt-meg,

utt-is temettetött-el,

l»H>^«

F 4 TIZE-
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TIZEDIK SZAKASZ.

Kr oá e-i a-or szagról.

K.-roáciát leg-is-leg-els<5ben a' Csabai- Magya

rok hodították-meg 604-dikben. Ezek (Fókás-

nak , a' Konstancinapoli Császárnak j üdejében)

a' Lemgobardusok ellen Oter-országba indulván ;

eleibök látták jönni Güolfot , a' Foro-juliai her

ceget , mely Hercegség ekkoron Kroáciábozx

(vagy-is inkább Pannóniáboz, melyben Kroácia-

is vala) tartozott, több más hejségekkel , me

lyek mostanában attól el-szakasztattak.

A* Csabai Kágán észre-vévén Gilolfnak vak

merőségét, annak seregét kegyetlenül meg-ver

te ; magat-is Gilalfot meg- ölte , és így az egész

tartománt birtokába vötte. Mind-az'-által ma

gát Foro-julium ( melly ottan Anya-város vala >

nagy erosen tartotta , és meg-adni éppen nem

akarta. Meg-vötte még-is ezt a' várost a' Kbá-

gán , de nem fegyverrel ; hanem álnoksággal.

Gilolfnak Feleségéhez Romildaboz bé-izent :

arra kérvén Stet: hogy : mivel immár egész

tartománja elfoglaltatott, adná-föl a' várost.

Ezen fol-adásnak béréül ótet feleségül el-vö-

vendené. Föl-adta az erősséget Romiltla. , de

ezt az aszszont elevente nyársba húzatta a'

Kbágd? , azt mondván : hogy nem más társat ,

hanem csak a' Byársat érdemlené-meg az olya

tén aszszony , ki hazájat el-adgya.

Ez-
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Ez-után a városban lévő firfiafcat mind le

ölette ; a' fehér-népet és a' gyermekeket Pan

nóniába küldötte. A' gyermekek között vólta-,

nak Romiidának két gyönyörü fiai; és vagy

három kis-aszszonjai. De ezeket a' kis-aszszo-

nyokat el-nem akarták vinni a' Magyarok : mert

Sket igen büdösöknek lönni tapasztalták. Igaz-

1s vólt-• mert ezek a' szemérmes Szüzek, V

város' meg-tartássáról kétségbe esvén : hogy a'

vad katonáknak szemtelenség]ektol szüzesség

ieket fon-tarthassák > büdös hússal rakták-meg

kebeleiket , és így az ellenséget magoktól el-

idegínötték.

Kroáciát (már régtől fogva) Horvát-onzkg-

nak nevezik a' Magyarok, talán arra az okra

nézve -. mivel ők-is magokat Hrvátoknak , Hro-

vátoknak , a' Németek pedig Krobátoknak mond-

gyák. Spkkal nagyobbra terjedött Kroácia en-

nek-előtte . mint mostanában láttyuk. A' Kö-

rul-uralkodók .mindenkor el-csíptek valamit be-

1611e. Régenten tizen-két Jupániákra ( mint

egy Vár-megyékre) osztódott.

Mostanában annak határjai ezek. Éjszak

ra Sklaiónia. Dél-szakíl Dalmácia. Nap-kelet

re Mosnia. Nap-nyúgatra /Vemefr-ország. Hosz-

sza 30, szélességé 15, követközés-képpen ud

vara 45Q-derekaltt mértt-földek. Fő-hejségei

Zágráb , Száva szélén. Károly-város , Kulpa'

szélén.

F 5 Ez
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Ez a' //oíTöt-ország ki - mondhatatlan sok

viszontagságokon ment körösztül. Már okét

Bazilius (Konstansivápoli Goró#-Császár) birtoká

ba votte , és sokáig meg-is tartotta. Vóltak

íiemes vérbol eredete kiráijok. Vóltak ojak-is,

kik fortéjo'kkal Ültek a' kiráji székbe, • Vagy,

ha magokat kirájoknak mondani nem merték.

Vezéreknek, vagy Igazgatóknak mondatták.

i/owfr-országnak kirájjai (midon még Dal*

wácidval egy Uradalom alatt igazgattatott) e'~

képpen követköztenek :

I. BOPvNA-vezér

s. LADISZLAV-vezér -

3. PORIN-vezér - - -.

4. MISLAV-kiráj .'•- •

5. TIRPIMIR-kiráj - . ; .

6. I-KREZIMIR-kiráj -- .

7. DIRCISLAV-kiráj -- •.

8. PRÍBINNA-kiráj ...

9. GODEMIR-kiráj -

10. II-KREZIMIR-kiráj . .

II. ISTVÁN-kiráj -

12. IH-KREZIMIR-kiráj -

13. SLAVISSÓ-kiráj - .

14. ZVONIMIR-kiráj -

#ori>a'£-országot Szent /.ráK/o'-kirájunk kap.

esolta Mzg-^r-országgal egybe. Erre így ad

ta magát elő az alkalmatosság.

8i9-dikbeu»

Ö2t-dikben.

829-dikben*

Ö36-dikban.

837-dik ben.

848-dik ban,

856-dikban,

880-dik ban.

896-dikban,

1013-dikban,

lo3o-dikban«

1059-dikben.

1068-dikban,

i078-dikbant

ZXQ-
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Zvonimir ( a' Horvátoknak utólsó kirijjok )

Feleségül tartotta Szent Lászlónak húgát, J7o*

nát. Meg-balván Zvonimir , annak Hitessévei

igen keményen kezdöttek bánni a' szeleverdi

Horvátok ; otet a' birodalomból ki-taszítani , és

más valami idegent akartak a' kiráji székbe

ültetni.

Ezekre a' meltatlanságokra meg-neheztel-

vén Ilona; levelet írt Lfl'íz/o-bátyjának , arra

ösztönözvén otet : hogy Horvát - országnak el-

foglalássát , ezekre az okokra- nézve , gondo-

lóba vögye ; hogy azt néki az a' Kirájné aján

dékozza , kinek (Ura' hagyássára tekintve) ha

talma alatt lönne. De, ha nem ajándékozná-is

bátyjának , az vöhetné ötét az Országnak el

foglalására: hogy (Urának holtta után) senki

se lönne közelebb-való atyafi nálánál.

Test-vérének ezen akaratját vévén Szent

László ; magát a' katona-szödésre adta. Addig

pediglen, még 6 a' katonaság' gyűjtésében fá-

radott , a' nyughatatlan Horvátok valami István

nak adták a' /forwíí-országi kirájságot, ki a' ki

ráji vérből származott ugya,n ( mivel harmadik

Krezimirnek , i/brwíí-országi előbbeni kirájnak „•

fia vólt) ; de csak némej nyughatatlan Neme

seknek iparkodások által jutott a' kirájságra.

Kormányozta ugyan az országot , de igen ke

vés üdeig , mivel osztán semmi híre sincsen »

és az Ország Szent Lászlónak birodalmába ér-^

között. Hogy
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Hogy az Ország kiráj nélkül magánosan

ne maradgyon (mert László , úgy-mint Magyar-

ország' kirájja , mind-egyre nem lakhatott ben

ne) Test-vér-öcscsének Lumpennek fiát (Álmust)

1091-dikben Horvdt-orszíigi kirájuak rendülte ,

mely dolog az-után kegyetlen veszekedéseknek

oka vala /&/7wM«akrrájunknak üdejében , ki Sz.

Lászlónak halála után , úgy-mint annak fia , ki-

rájkodott.

fibruat-országnak Paissa a' 11-dik Pais,

melynek udvara fehér, és (valamint az ostáb-

lára) reá-vannak téve a' vörös derekak. A' de

rekaknak száma változik. Itten mind a' fehér,

mind a' -vörös derekak, egyetembe véve, csak

tizen-hatan vannak. Másoknál húsz derekakra-

is fól-megy. Fölül a' Korona vagyon, az or

szágiásnak jele.

Mikor kezdődött pedig Horvát - országnak

ezen ritka címere , nem oj könnyen lehet most-

is ki-nyomozni. Mert nem találni egy Magyar-

kirájt-is (ki-vévén az Austriai házból uralkodó

Németeket); ki a' Horvátoknak ezen címörjöket,

többi Országjainak címorjeivel egygyütt vala

hol vagy ki-nyomtattatta , vagy ki-verettette

vólna.

Mind-az'-által : hogy íTor^'í-országnak ez

a' címöre az Ausriai háznak Országunkban-va-

ló uralkodássát fölúlrhaladgya ; azzal löhet meg

bizonyítani : hogy, még Neeman-Duscián-Ist-

• ván~



tannal címörében találtatik, ki 1300-dik es2*

tendő után élt, Szerviának kirájja.

Erről a' Duscián Istvánról azt írja Du Fres-

ne : hogy , adakozásága , és más sok jó - tételei

miatt , nagyon dícsertetötu Váltak mind testi,

mind lelki javai , mellyek az. országló kirájokboz

igen illenek. Ez a' Szerviaí kiráj (abban az üd<5-

ben) leg-fobb hadi Vezérnek tartatott. Hada

kozott a' Magyarokkal , Görögökkel , és a' 7b-

rvkókkel. Címje pedig e' vólt : István ( Isten-

mek kegyelméből) Romániának , Slavónián&k , és Al

bániának Császárja,

TIZEN-EGYGYEDIK SZAKASZ,
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M; ' ' .;... ' : ;ég az akkori üdokbeti, midon Kroáciának

•és Dalmáciának egy kirájjok' Valá , és ezek a'

két Országok semmi külömbségec se a' szokás-

tan ,: se a' törvényekben nem tottek ; ezen két

«gy be - forrott Országoknak egy részsze vala

Hercegovina, melly Dalmáciában kezdvén maga

Hercegségét, körösztul ment Bosniának Délsza

ki részén, és már itten Szent 'Szabás' herceg*

.ségének neveztetott (Dücatüs Sancti Sabse).

Hercegovinának első meg-hódítóját iwire-ki*

Tájunkat ösmérjük ; noha nem ó' maga vólt a'

meg-hóíiíty, haneiii (eléga2) aa $ kirájsásfa



alatt történt. Ez a' kiráj (1196-dikban meg

koronáztatván) hogy a' nyughatatlan Dalmata-

kat annál inkább ráncba szödhesse ; Testvérjéc

Andrást (ki az-után kirájságra-is föl-kapott) Dal

mácianak , Kroáciának, és Skíavóniának Vezérjé-

vé tötte, és a' Spakíta-város-belieknek kivált-

ságjait meg-erosítötte. András-vezér 1 198-dik-

ban meg-vötte Hercegovinát , az-után Szerviára

jnent éppen akkor, midőn bátyja /mre-kiráj a'

Bolgárokat nyaggatta. Ugyan-ezért az-után An

drás e' címmel élt : Dalmáciának , Kroáciának ,

Skíavóniának^ Rámának 9 és Cbulmának (az-az i

Hercegovinának) Vezérje.

Ennek a' Hercegovinának hoszsza ( a'-mint

Dti-Fresne bizonyíttya) tizen-két-napi-járó-fóld.

Leg-elsS vólt Neeman István ( Szerviának kiráj-

ja) , ki ezt a' Hercegovinai Vezérséget Hranai

Uknak ajándékozta 1317-dikben, mind- azért:

hogy ötet nagyon szerette; mind fő-képpeti

azért : hogy vitézi cseleködetjeit valami-kép-

pen meg-ajándékozhassa , és így őtet maga szol

galatjára annál-inkább le-kötelezhesse.

Hranának meg-gyilkoltatássa után, annak

fia Utlak (meft-nyervén a' Bosniai kirájnak Jvat-

kusnak kegyeimét) úgy-mint Vajda , Hercegovi

nának igazgatássára rondöltetött.

Harmadik Vezér vólt Sandagi , Útiaknak

fia. Ezt Osztója ( Szerviának kirájja ) ültette

Hercegovinába » Vajvoda név alatt > és enppk pa

ran-'
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íBllCsolatjóból ment (elég nagy sereggel) Zzig-

jHottíMúrájuuk ellen 1410-dikben. Elsőben meg-

nyerettetött , de osztán meg-verte a' Magyaro

kat 14il-dikben4 meg-ölvén Hadi - vezérjölcet

Stékely-Jánost Mazóvia mellett. Ezen vitézsé

géjért meg - ajándékoztatott Ottójától , és így

Hercegovináját sokkal nagyobbra vitte. Ugyau

azon Ostojától ismétt segítségére küldetött Ist

vánnak (Szervia' Urának) Muza ellen , ki Bajazet-

'?orfl*-cszászarnafe fia vók UHdikben. Meg

hólt . 1415-dikben méreg által.

Negyedik Vezér vók István , az előbbe-

ninek öcscse* Ez változtatta-meg Uranai nevét,

és (mivel Á'oíöfc-nevezctü heiségben sz'úletött)

magát Kosinak hivatta. Hercegovinának nevét-

is Szent S^afcöVherczegsége' nevére változtat

ta. Rosz életü vólt , melyet László ( ki néki

.fia vala) nem szenvedhetvén, attya ellen se

gítséget kért a' Magyaroktól* V-Laíz/o'-kirájunk

fceg-békéltette Lászlót az Atyjával. Meg-hók

I4ó6-dikban»

Ötödik vezér Vólt László , FlaŰussal, Test

vérével egygyütt. A' Hercegséguek folsorész-

szét László bírta , az alsót Vlatlus. De nem

sokiá éltek békességgel. A' Civakodók ellen

^ment Hess'-Bég , ll-Mabometnek (az ekkori ^Tö

rök Császárnak) Vezére ; és őket a' Hercegség-

I bol egészszen ki-verte. László Magyar-OTszhg*

ba szaladott. Flatkónak egy Uj-kastéjt , és.Fs
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Jiic-nevú Jószágot adott a' Tö'röfc-császár , hogy

hóltáig ezektől adózzon. Mabomet halála után

ezt-is el-yotte tőlle Bajazetes , amaz után kö-

vetközött Töröi-császár. Így Arbába szaladott,

hol meg-is-hólt.

Kölletött annak a' Szabásnak igen kegyes ,

és szent embernek lonni : és annak talán ezen

említött Hercegovinában-™ lakni , vagy tetemei

nek ide hozattatni : mivel osztán , egészszett

ri-torülvén , és feledékenségbe hozván Hercego

vinának, nevét; az egész Hercegséget Szent

Szabás' berczegségének , avagy Vezérségénefc

mondottuk.

Azt mondgya Severini : hogy ez a' Szent

Szabás, Simonnak (ki Szerviának régi, de Rasciá-

nak elso kirdjja vólt) fia lött légyen. ElsÖbett

Baráttá lött , osztán a' Szerviai Érsekségre ki

választatott. Ezt el-únván , viszsza-ment el8b-

beni magánosságába , és , igen kegyes lévén ,

ebben a' Hercegségben meg-hólt. Azt moadgya

pedig P. Lucari (pag. 29.) hogy ezen Szentnek

Testjét a' temetőből ki-vötté , és mindenek lát

tára meg-égettette Sinán-Basa 1595-dikben.

A' mi több ; ezen Hercegségnek utólsó Ve-

zérje és Igazgatója László (kirol ez- előtt is szól-

lottam) minek-utánna a' lörököktol meg-foszta-

tott, és ezen Hercegségéből ki-üzettetött, Ma

gyar-országba ( mint legeme nedékesebb hejre )

iparkodván, meg- tartotta régi cím]étjOiaszúl t

es
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é& ekképpen írta magát levelének alája : Dtiőtt

JPrimorschi) Signor de Hüm) et Gtardiano del

sepölcro del beato Sava. Mind-aZ-által mitíd ezért

Lászlónak) mind Testvérének Flatkónak mara-

déki (kik, a' mint mondám, Kozdkiaknak ne

veztettek ) máig-is fon * vannak Velencében Ko*

zazza név alatt , máaok ezt így-is írják : Kosazza*

Hercegovinának paissa a' 1 2-dik Pais, mellyé

nek vörös udvarában egy fehér kéz valami hal

formát tartani láccatik. — Ha igaz az, a'-mic

DV-Fresne mond , hogy Hercegovina , és a' Cbel'

meni Vezéraég két név alatt egy légyen, cí-

aiörjöknek-is meg*köllene egygyezni. Itt az

emberi kéz egy bot-formát szorít markában*

Azt mondgya Vu-Fresne t hogy nem bot , hanem

egy lándsának markolatja légyen* y

TIZENKETTEDIK SZAKASZ.

Dalmácia-Ot szagról.

:■ o*o——

'almáciártai leg-els<5 meg-hMtói a' Csabai

Magyarok vóltanak. Mert Tiberiusnak halála-

után (mely 582-dikben történt) Maurlcius úlea'

1 Konstancinápoli Cszászári székbe. Ettől egy

milliom aranyot kért a' Khágán. Maurlcius fegy

vert fogott ellene, de rútul meg- verettetett ;

,- a' kévántt pénzt tehát meg-kölletött fizetni?. .



Ez" a' békesség nem sokáig tartott. Pris-

kus valami Görög fó-vezér; hogy katonáit a'

katonaságban gyakorolhassa , prédáit a' Duna-

körul kezdötte. Altal-is-ment rajta, és a' Csa

baiaknak földjöket nyughatatlanította , noha azon

szín alatt : hogy ottan csak a' vadászatnak ked-

viért forgolódott légyen. . ., : :: . • ..;.. j.

De ebből a' vadászatból nagy vér-ontás

léve. Mert Priskusnak vakmeroségére meg-ha-

ragudván a' Kbágán; 598-dikban Üákus seregé^

vei által-menvén a' Dunán, egyenesen Dalmá

ciára ütött , melyben negyven városokat tönk

re tött, annak akkori fo-várossát Balbát megr

vötte. '•.:; iv-»rt«

Az utóbbi üdSkben , Dalmáciának kirájja

szinte mindenkor az vólt , a' ki Kroáciáé. így

a' régi kirájok közül X-Krezimh , és Demeter ,

és még többen magokat mindenkor Kroádai ,

és Dalmáciai kirájokuak lönni jelentik kiráji le

veleikben. Jítuöw-kiráj-is ( Kálmánnak fia ; és

Szene Lászlónak unokája) azon kiráji levelében,

melyei Spalatumban a' Szent Benedek' röndin-

lévo Apáca-Szüzeket 1069-dikben bé-ífctattya.;

levelének elején így ír : In nemine Cbristi. Ego

Stepbanuf, Croatarum, et Dalmatarum Rex

Cum omnipotentis Dei pietas me suae clementiae

Patrum , Avúm , Proavúmque solio in regio (omni-

bus Croaciae , et Dalmaciae Nobilibus coUaudanti-

bus) exaltaverit bonere* 's a' t. .<;.»...'

Mos-
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Mostani Dalmáciának hatérjai ezek : Éj

szakra Bosnia, Kroácia, és Szervia. Nap-kelet

re Albánia. Dél-szakra Ragúza. Nap-nyúgotra

az Adriai tengör. Hoszsza 70, szélessége 12,

követközés-képpen udvara 840 derekaltt-mértt-

főldek. ;«.•-. ..:. ..;•. .!.

Mivel tehát bizonyos az az elSbbeniekböl :

hogy Szent László által jutott Kroácia a' Ma

gyar Korona alá; nem löhet kételködni arról-

is : hogy akkor Dalmácia-h oda forra sztatott.

És valóban. egészen meg-is-hódította vólna Sz.

László Dalmáciát , valamint Kroáciát konnánja

alá vötte ; ha (minek-előtte ezt végbe vihette

vólna) azomban a' Nagy-Kunsági ellenségek (ki

jövén Moldáviából , és Valacbiaból , mely tarto-

mány9k még ekkor kezeiuknél nem vóltak)

Szent Lászlót arra - nem - kénszerítötték vólna:

hogy most, abba-hagyván a' bizontalan Dal

máciát , A%;yar-országra-tárgyaltt bizonyos ve

szedelmet el-hárícscsa válláról. Viszsza-térvén

tehát Kroáciából, a' Kúnokra ment, azokat Ma

gyar-országból szerencsésen ki-üzte ; de Dak

máciának meg-hódítássát fiára Kálmánra bízta.

Kálmán tehát , mihejest attyának kiráji szé

kébe ülhetött ; annak dücsősségös tetteit, to

vább fojtatni akarván , bé-ütött Dalmáciába \ el

verte annak Pünkösdi kirájját Pétert, és így e-

gész Dalmáciát birtoka alá vötte. Ugyan-azért:

G "i kö-

[Ecvrrische

Slaaí'hilliolhcl

.München
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közönségösen Dalmácia meg-hódítójának Kál

mánt tanyák a' Magyarok.

Kálmánnak halála után , annak *Fia II-István

nagy nyughatatlanságot szenvedott a' Veneciai-

aktól , kik nap-keletnek és nyugottnak erejével

Dalmáciára ütvén, és azt magoknak el-foglalni

akarván; meg-verettettek Jádránál , és így ek

kor Dalmácia kezeinknél maradott.

IH-dik Béla alatt a' Görögöknek , és a' Ve-

tusoknak hadakozássok által el-vesztöttük Dalmá-

máciát ; de nem sokára ismétt viszsza-vottük.

Jmre-kirájunk , maga Test-vér öcscsét An-

drást hejhesztette Kroáciának^ és Dalmáciának

Igazgatássára Sklavóniai vezérnek címje alatt.

Nagyon szerették Andrást a' Dalmatqk. E' vólt

az oka; hogy egész Dalmáciát viszsza ? édes

gette. "x ... '

..^X IV-Béla a' Tatároktól Ma&yar-onzbgból ki-

fizettetvén, menedek-hejét Dalmáciában lelte.

I-Lfljoí-kirájunk a' nyughatatlankodó Dal

matákat emberségre meg-tanította , és Test-vér-

jét Istvánt Kroácíának Vezérjévé tötte.'

El-állottak a' Dalmaták Mará-kirájnétúl ,

és ama' választott Károly-kiik\t A/ag^ar-ország-

ba késérték.

Zsigmond el-vévén Máriátt ismétt viszsza-

•desgette a' Dalmatákat. De Szibenik , és Spce

lat Városok a' £»sniai Bánnal Tvmkkal tartot-

, tak ,
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tak. Nehány városokat a' Venetusoknak engede

Zsigmond-k\vb\aflk.

II- Ulászló alatt Bajazet Török-Császár a'

Ventciai városokból egynehányat el-csípett, me

lyek Dalmáciában Vóltanak. Az-után Jajodra jő

vén , Korvínus Jánostól (Mí'tya'í-kirájnak törvén-

telen fiától) meg-verettetnek a' Törökök. Já

nos ez-után nem sokára meg-hólt.

Ha ez-után el^vötték-is tollúnk Dalmáciát >

de a' just el - nem - vöhették a' Törökök, és a'

Velenceiek. Most ismétt ( ebben a' híres Fran

cia háborúban 1799-dik tájban ) Feneciával egy-

gyiitt viszsza-nyertük Dalmáciát,

Dalmáciának Paissa a' 13-dik Pais. Ennek

udvara kék. Udvarában három koronás , de

igen csudálatos fejek láccatnak. Ezeket néme-

jek Oroszlán-fejeknek lonni mondgyák, úgy

mint Révai és Du-Fresne. Mások Leopárd - fe

jeknek , úgy-mint a' Cerografiának Nevetlen író

ja. Némejek Ember fejeknek lönni mondgyák,

úgy-mint Pálma a' többivel. Ha ezek emberi

fejek , azokon a' változások abból az okból

löttek : hogy a' címör-meccok mesterségjökben

tudatlanok, és cüdarok-is vóltak, az emberfe

jet igazán ki-mecceni nem tudták , és azt ad

dig-addig fúrták- faragták , még utóljára valami

állatnak képzeletébe eló-állították. A' Paison

fólúl korona vagyon , a' kirájságnak jele.

g 3 m-



Dücsőségére válik Dalmáciának , hogy ab

ban két Római Császárok születtettek (Diokleciá-

nus , és ll-Klaudius) , egy pedig benne nevelte-

ifiét (Aurelius Prohtts)'

TIZEN-HARMADIK SZAKASZ.

RagúzáróL

J\.agúzát különösen állítom-elo : mert mosta

nában (mint-egy ZMíWfl'cia-országtól el-szakasz-

tatván ) különös álladalomban vagyon. Most

<5k kirájt nem ösmérnek , hanem (úgy-mint Köz

jó , deákul Respublica) a' Törököknek védelmök

alatt tengodnek. .."."!

Midón kirájjaink Dalmáciát eleinte bírták;

akkor Ragúza Köz-jó nem vala, ugyan azért

Dalmáciának koronája alá tartozott.

htvánfinak bizonyítássa szerént , a' Mohá

csi veszedelemig mienk vala Dalmáciával Ragú

za is. Korvinus iW^a'í-kirájunknak egynehány

levelei t lakatnak, mellyek, az ő paraucsolat-

tyából , Ragúzála küldettek. Ez a' város oly

régi : hogy Kristus-urunk' születéssét meg-ha-

ladgya. Most az előbbi Feneták' törvénnyök

szerént igaz.gattatik egy Rector , tíz firfiak , és.

egy Nagy Tanács1 által. AJ Nemeseknek néha

nagy kivákságaik vóltak. A' Polgárok mind-

nyá-
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nyájat! Római-Katbolikusok. El-türettetnek még

is az Örmények , és a' TöYök keresködok. Az-

ért -. hogy oket a' Török védelmezi , néki min

den esztendőben bizonyos adót fizetnek.

Paissa a' 14-dik Pais. Udvara vörös , há

rom fehér övedzetekkel el-választva.

TIZENNEGYEDIK SZAKASZ.

B osni a- országra l.

flcfosnia azért mondatik a' Magyaroktól Bos-

w^-országnak ; mert J?oíw^űt-;nevezetü vize leg

híresebb benne. Nagy részsze ennek az ország

nak Sklavónia és Dalmcicia között terjedött. És

ugyan-csak éjszak felé Száva vize által rekesz-

tetik-el Sklavéniától. Dél-szak felé pedig Dal

máciáiul nagy högyeknek bérccei által. Annak

nap-nyugoti határja Verhas vize régenten, mely

azt Kroáciától el-választotta. Nap-keletre Drin

vize vágja-el Szerviától. '*-

Bosniának Kirájjai és Bánjai ezek taiáltat-

nak-föl : .< .. \ . .

1, BUDIMÍR. Körösztény Dalmáciának, és

Szerviának első kirájja. Ez adta első nevét Bos

niának, és Raskiának azon vizektől, melyek

mellette fojnak.

z. I-KRESCIMÍR, a' Bosniai Bánt Magyar-

országba szalasztotta, és Bosniának Ura lötfc

3. I-ISTVÁN (KrescinLÍrnck fia).

G 4 i 4-
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4. LEGET (Istvánnak fia),

5, VUKMIR (Istvánnak fia más feleségétől),

6, II-KRESCIMIR (Istvánnak fia). Ennek

egygyetleu egy leánya vólt Ilona, kit felesé

gül votc Vak'Béla-kirájujik , és Bosniát mátka-

tálúl nyerte. De, mivel az*után-is kirájkodtak;

ti Bosnyaiak; jele annak; hogy ennek a' mát

kad-tálnak ellene mondottak Íll-Bélának üdejéig.

Krescimfr ntán tehát így követköztek a' BoswJ-

Bánok,

7. IHSTVÁN,

3, I-TVARJtó,

9, BORICS, H-Ccjz^kirájunknak (JO-Sil*

kiráV fiának) segítségül volt abban. a' hadban ,

melyet Manvei Komnén ellen vezérlött , és Bd-

grádQt visZ5Z8'YÖtte tSUe,

10, KULIN, Ebben mutatta-meg ll*G(im ;

hogy Bosniának Ura vált : mert Kulint (minek-

Utánna egész hálával a' Patarénnsok1 eretnek*-

ségjnkbe keverödött) Romába, küldötte: hogy

vallását meg-visgáltassa, J)e látván a' Papa :

hogy Kulinmk vallás-tétele csupa eretnekség ,

ineg-parancsolt?} \\l~Bélának , és fiának Imrének

laoo-dik tájban-• hogy (Uraságának el-vesztés-

se alatt) letegye Kulin az Eretnekséget, reá^

hagyván azt-is ; hogy a' többi Patarénusokat-h

ki-üzze BasniábáU Jtwre-kirúj attyához küldöt

te annak fiát, ki akkor nála Míg^ar-országban

vala, Mind-ezek bizonnyára azt jelentik, hogy

hogy
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Magyar-klrkjak az-után-is fón-tartották a* Bos-

niáboz való jussokat , noha azt Bánok által igaz

gatták; a' mint ezrután-is ki-fog-tecceni.

XI, ZIRISKLAV. Ezen Bánnak Igazgatás

sa alatt (noha maga igazi Körösztéuy vólt; de

a' Batarf'wwí-eretnekek ellen semmit se töhetött)

Kálmán ment Bosniába nagy sereggel , úgymint

SMavQniának vezére, és Zödomériámk kirájja.

Ez a' Patarénusokat ki-tizte lY-Bélának paran

csolatjából , kinek Test-vér öcsqse vala,

13, NINOSLAV, Mivel ez magát a' Spa-

/ata-városbéliekkel öszsze-adta , IV-Béla ellene

küldötte seregét, és őtet tisztségéből le-tötte.

Hogy ez így esött , raeg-bizonyodik X-István-

nak (IV-Btla' fiának) azon szövetséges levelé

bol, melyet Otto kárral (pefc-kirájjal) tött lvju

dikben. Itten V-Tstvánnak öqscse Béla , Mwo-

via* és Boma Vezérjének neveztetik. Ez a'

Béla vezér (el-vévén feleségül 1273-dikban Bran*

deburgiai Marchiónak Ottónak leányát) mivel ma

ga után semmi maradékot nem hagyott , a' 5o$-

nyai vezérségnek címje V-/jíwVkirájunkra há-

romlott. Ez fiának Kún-Lászlónak által- adta,

ki azon levelében , melyet 138o-dikban ki-adott,

emiéközetöt tészen Bosnyiai vezérségérSl. Más

levelében (melyet-is ugyan-csak ebben az esz

tendoben adott) Kun-Lászlónak anyja Qrzsébei

(M^ar-országnak öregebb kirájnéja: mert így

nevezték az uralkodó kirájoknak anyjokat a."

6 5 régi
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régi Magyarok) Macsovi és Bosnyai vezéraének

mondatik.

13. PÁL, Dalmácia' és Kroácia! Barijának

fia 1306-dikban egy levelet adott , melyben

magát Kroácia Bánjának , és Bosnia Urának lön-

ni mondgya. . .

14. MLADIN (az elobbeni P*7?w* fia) még

atyjának életében magát Kroácia' és BoSnia' Her

cegének íratta egynehány levelekben. Atyjának

halála után-is meg-tartotta ezt a' címet mind- ad

dig, még I-tfüVoty-kirájunktúl 1322-dikben meg

fogattatott.

15. III-ISTVÁN. Ennek fiai vóltanak 1.

István (ki osztán Atyja után a' Bánságba kö-

vetközött ). 2. Miroslav , kit Konstantinnak - is

mondanak, 3. Vladislav. Leányjai pedig 1.

Danisa. 2. Katbarina , Cbclmai Grófnak hitesse.

16. IV-István (az előbbemnek fia). Békes

ségben: élt I - i&zro^y-kirájunk alatt. Tisztelte

Nagy-Lajos-k\ú)\ivikiit-\$ , kit seregével segítött,

midőn ez Zárát meg-szállotta 1345*dikben.

17. II-TVARTKÓ. Ezt Nagy-Lajos magá

hoz hivatta : és , hogy a' Cbelmai Grófságot

viszsza - adgya , néki meg - parancsolta : mivel

az Örzsébetnek, Lajos' feleségének, jussaihoz tar

tozna. Ezt meg-tötte a' Bán. Meg - ösmérték

V-Orbán, és II- Gergely Pápák Lajosnak Bosniá-

ioz való jussát (Lásd Vadd. ad an. 1368. n. 2.



3. ad au. 1372. n. 31. 330 Lucius-h eztmond-

gya (p. 257.) ;

18. DABISKA.

19. IÍI-TVARTKÓ.

20. I-OSTÓJA.- Ez ellen ment Zsigmond-

kiráiunk , mivel parancsolattya nélkül meg-tá-

madta a' Ragúza-bélieket*

21. II-OSTÓJA.

22. TOMÁSKÓ. Ez magát Kirájnak ne

veztette Bosniában. El-akarván hagyni az el8b-

li Afag^ar-kirájoknak hatalmát, a' Törökökhöz

állott, midőn azoknak Császárjuk ll-Mabomet

Jajodnak , és más Bosnyai városoknak ki-kém-

leléssére ide jött. Meg-ösmérte ezt az alatto

mos Császárt Tomdskó, és Öcet el-eresztötte ,

attyafiának fogadván. Ezt meg-értvén Mdtyds-

kirájunk , Tomáskóndk két fiait ( Istvánt és Ra-

divojt) ellene ingerlötte (mintha a' körösztéoség-

nek gyalázattyára élne). Ezek az ő atyjokat

az ágyban meg-fojtották. :~i*

23. V-ISTVAN ( Tomáskóndk- fia). Ez Bos-

nia-otszagot elvesztötte , és 70-egynehány vá

rakkal II-Mabometnek kezeibe adta, mely jó-

töttéjért feje-vétetött. A' Bosnyalak segítségül

hívták Mátyás-k\rk)t 1467-dikben, ki Jajcdnak

meg-szállásától Mabomet 7b'ról-Császárt el- til

totta , és Újlaki Miklóst Bosnyai kirájjá tötte.

•-...••- . .\i.- .-' '. /"-:. ." . ' - v
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Bosniánjzk nevezetesebb várossai emezek :

Jajca , Bányaluka , Sztrebernik , Zvornik , Orbács ,

Sarajó , Dubica , Prisrendi , Jessero , 's-a'-t.

Hoszsza 30, szélessége 14, követközés-

képpen udvara 45°- derek altt-mértt-földek.

Bosnyák- országot tehát a' Magyar-K.oiom

alá hozta II-2?é/<i-kirájiink , kit Vak-Bélfaak-h

mondanak. Ezt abból bizonyíttyuk-meg : hogy

8 vólt az elso , a'-ki címjei között emlegeti

#oíwíY/'í, de Rámának nevezete alatt 1135-dik-

ben.

Oka annak , hogy Bosniának Urai lottünk,

Vak-Bélának (a'-mint mondám) házassága vala.

El-vötte Krescimirnek (Szervic? Japánjának) leá

nyát Ilonát , egy igen-nagy lelkü Szüzet, a'-ki

néki Bosniát (mindgyárt az akkori üdoben) mint

egy mátka- tálul hozta.

De ezt az Országot nem sokára ismétt el

vesztenünk kölletött , mivel Vak-Béla után kö

vetkezőit négy kirájjaink (ll-Géjza , III-ZjíWm,

ll-Lászlo\ IV-Jstván, és ismétt viszsza-tétetött

lll-Istmn) Bosnia felől semmi emiéközetöt neni

tösznek kiráji címjökben.

Ismétt viszsza-hozattatott tehát ez a' cím

lll-Béla alatt , és ez-után soha mind-eddig ki-

se-hagyatta.;ott. Némejek azt mondgyák : hogy

azt Ul-Béla erővel vötte-légyen-viszsza. Azt

mások az Országnak önkényes akaratjából esett

nek lönni mondgyák : mivel ínég ll-Béla' üde-

lé-
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jében magokat a' Magyar-korona alá vetotték.

De én Du-Frezne mellett maradok , ki azt azon

okból esöttnek lönni mondgya, melyet akkor

adtam el6 , midőn előbb a' Bánokról szóllottam.

IST-Béla alatt a' Bosnyai Püspökség a' Ka

locsai Érsekséghez tartozott az akkoron-éltt In-

tjocmmí-Pápának röndölésséből. Ezt bizonyít-

tya Du-Fresne (in Trac.Post. c. 2. §. 12.)

Vóltak Bosniában különös 2>fl'«oHs, kik,

Kirájjainknak röndölessök szerént, az Országot

igazgattyák vala. Béla ( V-2íto<m-kirájunknak

Test-vér-öcscse ) Macsovi és Bosnyai vezérnek

neveztetött. Ez a' Béla-vezér V-Istvánnak ha

lála után*(Fiának Kun-Lászlónak kirájsága alatt)

a' Nyulak' szigetjcben diribrúl - darabra vágatta

tott valami Gisingi Gróftól Hainrichtül , és he-

jötte valami Roland léve vezér, a' mint Du-

Fresne írja (Tract. Post. c. 2. §. 15.) ; ki-is azt

mondgya (Ibid. §. 17.) hogy István (Szerviánok

kirájja) el-vötte a' Magyaroktól Bosniát 1291*

dikben. De viszsza-vötte ismét l-Károly , va

lami Pálnak adván a' Bosnyai Bánságot.

iVöá^Lfl/oí-kirájunk 1376-dikban (minek-

utánna Pukasi, Szerviánok kirájja, a' Magya

roktól meg-rerettetött) Tvarkót tötte Bosnia és

Raskia' kirájjának. Zíig7wo«<i-kirájunk alatt ez

a' hál'-adatlan Tvartkó (minek-utánna Amurates

7b'rö*-császárt meg-nyerte) a' Magyarokat Aurá-

vdnak meg-szállásától ei-kergette.

. * &r~
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Korvínus-MÁtjks-kh'kimik.' üdejében Bosniá

nak kirájja nem vólt ezen Korvínus Mátyás, ha

nem más Bosniai kiráj, kit . Istvánnak neveztek.

Ízzel Mátyás a' Törökök ellen szövetséget köt

vén ,. őtet Szendrdbe parancsolta : hogy ezt .az

eros várat (úgy-mint a' Törököknek ár-vizök el

len leg-hatalmasabb gátot) őrizetbe vönné. De

azt István a' Törököknek föl-adta.

Meg-hólt azomban a' Bosniai kiráj István

J4&3-dikbatf; kinek hejébe annak fia tétetött,

kit hisonló-képpen Istvánnak neveztenek. Ezt

meg-támadta Mabomet- To rök* Császár , ki Jajcát

' föl-adás által kezeihöz vévén , egész Bosniának

Ura lött.; /mvm-kirájnak borét eleveute le-hú-

zattatta, az-után agyon uyilaztatta.

Meg-hallván ezt az illetlenséget Mátyás-

kiráj , Zápolya Imrét (kit Dcdknak-h neveztek)

a' Törököknek meg-veréssökre küldötte; ki-is

nyertes lévén, Mátyás-kivh]tü Bosniának Igaz

gatójává röndöltetött. Az-után Újlaki Miklóst

kirájuak tötte Bosniában*

Hogy Mátyásnak halála után-is a'- Magya-.

roV kezeikben maradott Bosnia-orszhg 9 azzal

bizonyodik-meg : hogy (a'-mint az Iliriai írók

magok után hagyták) II- Ulászlónak kirájságában

(ki Mátyás -után tüstént követközött) Bosnia

kirájjává tétetött ugyan-azon Mátyás - kirájnak

törvéntelen fia János. Ez pedig abból az ok

ból ment végbe : mert ez a' Jáms: (kit az attya

Ma-
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Nagyiir-OTszhg koronájára nevelt vala) nem csak

nem ellenzötte 11-Ulászlónak meg-koronázássát,

hanem arra Ötet minden erejéből segítötte-is.

Bírtuk még első Ferdinand-ltirk.) alatt-is i?os-

niát :. mivel ott Zrínyi Miklós nyertes lőtt y és

Jahioglut (a'-ki Bosniát viszsza-akarta-Yönni)

kegyetlenül meg-verte. ? . •-. irr- ';;.-:. :

De már mostanában egész 2>oíwfl!-országot

avval a' részszével egygyütt , melyet Rámának

neveznek, régtől-fogva a' Törökök bírják. De

hozzá-való jussunkat mind e'-korig meg-tartyuk.

A' A%3)flr-kirájok' zászlóik , és címöreik kö

zött föl-találtatik mostanábau-is a' Bosniai: jus,

de Rámának nevezet; alatt. . -

iíoíma-országnak Paissa a' 15-dikPais. En

nek udvara aranyos, de virágokkal szépen ki

ékesítve. Benne vannak hejUeztetve , két kö-

rösztbe-tétetött vörös-színü kúcsok. A' kúcsok

fölibe két szerecsen fejek vannak hejheztetve,

melyeknek hajok hoszszú, és két-felé van vál

va. Bosnia fölött korona azért nincsen; mert

a' Magyar címek között Ráma nevezet alatt

vagyon a' Kirájság.

- 1 ;

.

- *--í,..i- i ..,-. :í . .- •". ... .\ .,

n.- , -í . Ar '. l
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TIZENÖTÖDIK SZAKASZ.

Rávfta* or s zágról.

E=*z a' Ráma ( a'-mínt már ez-előtt-is emlöge-

töm vala) az előbb-le*írtt Bosniának nem kü-

lömben egy részsze ; mint Magyar - országnak

egy részsze vala hajdanában Erdély. Ugyan

azért : ez a' két szó s Ráma és Bosma, mind

a' kiráji levelekben, mind a' többi írókban úgy

öszsze-kevertetik, oly egyenlőnek-is tartatik ,

hogy egygyik a' másikat föl-váltya , mint-ha

két: tartomány se lönne. Bizonnyára Révai Pé-

ícr.(atna' régi Körona-őr) azon Uradalmak kö

zül , . melyek a' Magyat-kofonkhoz tartoznak ,

ki-hagygya Rámát, és hejette a' Bosniai kirájr

ságot nevezi ; de már mostan kirájjaink mindég

Rámai karajoknak nevezik magokat, ugyan-az

ért erre tétették inkább a' koronát , sem * mint

amarra.

Ha Lúciusnak hihetünk : leg-első vólt Kát-

*fl«-kirájunk , a'-ki Rámát a' Magyar- korona

alá térítötte, a mint azon levelének címjébSl

ki-teccik , melyet ugyan ezen író elö-hoz. De

nem sokára el-kölletött Rámát vesztenünk •- mi

vel utáuna követközött hat kirájjaink (ll-Ist-ván,

Vük-Béla, IhGéjza, llllstván, WLátzló , IV-

Jstván ) semmi emiéközetöt nem támasztanak

Ráma felél. Mondgyák ugyan némejek : hogy

Vak-
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'V&k.-Bélának egy kiráji levele találtatna (melyet

igen kevés embernek kölletött látnia), melyben

a' többi Magyar címök között Rámának címje-

is olvastatna. De leg-bizonyosabb az : hogy

Rámát IH-Béla vetötte a' Magyar Korona alá:

mert az ritánna-követközött kirájok-is valósá

gos^ Urai vóltanak Rámának.

Bosnia-oTszkgnak ezt a' részázét azért ne

vezhették Rámának , mert rajta fojik Ráma' vi

ze ; nem pedig azért : mintha ll-András-kirk-

junk (midőn , a' Törökök ellen , Zíiífó-országban

hadakozott) az ott .\évo Ráma nevét hozta-

vólna-ki magával, és erre a' földre {Révainak

vélekedésse szerént) ragasztotta vólna. Ha

marébb hivattatott ez Rámának (úgy-mint Kál-

mán, Vaí-Bélaj és III-i?e7a-kirájjaink üdö'jök*

ben), sem-mint ez . a' H-András kirájjá tétetött,

a-vvagy Zítdo-országnak meg -vevésse' okáért

Ráma körül forgott.

Rámának Paissa a' 1 6-dik Pais. Ennek ud

vara vörös-szín. Benne vagyon egy vasaltt ,

avvagy páncélos kar , mely a' fehér kardot mar

kába szoríttya. A' Paison fölül ( a'-mint ez-

elótt-is mondám) vagyon a' korona.

A' Magyar - k\xh)ok. előtr vitetni szokott

tíz zászlók között, nem Bosnia\ hanem Rá-

ma' zászlója találtatik, a'-miut ezt szemeimmel

láttam , midun els'6-Ferenc kirájunk Budán meg

koronáztatott.
K • TIZEN-
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TIZENHATODIK SZAKASZ.

Nagy Szerviáról.

N«agy Szerviánok nevezete azon nemzetségtol

származott , mely ezt a' tájat leg-els8ben meg

szálltta. Sokszor vesztette-el nevét , de ismétt

meg-lölte. Ma őtet éj-szak felé a\ Duna hatá

rozza. Dél-szakon Albánia végezi. Nap - ke

letre Bulgária , nyugotra Bosnia vagyon és Rá

ma. Hoszsza negyven , szélessége huszon-ot ;

tehát foglalattya közel ezer derekaltt-mértt-

földek. Lakosi Rácok , és Szerbusok.

Síi/flmoK-kirájunk' üdejében egy nevezet alatt

vala Bulgáriával, ugyan-ezért Belgrádot (mely

most Szerviának anya-várossa) , a' többi Belgrá

doknak külömbozetére , nem nevezték Szerviai,

hanem Bulgáriai Fehér-várnak ( Alba-Bulgariaí ).

Most immár a' Magyarok közönségesen Nán

dor-Fehérvárnak nevezik.

Anya-várossán kivül , ezek még Nagy- Szer

biában nevezetre méltó hejségek : Macsov , mely

a^ Macsovi híres Bánnak lak-heje vala. Szabács,

melyet Eloször Kt>rv{nus-Mátyás-k\th)mik , Má-

sadszor ll-József-Császár meg-vött. Grocka ,

holott 1739-dikbeu nagy vér-ontás vala. Pasz-

szarovic, mellyben 1718-dikban frigy köttetötC;

sl Törökölkel. Vég - Szcndro (Semendria), és

Niszsza , melyet 1737'dikben meg-vettünk , az-

utáu
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után nem sok üdö' múlva fól-adta a' Törököknek

Doksat Generális , miért-is feje vétetodött Bel

grádon,

• Szerviát JWe-kirájunk hozta a' Magyar-

.korona alá. Ez abból bizonyodik-meg : hogy

Kirájjaink közzúl e' vólc a' lég-elsJ>, ki magát

Szervia kirájjának nevezte. Ez látni-való do

log azon levélben , melyet 1204-dikbeu Inno-

cenciusboz írt, az akkori Római Pápához.

. i Hogy /mre-kirájunk hódította-meg Szerviát,

meg-bizonyodik Du-Fresnének írássából-is ; de

egy kis küíombséggel. Azt mondgya ez: Hogy

Imrének csak kirájsága alatt, nem pedig hadi

vezérsége által jutott Szervia a' Magyaroknak

kezökben. Tudni-illifc midőn iWe-kiráj a' Bol

gárok ellen hadakozik , és azokat meg-hódíttya

vala ; addig-is András ( Imrének Test-vére , és

az-ntán Kiráj-is) reá-esött Szerviára , és ezt,

Khulmiával egygyütt, kezeihöz vötte.

Tehát leg-igazábban szóllván , mivel An

drás-vezér verte-ki Szerviábúl Istvánt (akkori

ban Szerviának Megajupánnyát , vagy-is Nagy

urát) és hejette ( Jírare-báttya-hejett) Vulkust

röndölte Igazgatójának ; ugyan-ezen Andrást lö

hetne Szervia meg- hódítójának mondani : de

mivel akkor még kiráj nem vólt , és az Orszá

goknak meg-hódítássa , és kézre kéríttése nem

a' vezéreket , hanem a' kirájokat illeti : ezt a'

ki-mondást leg-igazabbnak lönni állítom; Imre-

.. I * ki-
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kirájunk alatt jutott Szervia a* Magyar korona

alá A-ndrcis-vezémek vitézsége által.

A' Szerviai kirájok között (noha a' kiráj-

ságot nem vér-szerént ; hanem iparkodássa ál

tal nyerte-el) igen híres vala Dianovics Zarkus*

Ez elsoben' Macedoniának Igazgatójává röndölr

tetött Istvántól ( Szerviának akkori kirájjától )*

Ennek halála után, Dianovicsot választották ki*

rajnak, kinek fijától Konstantíntúl születött leá

nyát vötte-el Manuel Paleologus Görög-császár,

mely aszszony, anyja lött azon Konstantinul

Paleologusnak , ki alatt az egész Görög- biroda*

lom el-romlott , és Konstancinápol várossával a*

Törököknek kezeikbe jutott.

Kezünknél vólt Szervia egészszen 1739-dik

<esztendeig. Ekkor Belgrádot csúfosan el-veszt-

vén, egész Szervia a' 7örö*-csalma alá jutott.

Meg-vötte ugyan Belgrádot London- vezér Ilr

Jczsef-cúszkv alate 1788-dikban ; de ll-Leopold

alatt ismét viszsza- ajándékoztatott a' Törököknek.

Szerviának Paissa , a' 17-dik Pais. Ennek

' udvara ezüstös , vagy fehér. Benne van a' fe

kete vad-kannak föl-meresztött feje. Szájjában

tartya a' bele lövettetött nyilat. A' Pais fö

lött korona láccatik , az országnak jele*

TIZEN-
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TIZEN-HETEDIK SZAKASZ.

Kis-SzernidréL

Ezt a' Kis-Szerviqt eleinte Szerhhdnak mon

dották. Az-utáu Szrbliának-'is (mert nyelvöket ,

jaelyel közönségösen élnek , Szrbiai nyelvnek

nevezik) ; végtére ; mivel ezt Raska vize kö-

rösztül fojja; elsőben Raska zemla {Raska föld

nek), az-után Raskiának, utóljára osztán (de

igen gondatlanul) Rasciának-\s mondották. U-

gyan-azért meg-köll ezt a' reá-fogott Rasciát,

a' valóságos Rasciától (errol ez-után fogok szól-

lani) igazságosan külömböztetni.

Az egész Unikumnak leg- nagyobb zűrza

varja vala Duscián István alatt , a'-ki Szervid-

nak , Albániának , és több Tartományoknak Ura

vólt, és magát Császárnak neveztette. Ez Ma

cedoniának egy részszét birtoka alá vévén, ki

hajtotta Jkarnániából Duka-Nicefortot , és hejöt-

te Joannína-várossába ( melyet mások Jagníná-

nak-is mondanak ) maga' öcsqsét hejheztette be

lé , kit mások Sinissának neveznek , de Kanta-

kuzén János (Laon. 1. I. p. 14. ed. Reg.) Si

monnak nevezi, ki-is magát Joannína - várossa'

vezérjenek irta.

Meg - halálpzván ama' híres Kiráj Dusvídn

István , nagy birodalma sok-felé szakasztódott,

a-mint a' Tartományoknak Igazgatói vóltanak,

I 3 ; • Ei-
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El-foglalta magának Raskiát Klapcn-nevezetú go-

rög-ember , ki már emiek-elötte Leányját Duka-

Nicefornak adta , annak , tudni-illik , ki Joanni-

nában uralkodott , de az-után Duscián Istvántúl

ki-úzettetött.

Ez a' Duka (Dusciánnak halála után) sok

féle csatákban forgott, és' igen nevezetes lötfc,

Viszsza-akarván-vönni Joanninat (mint maga tu

lajdonát) elsőben (valami alattomos okokra néz

ve) Raskiába vitte seregét Klapén ellen, ki (a'~

mint mondám-) néki Ipja vala. Tartott mind-

az'-által Klapénnek ravaszságaitól^ mert ezt ak

kor leg-csalárdabb embernek tartották.

De ki-is-adta csalárdságát Klapén; mert,

némely görög Püspököknek , és szerzetes Pa

poknak közbe-vetéssokkel élvén , el-hitette Dti-

kával : hogy éppenséggel ne féllyen : nem-is lö

hetne : hogy egy Ip maga Vejének valami kárt

tehessen. Ezen-kivíil meg-is-esküdött Klapén :

hogy Veje' bántássára nem lészen. Ezt el-hi-

vén Duka, Kastoúa-várossába ment, mely he-

}et a' köz-beszélgetésre röndölte az Ipja. De

ez Dukát meg-fogta , és maga' kezével mind a'.

két szemét ki-tolta. Ura lott nem csak Ras-

kiának, hanem Joannínánatás, Albániának-is, U-

gyan-azért : mivel Raskiának Urai löttünk ; Al-

bániát-h magunkénak mondhattyuk.

Ezt az Albániát eleiutén Epírusnak nevez

ték , Uradalma- is vólt (a'-mint a' Római Törté.
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vetekrol írtt könyvemben emlegettem) annak a'

hírös Pirbusnak, ki a' Tarentomiakkal tartott.

Mi okra nézve hagyhatták-el régi Epirus ne

vét, és miért fordították Albániára, az-az: Fe

hér-országra , nem tudni. De ezzel a' Febér-

országi nevezettel se érték -bé a' követközen-

d6k , hanem azt Velencei nyelven : Maramonte ;

lliriai nyelven : Csernagora ; Magyarúl Fekete-

iög-y-tartománjának mondhatni.

Ezt a'. Csernagora nevezetet a' Csernovicsok.-

túl vötte Albánia. Leg-elso vólt Csernovics Ist

ván , ki , Dalmáciában születvén , Balzának (Zen-

ta Urának , és Serascimir' Rokonjának) udvará

ba jutott. Ez ajándékozta néki Albániát, me

lyet osztán Montenegrónak-xs mondottak a' Ve

lenceiek* .. .

Ez a' Csernovics István arra vötte Balzát

(Zentának Urát) hogy a' Velenceiekkel kötött fri

gyet föl - boncsa. Ekkor a' Velenceiek Balzára

estek, ki a' hadnak fojtatássát Csernovicsra bíz

ta , maga Raskiába ment : hogy ott Rokonjá-

nál békességben éllyen. De az útban 1421-

dikben meg-halt.

Csernovics István , a' hadakozásban gyakor

latlan lévén , oda hagyta Zentát , és Olasz-or-

szágnak Apúlia nevezetü tartományába szala-

dott. Ezt meg-hallván a' Velenceiek ; Zentát meg*

hódították, és birtokokba vötték. Ezt meg

értvén Szerviánok kirájja István, *' Velenceiekre

I 4 esött,
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esött , és Zenta' tartománjának nagy részszét

trirtoka alá vötte. .Annak Igazgatójává 1423-

dikban Györgyöt tötte, maga Rokonyját.

Zentának lakossal (midőn a' Szervia-beWék.

a' Velenceievel hadakoztak) alattomban Apúhábél

ki-hivták Csernovics Istvánt , ki , Zentára érköz-

vén, meg-támadta annak Gond-viselöjét Györgyöt,

és annak nagy részszét viszsza- vévén, szeren

cséjének székét Albániában-'is meg - erosítotte.

Két fiat hagyott maga után : Jánost és Györgyöt,

Csernovics János uralkodott atyja után , kit

a' Törökök nagyon meg-vertek Zentánál a' Ci-

moiski niezSn 1450-dikban. Kinek fiát Pétert el-

rablották a' Törökök , és Konstancinápolba vitték ;

kornytil-metélték , és néki Skander nevet adtak ,

mely Sándort tészen. .-

Ez a' Skander ( másként Csernovics Péter )

á* Törököknél föl-nevelködvén , a' Török Cskszkr

tól; 'Bégnek (az-az: Igazgatónak) tétetött Albá

niaban; ugyan azért közönségesen Skanderbég-

•nek neveztetött. Leg- nagyobb ellensége lött

ösztán a' Törökségnek , és , Hunyadi Jánossal

öszsze-barátkozván , tüzesen szokták meg -tá

madni a' Csalmásokat.

Fiú nélkül meg-halván Csernovics Péter ; Aty-

^ jának Test-verjét Györgyöt választották Albánia'

* Urának.

György (a' Törökökt&l tartván) Konstantinra,

clső szülöttére ^bízta Albániát. Másadik szülöt-

te
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t£" Salamon Magyar-orszkgba szaladott, maga

György pedig Velencébe. Ekkor oszlottak két

részre a' Csernovicsok , és így mind Velencében,

mind Magyar-országban birtokosok löttek. ;

<- Konstantin után János lött Albániának Ura.

Ezt már -a' Törökök nagyon haborgatták.

Jánosnak fia volt Vidor , kit Istvánnak-h

mondanak. Ez alatt a' Török kézbe jutott Al

bánia 1516-dikban» Bírta tehát Albániát a' Qer-

novics nemzet, 1423-diktúl fogva, éppen*1516-

ilikig , az-az : kilencven-három esztendeig.

Azoknak a' Csernovicsoknak , kik Veneciábu

jutottak , ez a' paisok : Udvara vörös , ezen

vagyon a' két-fejü arany Sas meg-koronázva ,

és széjjel terjesztve szárnyait.^% -

Mondgyák az írók : hogy a' Csernovicsok*

mak valóságos névök Kastriotics löane, valami

ifaítriot-nevezetü -vártól. ^'S-hogy. az-után azt

a' Montenegrót , vagy fekete-halmot birtokok alá

vötték , úgy nevezték magokat Csenovicsoknak.

Most a' Kastriotics nevet Olaszúl Castrioítusnak

mondgyák ; vagy-is Castriotti. * . .»

Ha Niszszától egy hosz húzattatik Rigó-me

zőig ; az a' Dél-szaki^Q&úcs-f'mely Albánia felé

esik, meg-határQZza ezt a' JlLpSzerviát , av-

vagy Raska-főldet. Benne vágyon tehát Rigó-

mező (ezt annak lakossai Kossovának, a' D€á-

kok Campus Merularum nevezik )^j^^ott Hu

nyadi Jánost ( ama' Nagy Magya^vezért ) ke-

I 5 gyet-
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gyetlenül meg-verték a' Törökök t-447-dikbeB.

Ennek a' mezőnek hét-ezer lépésnyi hoszszasá-

ga vagyon , és igen nevezetes Térség a' Ma

gyar Íróknál.

: Kis-Szerviának címörét a' 1 8-dik Paisban

láthatni. Ennek udvara vörös-szín , benne pe

dig az ezüstös avvagy fehér Püspöki kereszt,

mely az udvart négy részekre vágja, melyek

nek kettejében a' fogyatkozó , kettejében az

újjúlófhóld láccatik. ... .. ...* .

Mind ama' Nagy', mind eme' Kis-Szervia

eleintén (a'-mint ez-előtt-is mondám) Bulgáriá

boz tartozott, és mivel régenten Bulgáriát Má

sadnak -neveatték ; ezt a' két Szerviát Fölső'

Méziának , ajjfcostani Bulgáriát Alsó Méziának

mondották. Mitid-a'-két Méziának zzt a' rész-

szét pedig ,!tsTfe^ly Hémusnak högye felé terje^

dett , a' régi Görög írók Dardaniának nevezték,

így változnak az Országoknak neveik, mely

dolog mely izgágát szerez az íróknak , csak

azdk/hidgyúk', kik magokat az ilyenekbeavat

ni .*fcariák.

V ^

'N
TIZEN-
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^jjjflZEN-NYOLCÁDIK SZAKASZ.

Galícia-Országról.

inekru^ántía' Szent Lö52:Id-kirájunk Kroáciá-

nak , avagy /Zomít-országnak Ura lött , és im

már Almost (Test-vér öcscsének Lampertnek fiát)

abba a' kirájságba bele-hejheztette , a' nyugha

tatlan Kúnoktól ( a'-mint ez-előtt-is mondám )

haza-jönni"taj^szeríttetvén; hogy ezeket ránc

ba szödte , «ryenesen Kis-Rnssiára esött (Rus-

sia Rubra , vM Parva Russia) : mert ezek, az

előbbeni üTíinnadban? ugyan-azokkal a' Kúnok

kal tartani láccattattak : mivel őket élelemmel

táplálták," ': ' •' -.Sjty ''."'. '"'"

Szent Xfliz/d-kirájnak országjok-ellen-való

jövetelét jól-előre meg-órolván a' Rusnyákok

(mert a' Kis-Russiában-lévo lakosokat így neve

zik a' Magvarok , noha Oroszoknak-h mondgyák)

nagyon tnegfijedtek , és , László eleibe követ-

joket röndölvén , 6tet arra kérték : hogy ma

gokat, Országjokkal egygyütt, a' Magyar ko

rona alá vonni méltóztatna.

Szent László (a' vér-özontül igen nagyon

írtózván) örömest el-fogadta a' Rusnyákoknak

magok'-meg-adássokat , és, azoknak Nagyjait

magához hivattatván , velok az előbbeni aján

lást meg-erosíttette , és hitökkeí le-is pocsétöl-

tette. Ez az elso Jus , melyei Kis-Russiát bír

juk,
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juk , noha még ekkor nem vala két kirájs^Epk•-

ra ( úgy-mint Galíciára , és Lodomériára ) föl

osztva , és ennek egy ré$zsze qsztán Lengwl-

országba terjedött \ - - ' p -

Noha ugyan ekkor Szent tiászló meg-hodí-

totta a' Rusnyákokat ; még se akart velok egész

hatalma szerént bánni, csupán azt hagyta -meg

nékik : hogy , előbbeni módjok szerént uralkod

janak ; hanem (az alá-vettetésnek jeléül) min

den esztendőnek végén a' MjJW»ország' ki*

xájjainak valami adót fizessenek. És így ma-

radtanak a' Rusnydkok , elég nagy/békével , kö

zel száz esztendeig, az-az: Ultidnak üdejéig.

Ennek uralkodássa alatt, a' RusnydkoK ve-

zérje (ki GaJíc-nevezetü városban lakni szokott)

»' világból ki-múlyán, attól a' Feleségét^, ki

a' Leng-^eí-kirájnak Kazimírnak Testvér-húga va>

la , -két fiakat hagyott maga után. Az ürebbi-

ket Miecislavnak , az ifjabbikat Lodomírnek hív

ták. Miecislav csondös ; Lodomír nagyobb eszü,

de egyszer-is-mind nyakas , és goromba vala.

Attyok' halála után, mind-a'-ketto" uralkodni ké-

vánt. Ki-hült az Uralkodásból Miecislav, noha

a' vezérség otet illeti vala. Hejette ^Lodomír

lött vezér , kit az annya inkább szeretött.

Az országlásból-lött ki-hüléssét el-nem-szí-

velhetvén Miecislav; el-ment Z.e«g-^c/-országba

/fazim/r-kirájhoz , Annya' bátyjához , néki a.'

tör-
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történetet el - beszéllette , és magát hatalma*

Párt-fogásába ajánlotta. /

Unokájának igazságát látván Kazimír ; 1 182-

tben erővel ment Galícia ellen ; és abból Lo-

nfct k1kergetvén, Miecislavot igazi uralkodás

sába bé-iktatta , meg-is erősítötte.

Uraságától meg-fosztatván Lodomír , egye

nesen Msg-^«rJországba szaladott lll-Béláboz ,

kinek attyafia vala : mivel enuek a' Béla-k.hk\-

nak anyja Eufrozina Rüsnyáki-vezér-véTból-szíiT-

mazott fő-aszszony vala. Lodomír tehát arra

kérte HI-jBé/a-kirájunkat : hogy Miecislavot Ve-

ájérségétSl meg-foszsza ; magát pedig viszsza-

illícscsa. ' ,

Minek-utánna ezek így történtének ; szom

ban Galíciának lakossal ( látván Miechlavnak a'

Lengyelek" kirájjával Kazimírral öszsze-barátko-

xássát ) nem csak hogy ebből semmi jót nem

ceméllettek ; hanem még attól-is tartani kezdöt-

tek: hogy valaha aT Lengyel meg-fogja hódíta

ni a' Ritsnyákokat. Hogy minden pör-patvamak

végét szakaszszák, 1 1ös-dikben MiecisUivot alat

tomban meg-öiíék*

Ezt a' méltatlan történetet meg-hallván a'

Lengyelek' kirájja Kazimír; elsőben el-tökélötte

magában: hogy Lodomírt (annak gorombaság

jait igen jólösmérvén) se Magyar - országból

viszsza-nem-hívja , és, ha viszsza-jönne-is , a

Galíccü vezérségre viszsza-nenvsegítené. Hogy

még-
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még-is e' Tartomány Igazgató nélkül ne lönne $

ki-hívta , és magával el-vitte Lodomériából an

nak Vezérjét Románt .»' és (a' Galíciai lakosok

nak minden gondolatjok , minden akaratjok.dk

len) ugyan-csak Gfl7t>várossában a' Vezéri szlP-

be ültette. . .,'."<

Alig tötte-ki lábát Kazimk a' Galíciai tar

tományból ; íme, a' Rusnyákoknak Nagyjaik,

követséget küldöttek IIl-^e7fl-kirájunkhoz , eze

ket adván annak értéssére: l*ször : hogy ók,

Lodomirt ( annak nyakassága , és gorombasága

miatt) soha még e' világ viszsza-nem-kéván-

nyáki hanem Il-szor: magái Ma-kirájt kérnék i

hogy pártjokat fogja, és, Kazimírnak özöne

ellen a' Rusnyakokat védelmezné, lll-szor: Egy-

gyet, fiai közül, Uralkodónak 'röndölvén*

Lodomériai Románt ki-üzze , és Galíciát örökö

sen a Magyar korona alá hódícscsa.

Mind-ezeket jól észre-vévéu lll-Béla-ki-

rajunk ; leg-is-leg-elsőben Lodomirt ( hogy ad*

dig-is, még a' Galíciai dolgok végre hajtatná

nak, Magyar-országban valami izgágát ne szö

rözzön) tisztességes fogságba téteti, Imre-fikt

Magyar-ország' kirájságára tartván ; másadik fiát

Andrást (a' ki osztán II-András név alatt Ma-

£yar-kirájjá-is tétetött) elegendő erővel Galíciá

ba küldi; ki-is szerencsésen el-üzvén ama' Lo

domériai bé-iktatott vezért Románt , a' népnek

nagy ö.öme között, bé-msnvéu Ga/ir-várossá-

ba
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ba (minek-utánna ott kirájjá tetetött) az ország

nak hiteles esküvéssét föl-vötte.

Hogy ezek ily szerencsésen el-múltak : ime

Lydwmír (pénzzel meg-vévén az oröket , és így

iV/ag-^ar-országi fogságából szerencsésen ki-sza-

Jbadúlván) öszsze-szödogetött egynehány fegy

veres katonát ; kikkel egyenesen Galíciára ütött,

de Andrástól jól meg-verettetött.

Mind-ezeket szívére vévén Lodomír; reá

szánta magát a' Lewgyel-orszhgi útra , és Kazi-

mírhez ment : hogy őtet András ellen segítsé

gül hívja. Noha bár Lodomírt (nyakassága és.

durvasága miatt) nem szerette Kazimír; még

is: hogy Galíciát.*' Magyaroknak kezeik kö

zött ne bagygya; inkább Lodomírhcz hajlott.'

Hogy ennek sorssát jobban fól-segíthesse ;

meg-paraucsolta a' Krakkói Vajdának : hogy ele

gendo erovel Galíciára üssön. Azomban András

a' Magyar-orszkgi seregeknek ide- jöveteleket

erre az üdőre éppen nem várhatván, és magát

a' bizonyos veszedelembe ereszteni nem akar

ván ; oda-hagyta Galíciát , és A%;y<3r-országba

édes atyjához visZsza-jött.

Nagy tüz támadott ebbSl Béla. és. Kaz'mlr

között , melyet nehezen löhetött el-óltani. Natrv

nehezen meg-békéltek még-is , mely békesség

nek sükere az vala : hogy magát Béla ez-ut-ín-

is Galícia' kirájjának nevezte , nevezték pedig

magokat azok-is, kik manna követköztenek.

Sze*
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Szemünkre háimyák ugyan a' Lengyelek s

hogy III-.ffí!/íi-kirájunk méltatlanul bánt Lodomír*

ral , midőn őtet ,. ki hozzája , úgy-mint atya-fiá

hoz jött , és tőlle leg-nagyobb inségjeiben se

gítséget kért ; nem csak nem segítötte , hanem

fogságba-is vetotte. De ki az akkori kórnyíü-

méuyeket jól meg-visgállya , és Lodomírnak gor

rombaságait és annak zenebonáskodó eszét föl-

vöszi , 2?e7<a-kirájunkat vétkesnek nem állíthattya.

Vádolnak bennünket a' Lengyelek abban-is :

hogy IH-Sé/fl-kirájunk , meg-vetvén Lodomírnak

kéréssét, maga fiát emelte iukább a' Galíciai

kirájságra. De jól eszökbe-köll-vönni Lengyel-

uraiméknak : mit akartak a' Rusnyákoknak Nagy

jai. Ók Lodomht éppen meg-vetötték ; az-után

Bélának egygyik fiát a' Kirájságra kérték. Ha

tehát Béla azok' kéréssöknek engedött , éppen

azt cseleködte , a' mit más Kiráj-is cseleködött

yólna , ha illyetén környülményekbé hozatta-

tott vólna.

De inkább neheztelhetünk mi Lengyel-uvú-

mékra : hogy bennünket el-akartak ámítani. Mert

midőn Galíciát úgy kezök alá csavarták : hogy

annak viszsza-adássáról akkor nem-is gondol

kodnának : tartanának mind-az'-által attól, ne

hogy, ha mi erosebbek lönnénk, azt jnég-is

bizonyosan viszsza-vövendenénk ; egész Gdi- •

ciát Palatinátusokra (mint-egy Vár-megyékre,

avvagy Kerületükre ) osztották } és azt a' cse-

kéj
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kéj kerületet, mely Galic-vktos mellett vagyon*.

tZalícicti Palaiínátusnak nevezték. Ezt pedig nettt

ftiás okra nézve cseleködték ; hanem : hogy (ha

Valami képpen Galíciárúl meg i feletközhénk ,

vagy felőle gondatlanok löhnhéük) velünk el

hitethessék: hogy Magydr-bir&jjimk Galíciából

írem bírtanak többét j harteirt e' csékéj kerüle

tet. Ezen okból a' tartománnak nevét-is meg*

Változtatták , azt Ülügos néha Kirájsápnak , né

ha fazérségnek i héha pedig csak fíalícia-főldjének

nevezi • hogy annál hamarébb eí-feléjthessük gú-

bek az Országnak határjait*". .';.-.!

Mitid-az'-által • Gálit - városisának (melytől

az egész Öíszág így iievéztetétt ) igén régi vh* .

rosiíak Jönni köllétik: mivel ihar i íoó-dikban.

elég híres vaía. ftentié három magyar hercegek

köronáztattak-meg. ÉG^fG^ET^ Lengyelek (nent

tüdötti kinek irássából) /-/fá/rik^kirájünk' fiá-

nak lenni moildgyák (Lásd Éogiipbalüst , Pósnfc

ím Püspököt $ in Chrötii Poh Sómmerspergnél itt

Scrípt. Réf* Silesiaé. T* ti. p. 3)» Ha ez így

vsgyon, tehát itoö'-dikban kezünkhöz vöttük

Galíciát j mély üdé- tájban élt 1- Kálmán-kit^

junk. MÁSlK herceg vólt Andras > Íít-Bélánaí '

kissebbik rk * és Íwlré,-kirájunkhak Test-vérje ,

taőösüfc tájban. HARMADIK herceg volt KáU

. tón , Ít-Andrá5-Ü\ií]ti'ák kíisebbik fiá , iP-Béífr

Kírájüttknak Test-vérje* l^odik tájban* Erről

felillékezik Ülúgos (1. 6* p* 604*)

.yl : t i Azt
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Azt moftdgyák még Gö/tV-várossáról (Cön*

tinuat. Nestoris in Ann. Russ): hogy az jól meg-

vala erősítve > Vannak egygyik kapuját Magyar

kapunak nevezték. Mondgyák azt-is -. hogy Gá*

/tc-várossából hozták*bé leg-előszször Magyar-

Orszkgba azt> a'-mit a' Deákok Vitnolumnak mon

danak , melyet a' Magyarok Gö/í'c-kőnek nevez

nek. Ez pedig' három fele : í-so zöld „ és ezt

rézbol készítik. 2-dik kék„ ennek anyja a' vas.

Z-dik fehér , melyet Zinkumból készítenek. Kő

nek nevezték a' Magyarok, nem, mintha való*

sággal kő volna az a' Gálic-ko, hanem tsak

azért: mivel a' kőnek valami kis hasonlatossá

gát viseli.

..-.- Midőn Mária Jberézwnak üdejében di

dikben ez a' tartomány Országunkkal ismétt

öszsze-kapcsoltatott > a' Krakkai PalatinátuMl .

három részek adattak Galíciáboz , úgy-mint a' .

Sirzesci ( nem meszsze Ofzvictüi ) , Szándeci , és

»'..£#«, mely Sáros-vármegye ,. és Kárpát-he*

gyei mellett le-telepödött. •. .;. ^.

,,. Galíciának Paissa a' 19-Pais. Ennek udvara..

kék. Benne három koronák vaunak. Ketteje aló],. .

*gy ped1g fölül. Tetejében a' korona.

;• TIZEN-



ItlMN KILENCEDIIÍ S2AKASZ,

. LoÜoniériá Qrfxágrói. .

M-f• ind Galíciai, mind Loclomcriát Öszsze-vé*

Vén«, és azt Kis-Ruszsziának, a'vvagy Rüjznyák*

t)rszágnak mondván (a' Deákok Russia Rubra ne

vezik) még Szent Láfzló el<$tt-is a' Magyaroké

vólt égésZszén. Mert 88^-diíc tájban a' Pacinál

foktól másodszor kí-üZéttetvén a' Magyarok, és

(KonsianiínüsPorfirogénitusníik' , akkoron élő #ím-

íftö'wfma'po/í-GorÖg--Császárnakbizonyítása szerént)

új Országokat keresni kénszeríttétvén ; Kis Rüs-

tíúndk tartőmánjába (senki ellenék állani nem mer

vén) bé-hajtottak', és ott egytíefcáhy esztendeig

(uéöiejék tízhekMS inondgyák) békességbén él

ték. Ezt Nefztor se tagadhattya egy Rufznyák

ífo. Bizónyíttyá pedig Bélának heveden írnok-

ja-is. Ékkor' a' Rusznyakoknak Fejedelmük Kié-

viábah lakozott.

Tovább akátváhösztáná^ Magyarok men

ni , Á^rpaí-högyon-korösÉtü.1 ebbe az Országba

jöttek, íiiéllyefc ösztiii Mag-^f-Országnak ttC

véztek. Ennek az által-jövetelnek bizonyosan

követoi vóltak üémej Rusznyakok-\% , kik {Kár-

ffíí-högye mellet lakván) mivel aZ utakat jól'tüd*

ták, a' Magyaroknak kalaúzZaik lötték. Ezek

(mivel a* Magyaroknak nagy szolgálatot töttek)

Vélek j úgy-mint Polgárok, ös2sze*ia kevered-

Í4 ', tek»
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telt. Ez az oka: hogy ríiég rtostanába11-is aflnyi

Rufznyálok lakják Országunkat. Bizohyíttya eZt"

Mő-kirájunk' nevetlen írnokja '(£• í°-) így szol-t

.váu : Sok Rusznyákok {Álmoshoz adván magokat)

#. velük (tuáni-Utik a' Magyarokkal) Pannóniába

jqfienek ; kiknek Vtóik i' meji napig Magyar-Or

szágban laknak íde^iöva ef-szórva.

Azután^SÖ^ikbaü azon fejedelmek között^

kik a' Lengyeleknek , és a Magyaroknak szom-1

szádjaik vóltanak 5 leg-élesebb sZemet érderivr

lőtt Plüdiinír , a'-ki Vla^kír-Mvű tartománynak

él-keZdőjé vala > melyet ösZtán PÍadomériának ',

vertére. toüomeriának möndo'ttanak-. Ez fiióviá-

fcflü'iakotty $*.& 'Rusznyákokat igázgsttya Vala.

ÜVÍeg-hoft Tezei1 Ptadöniir'- io1.V-dikben ti-

Z^n-két fakat|i9gyván maga.ütáii.^ melyeket "há-

rjmíeleségeitői'nemez val^Ennek tizén*két fiai

tizen-két jré'szíé osztották jRwkw^országot,

mind-az'-áltájv áz kozöttök leg-hatalmasabb va

la, ki ' Kiénaban maradott* EZ abba tbfté: fejel:;

ne-liogy többi Attyaftai bszsze-üssék a* tenge)1*

és így magoM e^is-íogyasZszák*

S)e nehéz az Atyafiak között a* Békesség..

Sokszór öszsze-kaptak a* nyughatatlanok -, ós,

így veszekedvén - hamar által-láttak : hogy mind

addig toeg-iii^szúilhe a' kebeles háború, még ma

gokat valami íjöás kfrajhak birtokába nem adnák*
Ekekor jött ösztát1 íttása<Jsiíör-is Ltdoméria a*
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fáégyarok' kezök közé, mely szerencsének al

kalmatosságát tüstént elő-adom,

Ez a' Lodoméria-OTszkg határos Galíciával,

avvagy ( a' mint a' Lengyelek nevezik ). Hállciá-

yal. Késobbre-is Jött a' Magyar korona alá ,

iroint az előbbehi. Ebben a' L^odoméria-Otszkg-

b'an, öt keruletökön kívül, két Hercegségek'is

yóltanak, Egygyikét Osviécimnek , másikát Zátor\

wk. neveztek. Még Hédikben az egész Osvici

hercegséget Miecislav bírta, egy Sleziai vezér,

é_s azt Tesini vezérségéyel öszsZe-fbrrasztotta.

András y (ki, a'-mint mondám, Galíciának

ejso kirájia vaja) a1 Mag^r-kirájságra fól-emel-

tetvéu , n.em hagyta abba Galíciának Uraságát.

Ez meg-.bizpnyodik abból a' levélből, melyet

\l\-Innocentius Pápának írt, melyben ezeket mond-

gya magyarra fordítva: Tudtára essenpedig Szent

ségednek:i bogy Halíciáyah Nagyjai, és a' N.ép or

<mi 'Uradalmunk alávettetvén , alázatosan kértek

bennünket: bogy fiunkat Kalmánt nékük kirájjoh

ka röndöllyük. 'sa' c.

Ezt a' kegyes uralkodást látván Lodoméri^

tartoövániáiiak lakossal; követeket küldöttek II-

^«drfl5-kiráihoZ : kik ezt az Or$.zágQt-is néki

ajándékozták. Ez tehát IV-dik Bélát ( üdÖsbik

fiát ) Mflg-^r-Orsz-á^nak kirájságára szánván ,

második fiát Kolonnám nékik engedte, és Lodcr

mériának kirájjává tötte,

l 3 M»-



Maga vitte pedig el Lodomériába Kalmár

$át; de abbau szerencsétlen lévén: hogyanon

íidiS alatt , Gertrúdisí (kedves Feleségét;) kegyet*

Jenül meg-ölte Bánk-Péter-Báni1Ufrdikbefn' Okkt;

e' meg-ölésnek váli;oztattyák. Azt mondgyák né*

piejek (kik között Bonfiti vagyon):. hogy Bánk

Bánnak szép Feleségél; aÉtya-fiának. bujaságára,

engedte légyen Gertrúdis.. Mások pedig (ezek

köpött fjongíms) okául azt adgyák : hogy a' Ki-:

rajt a' Magyaroktól el-idegenítötte légyen Ger-v

trúdis ,. 's így a' legnagyobb. tisztségeket maga,

iVemet-nemzetségének adatta * és így? fSl-indúk

ván ezen a' Magyarok-,. a' Kirájnak itthon-nem,

léttében, a' Kirájnét meg-ölették Bánkkal.

Ez a' Kálman kirij abbaji leg-hír-esebb a^

Magyarok el&tt.- hogy Feleségével Scilomeávaíi

szüzességben élt. Felesége pedig \k\-Boledavnak;

( a.' J^engyekX Kirájjátjak ) Leáuja. vala*

Magaíl-<í«í/r<í'íris Lp4<>mér.iáwk címjével élt,.

a'-núnt azokból a' kiráji. levelekből ki-teccik ,

melyekben valami. ki-váltságokat (Privilegia,) ád,

valakinek. Ijen a' többiek között a' kiráji. levél,.

melyet 1zq^-dikUn adott ,. és meg-találtatik Ftr*

{át Dánielnél (ín Illyru. §ac«o. T. III. p* 237.).

Mind-az-által Kálmánt {Andrásnak fiát) neraso-*

kára olvassuk : hogy Sklávóniának-h Hercege ,

és. a' Szépességnek,-h Ura lőtt. Meg-holt pedig

abban a' sebében > melyet iz&1-dikbm kapott:%

mi'
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midon Sajo rize mellett a' Tatárok elleti vitéz-

ködött, és bátyja-is szerencsétlen lött.

Meg-tartották a' Magyar Kirájok Lodomé-

riának, és Gdicidnak címjét elég sokáig. \-La-

jos Kirájunk (Zsigmondnak Ipja) Rusnya-orszá

got lll-Kazimírnak Lengyel-kivajnak ( de csak

bólttáig) engedte, ekkor 1%46-dikban kezdot-

ték a' Lengyelek' címjeik közé tönui : hogy Rus-

siának Urai , és örökösi kkinének ; holott ja?

Magyarok már száz esztendővel eni»ek-eleítte ma

gokat azon országnak Uraiva totcék , és írták.

1- Mária , és ennek Ura Zsigmond-km\ (sok

hadakozásokban bele-merülvén). • új ellenségre

találtak , ki felőJ nem-is gondolkoztak. .

Még elso í-ö/'o^kirájnak életében ( ki ma

gát Éettg-yíZ-kirájnak-is mondotta) meg-ígérték a'

Lengyelek: hogy (Lajosnak halála után) nem

mást fognának törvényes kirájjoknak ösmérni;

hanem Zsigmondit , Lajosnak yejét^ Ezt a' Ki-

rájságot vér szerénc-is várta Zsigmond, mivel

anyja Örzsébtt unokája vők annak a' lll-Kazimírr

*eür, kiben a' Pmsti Nemzet (fiú ágra nézve)

el-veszett. Mind ezek meg-bizonyodnak magok

ból a' Lengyel Írókbók

Azomban a' Lengyelek meg-nem-elégödtek

azzal: hagy- Zsigmondot Lengycl-orsz&gtól meg

fosztották; hanem, még reá-^vévén a Litváno

kat, ebeknek erejökkei Russiáha Lementek; -ós.

I 4. (ineg-v
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(meg-se jelentvén V hadat) azt könnyen kezeik

hez. yötték.

Viszsza^érte ugyan Sógorától Zsigmond

Galíciát, és Lodomériát, rész szerént Követjei

által , kiket Z^íg^-országba küldött , résZTSzeg

yént töbh gyüleközetökhen, melyeket mind-a'-.

két kirájnak hatalmából gyüjtöttenek-öszsze a

Sepességben , és melyeknek kettejében magok a*

Kirájok jelen vóltanak i de észrevették a' Ma

gyarok-• hogy őket a' lengyelek óron-fogva már

ide, már amoda vonnyák, és a/ dolog vejeiére

soha se ereszködnek,. Pe mit tehettünk akkor?

A' sok hadakozásokban el- fogytunk x 's-ugyan-~

azért: hogy sajátunkat yiszsza-vfehessük , kard-.

ra nem kaphattunk. Ók pedig soha arról nem

gondolkoztak : hogy a' frigyet meg-tarcs^k, Bi-.

zonyosok ezek Dlogosvsból (LtXI. p,317« W4

Pogielbol (P,I, p. H«. 's a' t.) kik noha Lengyel-.

írók, az igazságot meg-is efcnem-titkollyák,

Elsó' /fr'roty-kirájunk üdeiében 1327-^^.

János (ebben a' Lodoméfiában az Qsvici Herceg

ségnek vezérje) által-adta magát a' Qebrotszk--

gi kirájnak védelmezéssébe. Ez a' kirij, még

ezen Esztendpben, lll-Kazimírnak (Tesini ve*

Zépiek) hatalmat adott : hogy az Osvici yezér--

?éget bírja, ha János törvényes maradék nék

k-ul meg-halna. EÍ-veszvén Jánosnak minden iva-

dékja, mind-a'-két Vezérségnek ( az Osvicinek ,

U Zátsrimk) igazában &' QebeK kirájjának k^
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zejhe költött ' vólna viszszartérnie. De a' Len?

gyetek ama' fánojsql (Oc|i-orsz4gnak roszszára)

atettomos kötéseket tévén. , mind-aVkét Vezér

séget hamar el-foglalták a és , púdon azokat a'

QíA-kiráj igazságosan yiszsza- kérné , qk visz*

szabadni nem akarták, ."*••

Meg?hajálozván Ziiffwow^kirájunk Í437^

akikben; hogy ő vele egygyütt Galíciára , és £a-

domériára tárgyaló jussunk se eMiem-vesztodött,

se el-nein felejtetett , abból teccik-kj : hogy, bá

rom esztendő; Után , az-az H^o-dikben az Or

szágnak azon Nagyjai, kik hlflá&lát (Jagel

lónak fiát) iWag-WTországuukqak kirájságára hív

ták , elótte ezt a.' mi jusunkat erősen rebesget

ték , a'-mmt kiTteccik hUUlszlónak azon levelé

ből, melyet a.' ^Vfog;yflrrköveteknek adott, mely-?

ben Jfi$-Jlussiára4&rgyii\á jusunkat maga-is meg

esméri. Rebesgette ezt a' just Mí'í^'í-kiráj-is ,

aVmint maga Dlugos. írja (L, XIII, p. 535 .) Nem-

is lehet meg-mufatni : hogy valaha e' jusunk-

ról' lemondottunk vólna^ •-; .)

]V|eg-erősíti Galíciára , és CQdamériára va

ló jusunkat az-is: hogy mindenkor: midőn ki-

rájjaink meg-koronáztattak előttök vitték Galí

ciának és Lodomériának zászlóit. Hogy éppen a'

régi üdőkrul ne: szóllyak, 1bot-dikban; midon

ll-Mátyás megkoronáztatott ; Galíciának zásZ-*

Jóját Pálffi István , Lodomériáét Zichi György hor?

a\>zta, így volt 1618. 1635, 1655. 1^7/171^

I 5 és.
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és még 174 1^dikbea, melyfcen Mária- Tberezia

meg- koronáztatott. így volt Budán-h , midőn

I-iwmf2-Csatzárnak meg-koíonáztatott. Itt Lor

domériának , és Galíciának zászloit magam szeme

immel láttam. •:•'«

Bizonyíctyák ezen jusunkatazottPénZek-is,

melyeket verettetnek kirájaink koronáztatások-

kor. Ezen pénzeken rajtok szoktak lenni aaon

tíz kirájságunknak címerei, melyek (V-jstvántúl

fogva) mind-eddig , úgy mint sajátunk , megtar

tatnak. Itt lehet Galíciát , és Lodamériát látná

első betüivel: G. L, ..." •-- !.v - -.

Bizonyíttya ezen jusunkat a' Lengyekknek

meg-röttenésök , és szorgalmatosságok , midau

1-Leopoldnak követje BátórStom viszsza - kérte

tőllok azokat a' tizen-hárora városokat, melye

ket Zsigmond-kirájunk 1112-dikhen eUzátogosí-

tott. Fékek ekkor a' Lengyelek ; ne talántán kisr

Russiát-h. viszsza-kérje tölok. \

Hallyad bár Zaluszki Andrást- (egy Lengyel

Írót) hogy töri-ki magát oldalán az el-nyöghe-

tetlen Igazság: annak szavai meg-magyarázva

ezek : Szorgalmatoskodnak vala a Lengyelek : ne

bogy Leopold {viszszarvévén a tizen-bawm váro*

sokat , és ezekért azokat a' száz ezer ferintskat

k-tévén y melyek l-Lajos a Magyarok' , IJl-Ka-

zimír a Lengyelek' kirájjaik között zálogúl állat

tanok) Rusnyáktartománt-is'-, Podoliát-is ( úgy ,

mnt sajátjait) viszsxa-kívánnya $. tollöh Méltó

itt



Jtt a* a" meg-jegyzésre : hogy Zaluszki András*

íjait íyásáhól azc vöhettyük-ki : mintha hLajos zá*

Jogította- volna- el a' tizenhárom városokat. Má-.

,sok ezt ^íig-íWQwrfrkirájra fogják , hLajosnak ve*

jére: '.-..••.•) -.:•

Bizonyíttya ezen jusunkat az-.isj hogy Ga

líciát, és Lodomériát , vagy a' Kirájók igazgatták

{ezek ketten vóltanak) vagy oly' Hereegeknek

kezökre bízták , kik midenkor cöllök (ügtenek.

Ilyenek valának : Dániel, Radislav , Leó, Román,

Kik mind a' négyen a' Ritsnyákok közül válasz-

tattanak. Egy Lengyelre-h hízták Kirájjaínk Lo*

domcriának igaZgatássát , kit Bouslatnak , vagy

Boleslavnak neveztek. Ez magát Krakko és Lo*

mévia' Vezérjónek írja , a%mine ez ki^teccik azon

frigy-kötó' levélből , mely V-ZííDőn-kirájnnk , és

Ottokár-Cseh-Wní) között köttetőtt 1271-dikben ,6*

melyet egészen föl-találhatni Qdorik-Rajnáld-qál;

(In annal, Eccl. ad an. 1276. p. 180,)

De ezt a' Just leg-inkábh vítattya azi

hogy 1WZ-dikben Jfária-Tberézia alatt viszsza-

vöttük ezen sajátunkat , ha egészlen nem-is , de

egy kis. részsze kezeinknél vagyon. Jegyzésre

méltó dolog : hogy l-Mária üdejében kezdődött

a'-mi jusunk háborgattatni. ILMária aztat meg

erosítette, Mondgyák : hogy Galíciából' , és La-

domcriából négy miliomot ki-rvöhet minden esz*

teudSbea az uralkodó tiszta jövedelemül.

».':-. .. t - . : . -:.J.. Má-.
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Mária- Tbereziának üdejében azzal * is. s.ü^.

rencsések lőttünk : hogy a' Krakkai tartomány

is a' Magyax^koTonn alá vöttük , a Szándomíxi

és Lublini Palatínussúgoknak egy részsZével , é?

ez Heliciáboz kapcsoltatott. Leg * nevezetesebb

itten Vitlika , falu sá-bányái miatt , melyek még

1252-dikbew. találtaítak-fól, Fpl-van nem csak a*

falú egészen ásva , hanem a" falun kivftl-is vagy

300 ölnyire mint-egy pincék varinak , mellyek-.

U61 a" só.t ki-hordgyák , és azt , valamint a' leg-.

nagyobb Templomokat, oly' hézakakra vágják..

Látni itt sóbúl oszlopokat, niellyek a' falut,

hogy le-ne roskadgyan , fön->tartyák. Melly loK

vak egyszer a' szolgálatra le<vitetnek ;. soha on-

nént azok ki-nenv*hQZattatnak. A' munkás em

berek többen vannak 700-iiái, Minden eszten

dőben hatvan-ezer mázsa sót adnak-el,

f^odomériának faissa, a' 20-dik Pais, EtH

nek udvafa kék-szín. Benne vannak $ két-két.

rétu ostáblák , holott a' vörös. szín a' fehérrel föl-

v41tva. láccaíik, Lodantériából (a' mint mondám ):

mostanában igen keveset, avvagy talán semmit

se bírunk : mivel az Orosz Császárnak kezeinél

vagyon, De Galíciat nem csak egészszen , bír

juk, hanem Krakka- toldalékjával-is bírjuk *. és ezt

imondgyuk Galíciai és Lodoméria. országoknak.

Hogy pedig Lodomériát most-is Rusúában

kereshettyük , azzal vitetünk annak el-hicelére:

niivel a.' régi üdokben-ls ott. vala, Ezt bizonyít-

. tyák
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lyak tt-Gergely-Papknak. három levelei (1.4.

Epp* 53. 352. 353') melyekben Kálmánt (IV-Bé-

lának Testvérjét) $ ki legbelső kirájkodott Lodo-

mhiában b Rússia' kirájjáöak nevezi* {Da-Fres-

ne In Ulyric. Vet. et nov» in Trade Priori c* %

ÜÜSZÁDÍft SZAKASZ

Nagy Btiíjgáriáfóh

Kolga'Vizé mellett laktak azok a' Nemzetsé

gek i melyeket (ezen említött vízhek nevérül)

elsőben ugyan Polgároknak ^ Bolgároknak , ésBo-

gárőknak i, az-1itán osztán Bulgároknak mondottak.

Ez a' Nép (ZTmtMí-Urunk' születésse után)

közel Öt-századik esztendo-tájban ( midőn az

ott lakó mellék-némzetségek-is a' vándorláshoz

kezdottek) él-hagyván* mint a* méh-rajok* tö

mot Íak-hejökét ; a' Fekete-tenger' partjain Duna!

vize mellett jöttenek , és annak derekán által-

költözvén (Anasztázius^Dikórus' Görög Császár

nak üdejében) Tiráda mellet uralkodni kezdöí>

*ék

Ez az itt ie-telepödött nép azt a főidet

fbg\atta-el é melynek nap-iiyugoti határja^élein-

te Belgrád Valaj aZ-ütán pedig * Bodon mellett

(Pldin), Szervia. Nap - keletre' a' Fekete pnger.

Éjszakra a' Durni9 Dél-szakra Trária. Hoszsza
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72, közép-szerii sélessége 30, tehát üdváfa

a 160 derekaltt mértt-főldek.
1

Igazi nyelvüket el-vesztötték : a' Szaftod*

tc'Mal öszsze-keveredvén , azoknak tót nyelvük

kel élnek. Nem vólt ennél a' Népnél aé Görög

Udvarnak nagyolft) ostora. Ők 6^-dikben Kiráje

Választottak magoknak „ kik egy-más után így

így követkoztek.

ÜM-dMen Elso vók: KÜBRÁTé ki Éteíák*

Hús (Konstáncinápoli Császár) alatt éltj és a' ki-

rájok között nevezetes vólt. Nevét sok-féle-képi5-

pm csigázzák á' Görög írók í Kurk y Éróbát J

CbYüvúti, OovfaU

641-di^m* Második Kifájvólt: BÁtÖA-

JÁS Befáklius - Konstdntíms^ és Merúkíiónái'y'

Konstans , KonstdntinvJ-Pógöndiu's (?ó'rög-Császá-

rok alatt* Nevezik ezt Battibajásnak-'is , Éásián2

nak-h , Bsjdnnak-iii '.

didikben. Hnrthadik kiráj vók • TTERBEL

Jtistiniántis-Rhinotmetu? , PhilippikuS-Bárdanes , -4-

nastázius-Ártémius Göró'g-Császárök alatt* Neve*

zik 7flrtflgráflHs.

7H-dikben. Negyedik kirá) vólt: KOMERSÍ,

Tljeodozius-Atramyttcmis , Leo-Izaurikus , cí üfcji*

stantinús-Kopfonymus Görüg Császárok alatt. Hív8

ják jKörMífííícI-is', #rowíeíweM?. Érirhusnak-is..

Ildikben. Ötödik kiráj vólt i fÉLES : &»'.

stdtítiniis-Kopronymus Görög Császár alatt. Ne*

vei : Telec , TéleZis , Tévé&ÍSé



ifáttfUhk Hatodik kiráj vólt: SZABIN,

Konstántinus-Kopronymus Görög-Cskszér alatt.

q(>3-dikban. Hetedik kiráj vólt-, PAGÁN,

Ugyan azon Konstántinus'-Kopronymus Görög Csá*

szár alatt.

76fűikben. Nyolcadik kiráj Volt: UMÁR,

ugyan azoa Konstántínus alatt.

76$-dikbeti. Kilencedik kiráj volt: TOKTÓ,

ugyan aZon Konstantinul alatt*

fós-dikben. Tiztdik kiráj vólt: KOMPAGÁN*

ugyan azon Konstántínus alatt.

766-íü^flM. Tizen-egygycdik kiráj vólt: CE->

RlG, ugyan azon Kvnstcktinus^Kopronymus i éi

Leo-Izaurikus alatt. Külömbb nevei : Cserig

lelerig, ' ' .i : ' :'' •..•'*»'

(ffl-diktoik'- tizen-ktttedtk kiráj KÁRDÁN 3

Lex>*Kbazarus,-és Konstántínus Görög Csaszár a-

latt , ki Anyjával Irénével uralkodott:

2og-dikben. Tizen-barmadik kiráj vólt: KRÚM,

Niceförus'Logotbetu, Mkhael Kutopalata , Leo-

Armenius Góró'^Császárok alatt. Külömbb úevei:

üfniwxm, Kmmno, Krúmás b Érem, Orun.

%20-dikban' -Tizen-negyedikKitkjvóh: KRt

TAGON, Leo*Armenius , Mkbael-Balbus Görög-

Császárok alatt. Külörab nevei': Murtagon , Mut*

ragon. ;: _ •. V , ' ; .

^Mikben. Tizenötödik kiráj vólt : ÉaLÍ)I-

MÍR, Tbeofilus GóYö^Csásáár alatt. Vladimír*

nefris neveztetott, L.. '.».».'- ..•.»..; .

$42-



UZ-dikhan. Tizen-bfiibdik kiráj V^lt : BÖ-

GOR, Michatlt és Sazilius-Macedo Görög-Csá*

szátok alatt* Küiöiüb nevei: Gobor * és (midSíi

meg-körösztöltetött , az akkori Görö^Császár*

nak nevéről) Mihály

%%2,-űikban. . Tizen - hetedik kiráj SIMON,

, BÓlts Léo GörörCsasZárnak üdejében* Vezeté

ke vólt Labas, Fia Baldimírnek * és Keresztény*

E2 leg-nagyobb karokat tött a Éonstánánápoli

GürVg udvarnak* Ezt - Árpad vezérünk három

szor verte-meg* jn-- . .'-'.'/'£' ^LjL^ f",'

932-áiL Tizén-nyölazdik kiráj PÉTER i, Z.ed

GöYöff- Császárnak, és fiának n^btfkbgenitának

üdejébeü. j, -j <•-«•.' ; 4' ..

'•' 9?1*$tárt». ítöéwfcí/tfícedt* kiráj BÖRÍZES 9

^oannes-Zímistes * to£< Császárnak Üdejébeü*

Petefliít fia vólt* ;-.,.- .-;-; ^\:"r\\-::

Sqt'dikbe*. Huszadik kiráj SAMÜÉLi

löí4-íit^eíí* GÁBRIEL* a* ii-dlkt

101 5~dikbeto.. JÁNOS, a' aairfá

tótg+dikbetk IrPÉTER* a* ifrdih

toto-dikban. tlÖMÍR. a* H-dik.

iQil'dikbeq, ALÜZIÁN* a''.'45****.

107%-dikban. Négy Vezérek vézérlettéki

lóZt^dikbem BÖDIN * Sfeer-üiflt kiráj*

im-dikbüfti NICÉTÁS* Vezér*

1 l 4.0-dikben. Guzh , Vezer* -

. lioö-dikban* IVANIC3. -

1zjt-dikben, ASANES. -r.«•-:-.»"«' ^
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liy1-dikben. V-ISTVÁN - Kirájunk*

Bulgária elso meg-hódítójáiiak a' Csabtii-Ma-

%'yetrokat lehet mondani j kik sjjy-dikben {Mau

ritius Görög-Cskszkr alatt) midek-utánna Dalmá

ciát meg-vötték $ Méziába (az-az Bulgáriába) ütöt

tek, és ott Tomis nevü erÖs Várost meg-szál-

lották. Itt nagy emberséget mutatott ekkor a'

Csabai Magyaroknak Kbágánjoh A' Bolgároknak

nagy részsze már ekkor Keresztény lévén, Húsvét'

ünnepejt ülte Tomis - várössában ^ mely város

most-is a' Fekete-tengör partyán vagyon Bulgáriá

ban , nem igen mesZsze onnét le-felé, holott a'

Duna a' Tengörbe omlik. A' Keresztényeknek

ajtatosságjokat meg-értvén a' Kbágány ; három

napi fegyver- szüuést engedöit nékik , a'-még

tudniillik az Ünnepok tartottak. Sőtt : hogy

annnál- inkább nagyobb kedvvel ülhessék az

Ünnepoket (meg- értvén $ hogy a' Város nagy

szükségben lönne , és nem vólna mit önnie

a' Népnek) élést küldött negyven szekerekkeh

Ezeknek el-töltök után j a' Városnak ostromlás

sához kezdött,

Azomban Mdurícius Császir Kommeiiéiőlú

hevezetü Hadi - Vezérjét a' Kbágán ellen kül-f

dötte ; de nagy szerecsétlenségére vált ez a'

hadakozás. Mert a Hadi - Vezérnek eleiba-

menvén a' Khágán , seregének nagy fószszét

le- kaszabálta; tizen - két - ezret közzüllök el

fogott; Az - után (tovább menvén) eg:sz Kon-

K Hat*
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stáncinápolig mindent tüzzel vassal el-emisz-

tött, és annyira meg- rémitötte a' Konstánci-

nápoli Görögöket : hogy , abba hagyván a' Vá

rost i Ásiúba akarnának szaladni. így tehát

ezek a' Magyarok vóltak elsők . kik Bulgá

riát , és egyetemben Irááát - is meg - hódí

tották.

Bulgária* másadik meg-hodítójának (a'-mint

hiteles íróink Szetit-Istvánnak némej kiráji le

velébol írják) magát Szent iítaaVkirájunkat hi

szik Míg^-Országban. Klán, ki Szent István

üdejében Bulgáriában kirájkodott , meg-vetvén

Szent Istvánnak , úgy-mint még fiatalnak hatal

mát , Mcgyar-Oi?.z&gl\%)k határjait nagyon flyug-

hatatlanítottaj Ezt hert1 szenvedhetvén Szent-

István f úgy gondollyuk # maga méne reájok ,

és azokat a' füstös Bolgárokat úgy annyira meg

verte • hogy osztán (közel kétszáz esztendeig)

békével éltek a' Magyarokkal*

Mivel pedig ki-nem-tanúlhattuk mind eddig**

ha Szent-István úgy nyer'te-éjmeg a' Bolgáro

ltat i hogy azoknak Országjokat-is el-votte 4 av-

vagy leg-alább adó-fizetóvé tötte j ezen kirájun-

kat nent mondhattyük Isten-igazában Bulgária"

meg-hódítójának íonni.

Már Jtfne-kirájunk leg-jobbari bele-vágott

Bulgáriába * és Valósággal ezt az Országot a'

Magyar korona alá vötte* Nyilvánosan ki-'teccik

ez .azon levélből j melyet 1202-dikban Itanics

(»'
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(a* Bolgároknak ekkori kirájja) Innocentius1 Ró-

mai Pápának írt; melyben Jwire-kirájunk ellen

nagyon panaszolkodik : hogy őtet sajátjából ki

tudtam

De ; Imre után követközött háröni kiráija-

ink (űgy-mint 111-László, 11-András, és IV-Bé

la) semmi eihléköZetöt néni tösznek Bólgdriai

kifájságjokról. Talán ugyan. Imre se hódícotta-

ftieg okét örökre; hanem (valamint ez-elÖtt Szent

István) úgy mostanában Imre csak íe- csillapí

totta a' nyughatatlanokat i és a' Magyar ember

ségre meg-taiiította.'

\ V-hivári (a'-ki W-Bétanai fia; é'sY kíráj-

ságbári örökösse vála) leg-elsö vólt kirájjainfc

k&zzuij ki eme' 2?o/g-a'r-0rszágot a' Magyar

koronához kapcsolta; Ez még édes atyjának IV-

Bélámak életében (úgy-mint az Országnak kiráji

hercegje) á' nyughatatlan Bolgárokra riienvén ,*

oket akkor nem csak nagyon meg-verte; hanem'

tüzes4 kiríjjokat-is (Aszancs Jánost) meg-fogta ;

és Budára hozta;

Minék-útáriná ; Bélának haíáláía ütári ; ézeri

V-ísivdri a' kiráji székbe ült , és Aszanestdl ar

ra kérettetétt: hogy Országába viszsza-éresz-

sZé ; igeri ember-szerető kíráj lévén; meg-én-

gédté néki a' viszsza-menételt ezen két állomá

nyok alatt : 1-ször: hogy minden esztendőben bi

zonyos adót fizessen az alá-vétteté|ifék jeléüh

lí-íitrr: hogy mind magfl , mind utántiá-kovétkír

• Ki fc4* „



zendő Magyar kirájok j5o/jflridikirájságnak cím-

jéyel élhessenek. Ekkor osztán őtet haza eresz-

tötte ; magát pedig ezután Bolgár Istvánnak ne-'

veztette*

Hogy pedig V-István maga-is a' Bolgáriaí

Uraságnak címjével élt i ki-teccik azon leve

léből, melyet (már mint Magyar-Országnak ki-

rájja) 1270-dikben adott az Orodi Prépostnak ke

ze által. Ebben ö Örzsébetnek , édes leányjáuak

(.ki, a' világot meg-vetvén, Apáca léve Buda

mellett a' Nyulak' Szigetiében) , és ugyan-csak

egyetemben azon Apácák' klastromának aján

dékozta azt a' jpszágot , melyet néki még ki-

csinségében szánt vala, ha valakihez férjhez

tnenendene. Ezt az Orodi Prépostot akkoron Be

nedeknek nevezték , és V-Irt-wm-kirájunknak Al-

Korlátossa vala (Vice-Cancellarius).

Ez az Orodi Prepostság , a' mostani Arad,

és Ménes között fekszik , egy óra jártányi főid

re Aradtól, avvagy talán kevesebbre-is. Kik Ma

gyar íróink közül erről a' Prépostságról emlé-

jközetet tesznek; soha ezeket a' Földeket nem

járták. Erre az okra nézve nem csuda: ha JW-

JMátyás-'is hibázik : midőn Orodot Ó-Aradnak len

ni mondgya, és a' Maros' partjára hejhezteti,

Xáptalant-h ád (J-Aradnak, melly Ó-Aradon so-

Jha se vólu.

Egész Orodot (követközésképpen ár híres

Prépostsági t-h) i'ó\ cbŐl ki-forgatták. * Tbvökbk,

mi-
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minekutánna Tömtfí-várnak Urai lottenek. Eugt-

niusnak vezérlése -alatt ki-üzettetvén e' hejek-

ről a' Törökök, Orodra a Svábok jöttek, és a' Vá

rost már nem Orodnak , hanem Glogovátnak mond-

gyák. Kár hogy a' régi Magyar neveket így le-

gyaláztattyák az Elpl-járó Urak.

Erről az Órodi Prépostságról (hagyomát1

gyanánt ) azt mondgyák a' Városnak mostani la

kossal : hogy (a' Törököknek oda jövetelök előtt)

a' Prépostság ~ templomában - lévő valami. alsó

bóltozatokba hordották minden írássokat a' to-

va-látó Papok , és mind-eddig ott-is lennének

el-rejtve* Én nem tudom : ha az Országnak na

gyobb hasznára válna-é, ha , eme' régi dülledék-

nek le-rontássával , kezei közé kaphatná azon

öszsze-rothadott papirosokat , mint gyönyörü

ségére válhatna : ha azon régi nagy épület-

• nek dülledékjeit örökre föl-tartaná. Amúgy-is

eleget hordbttak-el belolle mind az új templom

nak föl-építéssére , melly a' Prépostság elott áll,

mind az uraságnak sok épületeire, és a' Sváb'

házaknak föl-állítására. •

Hogy pedig az Ország'- Gyülésse-is , melyet

Vak-Béla kirájuuk tartott , nem Aradon ment

végbe (a'- mint ezen hejeket nem ösmérö' Ma

gyar íróink beízéllik) hanem inkább 'Orodva

gyüjtetött, könnyen löhet e' kettobol ki-vou-

»i ; hogy Vak-Rélának üdejében l-ször Arad-v-k-

rossa nem vólt , nem-is találtatik benne valami

K 3 *K
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régi épületnek jele , melybe bé-fogadhatták VfSlr

na Vük-Bélát t feleségével, és udvarával egy-

gyutt. Vólt pedig Orodon ama roppant Prépost-.

ság , mely akkori két kirájoknak-is hejet adha

tott vólna ; és azon üdőben kirájiaiak örömest

behajtottak a' Papok' udvarába , fo.-k éppen , ha

azok az Országnak Tifztjeiben vóltanak, ll-szor:

Annak az egész Orodi Gyűlésnek nem más fq

oka yala: hanem hogy Helena (Vak-Bélának Hi

tesse) boszszút állhasson azokon , kik ura' vak

ságának eszközlói yóltanak, A'- mint-is azok va

lamennyien leTkaszabáltattak. Ennek a' mészárr

lásnak jelei nem Aradon t hanem Orod mellett

yannak. Itt a' város' végén máig-is fölhallanak

azok az öt halmok j melyek alá (a'-mint ótt a'

köz-hagyomáuy tartya ) a' meg - ölettetött Na-:

gyoknak testjeik él-temettettek.

Mind-ezek ugyan, melyeket mostanáhan az

Orodi Prépostságról mondottam , igazán szóUyán,

nenf ide tartozandók. pe meg-nem állhattam •

hogy rólla emtéközetot ne tögyek , melynek sir

ralmas djilledékjeit magam' szemeimmel láttam

l%OQ-dikban Scptemtyrnek. közepe tájjában , mi

don tudni -. illik Radnának \ Spjmps - várának ,

é$ Lippánetk. hejheztetésse' meg-visgálássa' oká:

ért pjogoiiflcon, (v^gy-is a' régi Orodon) körösz-

\u\ mennem kolletött. Magammal vittem. édes

Ö.csémnek fiát Antalt, és ugyan azon Öcsém' le-.

anyjának szülöttét Beniczki Nicit ; és el-beszél-

lot-
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lőttem előttük a' régi történeteket. Már most

J3#/|-4rÍfl-Qrsz£gra viszsza térhetünk;

..: Hatalmunkban tarcottuk Bulgáriát V-István-

tül fogva » az-az : 12.n1-diktől egész 13l}6-dikig ,

V3gy-is 125 esztendeig; mert 1359-^eíí Nagy

- Zfljqs-kirijunk (ráncba szödvén Dalmáciát) mi

vel a' Bolgárok ellene hánkolódni kezdÖttek ;

reájok esqtc , és (meg-vévén az erősségeket )

Strascimirrk\í;k)t Mtfg'^cr-Országba. hozta ,és töm

löcbe yetötte éppen azon üdőbeo , melyben A-

murátes Tárók-Császár (meg*vévén AdriánopoV

yáro!S.$á.O a.' Jancsárokat szörzötté.. . .

.;;'. 4?-után 136%-dikbAt! ismétt hadunk vala. Stras-

pmirral, a' Bolgárok' <kirájjáyal , kit Nagy-Lajos

Országába yiszsza-eresztöít, miuek-utánna job

bágyi hüségére meg-esküd.tette. 1z§9-dikben Bo~

dony. ( másképp' VHh ) megvétetett , és. en

nek gond-vis.elés.s.ét. egy Magyarra bfeía. Nagy

Lajos,. Éppt;n ekkor Dirrákbiumnak ve.zérje Károly

Kroáciának, és Dalmáciának Bánjává tétetött.

Qsztsm :. izyz-dikban (minek<-utánna. Epixust

£i. Macedóniát meg-vették a.' Törökök, Bulgária

ellen támadtak. Héjjába kért Nagy Lajo.s. segí-

tsé.get IX^Gerffc^Pápátúl. Zíig-moníZ-kiráju.nk alatt

?39JMw»tezek történtek^ midőn ezen kirájunk Nór-

ij.áb.an vólna, és üzenetet küldene- Jádrába :. hogy

egy gályát aduinak a' Töxökők ellen; velek Li

diit Júliusban meg-ütközvén, és Nikopolisnál Itc-

Serve^en meg -. verettetvén , • 1397 - dikben. Dql-

t

K 4 ^4
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maciába érközött. Itt mind a' Magytooktu* , mind

a' többi tartománjainak gyülölségébe esött, a*

kirájságban-is alig maradhatott-meg. Ez üdotül

fogva bírják Bulgáriát a' Törökök ; mi pedig ju*

sunknak emlegetéssévei mind-eddigien bé-ért'úk.

Bulgáriának nevezetes várossai 1. Bodon,

ma Vidin, régenten Viminiacwm. a. Ciprovac. 3,

fárna, holott I-Z7tói«/o'-kirájunk (minek-utánna

a' frigyet Szeged várossába meg-szegfűk) a' had

ban el-veszett 1444-dikben. 4- Nikopolis. Itt vólfc

a' Törökökkel elso ütközecünk 1396-dikban, mi-?

dón- egész Ü?o%íír-Országot eí-vesztöttük.

Bulgáriának címore a' 22-dik Paison ta

láltatik. Ennek udvara vörös, melyben három

agarak úgy vannak ki-téve , mintha sebes nyar-

galásban lönnének. Az agarak pedig örvösök. A*

Paison fölül koronát látni, mely a' Királyságot

jelenti. Hogy ez légyen Bulgáriának címore, bi-

zonyíttya 'Révai Péter-is , ama' korona-Ör. És

én ezt leg-bizonyosabbnak tartom. •

Nagy düesőségére válik JSo/gvír-országnak :

hogy abban két nevezetes ember születtetött,

Egy iíówwr-Császár Aureliánus nevezetü y másik

ama' nevezetes Aecius , ki , a' Hunusoknál tanúi

ván {Aula alatt) a' katonaságot ; a' Rómaiak' szol

galatjába állott, az-után Atilát (a' Katalawmmi

mezőben) kegyetlenül meg-verte.

Hü,
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K i s - B u l g á r i .á r ó l.

i-^me' K\s-Bulgária ama' ÍÜngy-Bulgáriában fog-?

laltatik ezen üdőkbeu ; de ennek-előtte meg-vólt

külömböztetve , és Dardániának-h nevezték. Ha

Niszszátol Sofián ( avvagy régi Szárdikán ) kö-

rösztúl az Hémm hogyének végezetéig ( mely

Niszszához leg-közelebb esik ) egy egyenes hosz

vonattatik ; ez a' hosz választya-el Bulgáriából

azt a' tartománt , melyet mostanában Kis-Bulgá-

riának nevezünk.

Mint-egy bizonyosak lehetünk abban, hogy

ezt a' Kis-Bulgáriát-n (valamint ama' Nagyot)

V-7ííW?t-kirájunk kénszerítötte a' Magyar ko

rona alá : mert nem tapasztallyuk az akkori írók

ban: hogy V-Zíirom-kirájunk' üdejében két-felé

lott vólna szakakasztva Bulgária. Ugyan-azért:

. egy hévvel és lévvel ezt-is kezeink közzé ke-

rítöttük akkoron.

Kis-Bulgáriának leg-híresebb várossa ama' re

gi Szardika (mostanában Sofia) melyben régen-

ten az Anya-szent-egy-háznak sok gyüleközetei

tartattak, melyek a' követközött Püspököknél-

is nagyra böcsültettek. Itt vólt ama' híres Érsek

TbeofilaBus , kinek írássai most-is mes-tartatnak.

Most-is benne lakik az Érsek , és a1 Túrok Igaz-

K $ Kis
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Kis-Bulgáriának , avvagy Daxdániának cí-

mörében meg-nem egygyezuek a' legrtanúltabb

emberek-is, Néinejek azt mondják: hogy két víz

között a' Farkast szemlélik. De ezek Sklavoni-

át Bulgáriával öszsze-vegyítik ( Lásd a' 9-dik

Paist ), vagy meg-nem külömböztetik a' Kítnsá-.

sági címörtul (Lásd a' 3-dik Paist). . .

Én Du-Frtsnével tartok ; mivel ez az ijetéa

dolgokban igen járatqs ember vala. Azt mond-

gya tehát ez : hogy Biúgáriának ama' leg-régibb

címöre (midőn tudni-illik Nagy-Bulgáriatól el-va^

la-választva) az légyen, melyet én itt a.' 21-dik

Paison elő-adok, Ennek udvara vörös. Benne var;

gyon egy Oroszlán, két hátylsó lábára állva,

farka fel-inereszt#e , ymeg-hajtva> Két elsq lá

ba egymástól el-távozva , szája ki-tátva. , nyei-.

ve ki-nyúlva , feje megTkQronázva.

Eme' Kn-Bulgáriának-h nagy dücsQSségére

válik az : hogy benne születöt* Constáncius. KbUr-

ms. Benne születött ennek Fia-is, ama' legrne-

vezetesebb Nagy-Kqnstántínus , a' ki a' Császá

rok közül leg-elsö vólt, ki a' Körösztény hitet

fölvötte ; és Rómából a' birodalmat Bizáncium-

ba vitte, és a' Várost (maga nevérol) Konstan-

cinápolnak nevezte. ' ;.;•(

M.0"M

HU-





paq. 1S3-
 



153

fiySZONrKETTEDIK SZAKASZ.

Valáchiár ól.

Véalkhia (elsőben ama' régi Dáciának , az-után

a' Nagy-Kunságnak egy részsze) a' Magyar tar

tományokra nézve, Nap-kelet-felé fekszik, és

itt Moldáviától határoztatik-meg , Dél-szakra

Bulgáriától; Éj-szakra Erdély vagyon; Keletre pe

dig Magyar-Orszkg. Közel hatvan mértt-fóld an

nak hossza , harmintz-öt szélessége ; kovet-

kozésképpen udvarában közel a1oo derckaltt

mértt-főldek találtatnak,

Valáchiában az Oláhok így termettenek : Trá-

ján Császár (a'-mint ez-el<Stt-is mondám) el-vé-

vén Decebaltól egész Dáciát ; benne hagyta Ró

mai seregének sok vitézzeit : hogy (úgy-is mind

fáradttak lévén) magokat ki-nyúgodgyák , a' fegy

vertol meg-szünnyenek { mind-az'-által a' földet

Római módra müvellyék, Közel két-száz esz

tendovel ez-után : Galliénusnak ( Római Császár

nak) üdejében a' Gotbusok , és Szarmaták ( ösz-

sze-szürvén a' levet) ki-jöttek tartományokból,

és magokat a' Dáhisokkal , és Gétákkal öszsze-

kapcsólták. Sok üdeig úgy annyira háborgat

ták a'' Dáciában lakozó Rómaiakat : hogy ezek

itten csöndös lakássokat nem remélhetnék.

A' Rómaiaknak keserves életjöket színére

vévén Aurelius (Rómeii Császár) i^-dikben azo-

kaí
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kat a' Római Vitézeket, kik a' Etikusoknak ül-

dözéssöket szenvedni aein akanák; által-vitte

t Dunán , és Méziában (az-az a' mostani Bul

gáriában) le-telepítötte. Kik pedig a' Rómaiak

közül Dáciában meg-maradtak ; a' Római nyel

vet (melyen ők beszéllötteuek) a' Szarmaták'

nyelvvével (mely a' Tót nyelvvel egy vala) az

után a' Dákusokéval-h öszsze-vegyítvén , egy kü

lönös O/ö/j-nyelvet szerzettek , mely nem egyék,

hanem Deák, Tót, és Dákus-üjelybQ öszsze-ha-

bartt, és föl-eresztött szülemény. Ók magokat

most-is Rómaiaknak nevezik (jRumuri*'

Azt mondgya Neisingcr, egy német írói

hogy Va'áchia lakosinak nagyobb részsze Kris*

.fMí-Urunk' 500 dik esztendejében (midőn a' töb

bi Nemzetek-is vándorlani kezdöitek) a Bolgá

rokkal jött-ki s Flacb , vagy Valack név alatt. A'

F-bötüt Ora fordítván a' Magyarok, őket első

ben Oláchcknak , az-ntán Oláhoknak nevezték.

Bírták ezt a' Valáchiát {Dadának több rész-

szeivel egygyütt) a' Gotbusok, Szarmaták, Dá-

kusok, és Gepidák mind-addig, méglen 376-dik

tájban ki-jöttek a' Honnok , és ezeket , vagy el

kergették, vagy (kik magokat meg-adui akar

ták) meg-hódították. Bírták osztán azt 600-dik

tájban a' Csabai Magyarok-\s (Csabares, Khabares)i

az-után magok a' Magyarok-\s 900-dik tájban.

-A/ííg-^r-kirájjaink között leg-első volt IV-

Bélat ki Valáthiának Ura lölt: mert ama' híres

líu-
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Kuún (akkoriban a' Nagy-Kunság-fiak kirájja ) ,

a' körülötte-lévő ellenségeitől sokáig, és erosen

háborgattatván, magával egygyüt t Bélának aján

lotta Országát. Bé-is-eresztötte . őket a' kiráj ,

és magát Nagy-Kunság7 kirájjának lenni mondot

ta. Éltek ezen címmel az utánna-uralkodó ki-

rájok-is.

Károly kirájunk' üdejében igen állhatatla

nokká váltak az Olábok, kiket a' Magyarok Ha-

.vas-al-főldieknek-h neveznek, mert a' nagy havas-

hügyeken túl laknak. Ezeknek nyi'ghatatlanság-

jokat le-akarván csillapítani Károly , ellenek vit

te a' Magyar sereget. El -menetele szerencsés;

de viszsza-jövetele igen szerencsétlen vala. El-

veszött egész serege. Maga-is bujkálva járt , és

Budára alig érkuzlietott.

De Károlynál sokkal szerencsésebb vala La-

joí-kirájunk. Ez Bazarádtól egészíen viszsza-vot-

te (és pedig minden vcr-ontás nélkül) Havas-al

földet ;. és szerencsésen meg- is-tartotta.

Valáichicthoz való jusunkat elég bőven meg

mutatta Hunyadi János , Msg^íír-országnak (mi

vel ekkor V-Lfl'yz&'-kirájunk igen fiatal vala)

híres és neves Igazgatója. Ez a' Hunyadi (mi-

nekutáuna Várnárnál Bulgáriában úgy meg-veret-

tetött, hogy első í//ő'«/o-kirájunk-is el-veszne)

Valáchiába jött : hogy (onnant Afa^yar-Ország-

ca érközvén) katonákat gyüjcsön a' Török ellen.

Drákula {Valachiának akkori Fejedelme) látván

Hu-
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Hunyadinak szegény állapotját; őtet el -fogta 5

kinek kezéből meg-meneködött még-is $ de igeri

nehezen.

A/í?^'<ír-oíszágbá viszsza-jövéri Hunyadi ;

az Országnak Igazgatója lött, és így; kiráji

hatalommal bírván 5 leg-is leg-elsőben Drékúlfr

.nak töttét akarta ineg-boszszülni * és ötet ismétt

a' Magyar korona alá hajtani; Ellene menvén

katonáival^ DrákuUÍi fiával égygyütt el-fdgtás

fejöket-is vetetté. És hogy kiráji hatalmát an-

nál-inkább ki-mütathassd; Űrákula héjett más Fe

jedelmet roiidölt Valáchiábat

Harmadik iu/ro^-kirájunk alatt neni vólt

immár több Havas-at-földbol kezünk alatt; ha

nem annak az a' részszé + mely Mög^^-Ország-

nál kezdődvén * egészen Alüta - fojójáig terjed;

De ugyan tsakő alatta, ezen résZszel egygyütt;

el-vesztöttük Hávas-ul-fotüeí egészszeh.

Visz sza-kívántük ezt vö1mi 11-József Csá

szár'' üdejében j bé-is - mentünk immár Bukarest

be {egész Faláchiának anya-váróssábs) ; de útán-

na követközott 11-Leöpold' üdejében ki-ütvén a'

Francia háború j egész ^aUchiói viszsza-ádtuk

a' Tdrukökhek ^ viszsza-adtük ekkot Belgrádoi-\s t

egész Szerviának ahya-várossát;

Szépj és egy kévéssé meg - erőssíttetött

Város Valachiában Bukaresti Van leg-alább negy

ven temploma j és ugyani annyi Klaströnuu Itt

vau Lak-heje a' F ejedelemüek-is* kit . ők itó
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fodornak hívnak. Bé-mentek a' Luteránusok-'is ,

.4s 1754-dik ben templomot építöttek magoknak;

és a' Swrtfli-kirájnak védelme alatt vannak. Meg-

vötték Bukarestét az Oroszok 1769-dikben, ég

tartották 1774-dikig.

Faláchiának nem ama' régi ; hanem mosta

ni Paissa a* 2^dik Pais. Udvara ezüstös , vagy

fehér. Alól egygyes hogy* rajta a' kis-korona.

A' koronában áll a' fekete holló ki-terjesztött

szárnyakkal* Szájában tartya a' fehér körösz-

töt* Az egesz Pais fölött Vagyon a' korona , az

Országiásnak jele*

HÜSZON HARMADIK SZAKASZ.

M öl 4 á v i a r ó l. ' ;

Valamint Valachia , úgy Móldévia-h a' Nagy-

Kunságnak egy részsze, nem külomben a' régi

Dáciának harmadika. Határozza ezt Dél-szakra

á' Dunai Éjszakra Galícia; Nap-nyúgotra £r-

dély9és Valááld , Keletre Le«g^"c/-országj és az

Öcakóvial Tatárság. Mind hoszsZa ^ mind széles

sége közel ötven j köVetkezés-képpeü udvara

1500-derekaltt mértt-földek.

Mint-egy bizonyos í hogy mind a' Moldvák,

mind az Olábok egy Nemzetségek: mivel egy nyel-

vet-is beszélnek igen kevéá külömbséggei. Mind-

az'-által: laknak közöttök Lengyelek $ Rusnya-

kok*



leolt, Törtö'ök 9 Örményei:, és Rácok. Külomb Fe*

jedelme vagyon Vuláúiátü*, ezt-is Hoszpodár-

iiak hívjaki

Mivel lV*£e/íi-kirájünfc' üdejében himd f<r-

láchiának, mind Moldáviának egy kirájja yala 5.

kit akkoron Ruténnek neveztenek , és ez a' Aw-

Kfti mind magát, mind egész Nagy-Kunságát a'

JWhg-^^kirájnak koronája alá-vetötte , ki-hozó-

dik az : hogy Moldáviát-h YV-Büa hozta a' Ma

gyaroknak birodalmukba.

.. Moldáviának Anyavárossa Jászi. Itt laknak

mostanában a' ffoszpodárok ; itt laktak ennek-

elotte a' Nagy-Kunságnak kinljja-n. Mondgyák:

hogy ennek a' Városnak lakossai, még a' Ki-

rájok alatt-is , meg-külömböztették magokat a*

többi Nagy-Kúnságiaktól, az-az : sokkal ki^pak

lérozottabbak , és tisztesség -tudóbbak vóltak.

Midán Kutén Magyar - Országba be-jött, azon

Kúnok, kik vele egygütt ?tó-várossából ki

jöttek , magokat Jászi-Kúnoknak nevezték •: hogy

a' többiektol meg-külömböztesseuek , a'-mint ez

el6tt% mondám , midőn a Nagy-Kunságról szól-

lottam. Hát ha innént mondatnak ezek a' Kú

nok Jászlaknak, vagy Jászoknak ? deákul Jazo*

nes, Jazyges? .

Moldáviának címerét a' 24-dik Paison lat-

'hatni. Ennek udvara aranyos, vagy fehér, és

virágokkal ki-ékesítve. Benne vagyon a' fekete

ökör-fő homlokkal ktfbrdítva , fülei le- csügvcn*

HU-
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HUSZONNEGYEDIK SZAKASZ*

Ü a s c i a - 0 r s z á g r 6 U

t>
JL\.asciáról nékem különös Véíeködésöni vagyon',-

de nem alapos okaim nélkül. Ügy gondolom te-

hát : ho£y a' Íeg-régibb-üdökben-élö' Görög írók

ezt a' tartomáut, melyrol mostanában szóllani

akarok j Tbrácidnak nevezték* Kik az-utári ír

tak j azt Ráciának mondották; a leg-fiatalabb

jegyzok , Rásciának mondgyák.-

Ráciának Éjszaki határja Bulgária. Déí-szak-

ra az Égéúmi tengör. Nap-keletre Hellespontui

Vagy-is a' mostani Mare di Marmorá. Nap-nyú-

gotfa Bulgária , és Macedónia* Hoszsza Ráciá

nak ló; szélessége 4^, követkézés-képpen an

nak udvara 28öo-derekaltt mértt - földek* Anya

várossa Bizáncium , vagy ( a'-miht azt aZ első

Görög - Császár Könsiántinus meg - körösztolte )

konstáncinápoL Ennek lakössait mostanában egy'

íniliomra teszik. Tudni-ilíik hét-száz-ezer a' To~

fbkiég, két- száz- ezer a' Görögség, hatván-ézér a'

Zsidóság j negyven-ezer az Örménység'.

Hogy ennek a' Tartománnak neve eleinte

tbrácia vala ; azt nem szükség élo-hofdott tanú

ságokkal bizonyítani. Tele vannak mind a' Gtf-

fög-* mind a' Deákufóknak könyveik ezen szód

nak emléközetéveL Határja mostanában Éjszakrol

Üéhiúi-hogyimk bérceei , melyek ezt Bitlgáriátéf

L *k
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el-szakasztyák. Dél-szakról az Tgyéumi tengör,

Nap-keletről a' Fekete tengör , és az úgy neve

zőit Froponfis. Myiigotról Strimon fojoja , és

fatígrtw-högyuek í<»ap-nyúgotra-menő bérccei.

Ez a' régi Tbrácia nyólc kerületekre vala

fol-osztva. I. slstika. 2. Cenik*. 3- Szapaika. 4.

Nedica. 5. Bessika. 6. Usdices'áa. 7. SzsLetika. 8.

az Odriziai, mely névvel néha egész Tra'ritfí

nevezik a Leleményesek (Poetae). A' mi a*

Nemzeteket illeti, melyek Tráciála laktanak ,

ezek a' főbbek : Medusok, Bessusok , Cikónok ^

Bistonok, és a'' Fragandák. A' regi kivájok közül

leg-híresebb Fííícwí, kiről én a' Gyapjas- Vité

zekben eleget írtam. Tráciáncik hoszsza 45, szé

lessége 30, következés-képpen udvara 1350-de-

rekaltt mértt-fóldek.

Hogy pedig ezt a' Tbráciát az-után a' Ma-

gyafok (minek-utánna zaklatni kezdötték) Rá

adnak nevezték, ki-teccik I-^-kirájunknak

ama' húx's neveden írnokjából , ki ( a' többi kö

zött) azt írja Botondról ( az Árpád , és Zoltán

üüeje-béli nevezetes Hadnagyról, : hogy minde

nütt győző seregével bé-rontatott a' Rác-főidre

(iíi Tcrram Racl) , és Konstckcmápolig menvén

(ez a' város Tbráciábav , avvagy * az lmokként,

Jiáciáhn vagyon) olly' nagy lukat vágott Lán-

dsájávai annak a' városnak kapuján, hogy azoa

egy kii gyermek bé-férhétett vólna.

Bér
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jW/^kirájűnknak írnokja tehát azt a' Tar-

tománt mondgya Rác-földnek (Jerrüm Raci) ,

melyben Konstántmopolis fekszik ; ez pedig hogy

Tbrcciában légyen , esak a' tudatlan tagadhai.-

ná léhát Ihráciát a' Magyarok amivel könnyet^

bén esuct Kimondássa) Rúnának nevezték*

Hogy osztán ezt a' Ráeia-ízót Rásciára for

dították. az .rók , annak oka az : mert némej

Nemzecek a' C-botút ÓObanggal szokták kimon

dani. Bizonyítom ezt égy (mostanában-is élS)

Fó-Hadi-V ezérünknek nevével ^ melyet így ta

pasztaltam magam-is keze-írássáv al alá-írcttnak

lönni : Laci , de mind magától , mind a' mostam

egész világtól ily hanggal mondatik-ki : Lascu

Tbráciából tehát elsőben Rácia lött; az-utánpe^

dig Rascia , a'-mi víttatni-való vólt.

Hogy pedig Tbráciának Urok vóltak a2

Honnusok , és Scitbák j ha elöbbeni üdőkre fol-

nem-megyünk-isj ki-teccik dtikbél a' Honnusok-

<nak ama' nevezetes kirájjokból , ki Urunk-szüle-

tésse után közel 440-dikben adó-alá vötte Kön-

stancinápolt. Meg-hóditotta tehát egész Ráciát ,

noha Ibeodoziust ( az akkori üdöben élő Giítög

Császárt) uralkodássában megfagyta.

De m ég Atxla el5tt-is 29 i-dik esztendS^táj-

ban Urok vóltak a' Scitbák Ráciánaki Ezt a' 2?t-

zántínomi írókból nyilvánosan elÖ - adgya Du~

Fresne (In Tract. Prael. c. 3< § 30. 51.) Nem

esak Ráciának pedig ; hanem éppen ekkor Bul*

La gá-
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gáriának-h , Gí>'ro'£-Országnak-is, Ekkor még Pan

nóniát a' Szarmaták bírták , és a' Kvadok ; mely

nek fölso részszét a' Markomannoknak engedte:

Galliénus- Császár : mivel ezek' kirájjoknak leá

nyát {Pipát) feleségül tartotta.

Noha ugyan Ráciát örökösen meg-nem-tar-

tották se a" Sciták 26í-dikben, se a' Honnusok

44o-dikben, mivel még ekkor a' Konstánciná-

poli Görög udvar igen hatalmas vala : mind-az'-

által Justiniánus Görög Csázár alatt 540-dikben

az Avarok által-tsaptak a' Dunán , kik nem csak

ismét Ráciát (a'-mint a' Bizántínomi írókból Ké

ri Ferentz elő-adgya) ; hanem Görög-Országot-is ,

Ilirikumot-h meg-hódítottáki v ' '.

Szörnyüség nélkül nem olvashatni i miket

tott az Avarok' Kbágánja Mauriciussal , a' Kon-

stáncinápoli Császárral ; óeodik esztendőnek táj-

jában. l-szbr: Meg-vötte Mauricius a' Fegyver-

nyugvást ama' Kbágántól, adván néki nyólc-száz-

ezer aranyat. Il-szor: Ezzel meg-nem elégodvéit

a' Kbágán , követöket küldött Konstáncinápolba ,

ki az előbbi aranyokhoz (hogy egészszen meg

üsse a' wí/Zie-számot) még két-száz-ezer ara

nyokat parancsolt. Ezt-is meg- adta néki M&u~

ricvus. De ötet a' Kbágán még-is jobban gyöt-

rötte : mert Uhszor : Azt üzente néki : hogy örö

mest látná azt az Elefántot, mely Konstánciná-

poltan vala a' Csaszári udvarnál. Ezt-is oda kül

dötte nékijde ki-nem elégíthette -.mert IV-ízít;

Egy
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Egy arany nyoszolát kért tőlle a' Kbágán. Ezfc-

is meg-csináltatta a' Császár, és néki küldötte.

De mind ezek csupa enyelgések vóltak. A' Kbá

gán addig kereste az alkalmatosságot, még be^

léje kaphatott. Lásd Ként Mauriciusnak életében.

Miuek-utánna ismét Mauriciusra méne a\

Kbágán , és véle azt a' békessógöt kötötte :

hogy köztte, és a' Magyarék között mostaná

ban a' Duna vessön határt: meg*kénálta a' Kbá

gán Mauriciusf. hogy, ha minden rabért egy

Bizántínomi aranyat fizetne ; Óket a' Császárnak

yiszsza adandaná, Sokalta a' pénzt Mauricius :

mivel a' fogjok fizen-két ezeren yóltak. Erre

meg-haragudván a' Kbágán, mind a' tizen-két

ezernek fejöket vétette,

Ugy teccik ; hogy Mauriciusnak ezt a' fös

vénységét meg-akarta boszszúllani a' neheszte-

10 természet. Mert elidegenülvén tplle a' Nép,

egy Hadnagyot választottak hejébe, kit Fókásnak

pgveztek , és ezt Császárnak-is tötték, Ez a' Vá

rosba menvén ; Mauriciusnak feleségét , és négy

fiait szemeláttára meg-ölette; mely iszopyító

dolognak látássára mindegyre így fohászkodott

JSÍaurípius: Justus es Domine! £í reftum judici-

•um tuum. Igaz vagy Uram! és igaz a' te íté*

leted, felesége és fiai után Ó-is. meg-ölettetött

602-dikben.

Ismétt az-után (ugyan csak ez-elő'tt említatt

liériná Tanú-bizpnsága szerénO Niceforus-Fokásr

h 3 nak
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f1ak (KonstfacinápolirGöröfr-Császárnak) üdeiében

967-dikben, a' Magyarok viszsza-kérték Fókái

tól Ráciát, úgy-mint sajátjokat. Erre meg-ret-.

tenvén fíokái, a' Bolgárok'- kiráiiához fofamqdott,

arra kérvén 8tet: hogy a' Magyarokat által-ne-

freszsze tü Dunán. De *»rre azt felelte a' Bol-

gdr-kvck] : hoey ó" mostanaban békességben élne

a' Magyarokkal; ugyan-azért nem-is lonne taná

csos (Rakásnak kedvétéért) a' barátság' kötelét

fól-bontani , és népét új veszedelembe taszíta

ni. Ezt pedig azért mondaná : mivel eleinte 5-

»s kért légyen segítséget a' Rácoktól, de sem-

mi-féle-képpen nem kaphatott.

Midőa osztán a' Törökök a' Nap-keleti bi

rodalom ellen úgy föl-támadtak , hogy Ráciát

nyugodni nem hagynák; hanem fegyvereikkel

gyakorta meg- látogatnák;. ezeket a' sokszori

nyughatatlanságokat el-únván a' gazdsgabb Rá-.

cok , Réciábál ki-takarodtak , és, Szerviának dél

szaki részszében le-telepödvén , magokat hason-

ló-ké^pen (valamint ez-elott) Rácoknak nevez

ték; a' hejt pedig, melven le-telepödtek ( és

melyet ennek-előtte Raskának , avvagy Ráskiá-

nak mondottak) ez-után R'ásciának nevezték.

Az ida-kSltözott Rácokat se hagyták béké

vel élni azok a' Törökök , kik Sket Anyz-Ráciá-

hól eleintén ki-verték. Midőn egész Szerviát-is

nagyon fenyegetnék, ennek akkori kiráfia Vn-

\oxk} György ( kit így-is neveznek : Vuko do

Bran-
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Branko , f'gy-is : Brankovics ) igen által-látván :

hogy eme' jószágát meg-nem-tarthattya ; 1425-

dikoén viszsza-adca ZíiivwottJ-kirájunkuak Bel

grádot , Szerviánok Anya-várossát. Mely csele

kedetéjért őtet , nem kevés embereivel egygyiitt,

Magyar*orszkgh& bé-fogadta 9 meg-jegyezvéq né

kik egynehány városokat, melyekbea ajua' ki

költözött i?flf-keresköd6k bízvást lakhassanak.

Ezen üdo-'ájban, és ezzel az alkalmatossággal

kerültek a' Rácok A/ag-^flr-'Országha.

Rasciávak címörét a' 25-dik Paison láthatni.

Ennek udvarában a' három fehér patkó. Ezek-

rul a' patkókról most * is azt moudgyák a' Tö

rökök 1 hogy mely főidet a' Torok-Császár' lová»

nak patkója meg-nyom ; azt más Kirújnak ke

zébe ereszteni lehetetlenség ; inkább veröket

ontyák, mint azt a' Tartományt kezeik közztil

ki-adgyák. A' Pais, fölött korona vagyon, az Or

szágnak jele. Ráciának nagy ducsösségére válilc

az : hogy henne két nevezetes ember születött.

Miud-a' ketto Kanstáncinápoli Görögi- Császár :

úgy mint l-Justinus , II- Tihérm,

*!■..'- ' . -O+O-""' * "**"'

L 4 HU-
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Síi
HUSZONÖTÖDIK SZAKASZ

Meziáról.

l^-sak azért ragasztottam ide Méziát: hogy

Bulgáriának leg-régibb neve , és leg-régibb ek

niere el-ne-felejtődgyön. A' régi üdőkben (a'-mint

ez-előtt-is mondám ) egész Szentet Bulgáriához

tartozott , és ez egészen Salamon-láráinnk üder

jéig: mert ekkor Belgrádot (mely most Szervi-

vak anya-yárossa) Bulgáriai városnak nevezték.

Az "egész Méziát tehát két-felé osztották a*

régiek; Fölsőre, és Alsóra. Fölso vólt az, ahbol

mostanába Szervia fekszik. Alsó pedig e' mos

tani Bulgariít. A' FSlso' Méziáról eleget szóllot-

íunkez-ei&tt, midőn Szerbiának álladalmát le-ír

tuk. Most az alsóról valamit; azt tudni-illik ,

a'-miről nem szóilhattunk akkor, midon Bulgá

riát le-irtuk.

Urunk'. születésse' tájiába nem bífták még

a' Rómaiak ezt a' FÓlsiS, és-AJsó Méziát, ay-

yagy Bulgáriát. Ez abból bizonyodik-meg : hogy

midőn Augusztus- Császár szám-ki-vetötte Qvídi-

vst , és így %z egész Római Birodalomból ki-

psapta; 6 akkor Méziának, vagyis Bulgáriá

nak arra a' részszére jött , mely a Fekete- ten-

g\jr felé yagyog, holott */ Dunct a' Feketepenz

görbe omlik. A' hejséget , melyben itt lakott,

\omisnak neypzték ez-előtt ; qlyasom Tomíwárr

fiak-
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. #íjHs. Ezt maga meg-vallya Ovidius ezen vers

sévei :

Nasg Tomitanae jam non novus incola Terrae9

Haec tibi de Getico littore mittit opus.

Názó, Towm-főldjének nem új lakossa,

E' munkát küldi néköcj a' Gétai partról.

A' Géták laktak tehát ekkor Bulgáriában;

de laktak Scitbák-h (ugyan azért Bulgáriának a*

Fekete-tengör felé-lévp csúcscsa Kis-Scitbiának ne-

yeztetik , holott szent András-Apostol szenve-

dött), laktak ekkor -Triballohis.. De a' Nyelv,

melyei fő-képpen az ide való Géták éltenek , a'

Görög nyelvvel előszször igen Öszsze-vala-ke-

verve ; de Ovidius üdejében erőt vött rajta a' Gé

tai nyelv, a' mint maga Qvídius mondgya (ín

Jristibus : 1. 5.) :

Grajaque cum Getico mixta loquela sono. El. 2.

A' Görög szóllás-is a' Gétaival öszsze-ve-

És az-után :

Mixta sít bcec quamvis inter Grajosque , Getas-

que. El. 7.

Noha ez öszsZe-vegyült a' Görögök, és Gé

ták között,

Ismétt :

In paucis exstant Graja vestigia Lingva ;

lícec quoque jam Getico barbara fa&a sono.

Kevesek közt maradott-föl a' Görög nyelv

nek nyoma*

L 5 Ez-
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. Ez-is immár le-allyasodott a? Gétai hanggal.

Küldött Lakosok. 1. 3. Trist.

Huc qupque Mileto missi venere coloni ,

' Inque Getis Grajas constituere domos. El. 9.

Idí 'Miiétusból jötűek a' küldött Lakosok.

És a' Ottók közzé totték a'* Görög házakat, .

Siikeretltfi1 fold.

Nam procul a Gctico littore vitis abesU

Nam procul a Geticis finibus arbor abest. El. 12,

' Mert a' Gétai parttúl távol van a' szőlő,

Mert a' Gétai szélektől távúi van a' fa.

A' Gétai nyelv*

Nam didid Getice , Sarmaticeque hqui.

• ' cepique

•Jnter hhumanos vomen habere Getas.

Mert meg-tanáltam Gépiül és Szarmatáúl szol-

'.-. \P&9

*s^kezdettera

Az embertelen Giták között névre kapni.

Mivel itten azt mondgya Ovidius : hogy

meg-tahiiha mind a* Gétai, mint a Szarmatai

nyelvet , ki-teeeik : hogy e' két nyelv külöm-

bözik egyrmástál. A* Szarmaták bizonyosan Ta

túl beszéllöttek. A' Géták pedig más- valami nyel

ven; mely mind-azVáltal (a-mint Trógus, és Strá-

ió iv]kk) a' Dáciai nyelvvel egy vala. Hogy pe

dig a' Dáhisok Szittyából eredtek, meg- bizonyí

tottam ez-slőtt: a' Géták-\s tehát Szittyiai nyel

ven
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ven szóllottak. Possidonms a' GétákatY Gotbu-

sokkal öszsze-keveri , de méltatlanul.

Annak a' Tomis városnak, ahhol Ovidius szám-

ki-vetéssébe lakott, eredetét maga írja-le ezen

leleményes ember (Trist. 1. 3. Eleg. 9.) Midon

Medea (megvetvén édes atyját) Jazonnal ei-

szaladott KoMsbál , a' Tengörón e' hejekre ér-

köztek. Utánnok jött Éta-kiráj-is ; hogy leányját

attól a* ragadótól el-vögye. Ezt látván Medea:

hogy édes. Atyjának sebességét msg-hátrálhassa;

meg-nlte édes Öcscsét Absirtot , és annak te

temeit édes Atyjának eleibe hanta. Fiának áb

rázatját meg-ösmérvén Éta , mid8n annak el

szórt tagiai' fel-szedéssében foglalatoskodott ;

addig Jázon , és Medea el-Ülantottak a' száras

zon. Eta a' tetemeket el-temettc, és a' hejet

Tominak nevezte , mely ani^yit tészen , mint :

el-tagolt testnek halma.

De Ovidius nem úgy tartózkodott Tomis

várossába : hogy által-me-ment-vólna a' Dunán9

és , bú-el-felejtésre , egész Dáciát meg-nem-jár-

ta-vólna, írják némejek: ho^y Káxánsebeun-v&

vólt , mivel ottan valami emlék-oszlopát talál

ták. Mongyák : hogy Nagy-Lakan-h járt , (nem

meszsze Csanádtól): mivel ottan egy koporsót

' találtak kóból ki-faragva ilyen fői-írással : Ovi

dius IVásó. Ha ez így vagyon: vagy Nagy-La

kon hólt-meg ; vagy valaki az & Tiszteletére ,

és Örök emlékezetére csináltatta a.ma' kS-kopor-

sót.
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sót. E11nek a' koporsónak darabját magam sze

meimmel láttam gyermek koromban a' régi el-

rongyollott templomnak belső óldalára támaszt

va , de már akkor se olvastam többet a' bötük-

ből , hanem - - ius Na--

Mivel tehát az egész Mézia két részre vólt

osztva, fölsore, és alsóra, Paissában-is (mely a'

26-dik Pais) két koronát látni , mely a' f<51s6 ,

és alsó részt jelenti. Udvara a' címörnek kék,

a' koronák pedig hézakjokkal vannak egymás

elejébe fordulva, egygyik fölül a' másik alól.

Pcv-Ische

Sloo'rbü»liothek

SZER-
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3*

M

ELŐ. BESZÉD.

ivei e' munkámban gyakran elő-jönnek mind.

*'. Görög Császárok ; mind a' Magyar kirájok 9

mind-a'-kettőket öszsze-szödvén ; ide iktatom ;

a' Magyar kirájok at ugyan abból az okból:

hogy ki-tessék : hányadik Fejedelmünk alatt ,

és minő üdőben jótt valami Uradalom a' Magyar

korona alá. A' Göriig Császárokat pedig azért

fogom által-ellenökbe hejheztetni a' bal-lapon :

hogy meg-tüdhassa az Olvasó : melyik Görög1

Császár élt valamelyik Magyar kirójunk' üde

jében.

Hamarébb kezdötök Ura dalomjokat a' Kon-

stcficinápoti Görög Császárok ; mint kirájságjo-

kat a' Magyar Fejedelmek.

A' Görög birodalomnak eleje (melyet Nap

keleti Birodalomnak-is mondanak , valamint Nap-

nyúgotinak mondgyák a' Római Uradalmat) Krls-

í«í-Urunk' születesse utan közel 300-dik eszten

dore tétetik , midon NagyKonstántinus el-vitte

Rómából 32 Uraság' székét , és Bizánáumba {Rá

ciónak fő-várossába) hejheztette.

A' Magyar kirájságnak ekkor híre se vólt;

de még Atilának se , ki ez-után száz egynehány

esztendővel érközött Afag^r-országba ; a' Ki-

rájság pedig Aula után .öt -száz egy -nehány

esz-
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esztendS után követközött , tudni-illik Ioeo-dik

esztendőben, melyben Szent Istvtín lött első

Rirájunk.

De tovább tartott raég-is a' Magyar kiraj-^

ság* mint a Görb'ff birodalom. A' Kpnstdnciná-

poli* Görög Uraság egészszen el-múlt 1453-dik

esztendőben. Ekkor a' Törökök Kis-Konstantinul

ra ísvén ; 8tet az egész Birodalommal föl-for-

gatták. A' Magyar kirájság még mostanában-is

fön vagyon 1801-dikben, midon ezt írom Pesten*

j r . . . . - '>

• i
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' s Gürcg; Császárok Soo-diktúl 1000'ditig*
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4

h 11 AGY-KONSTANTIN meg-hót 337 ur. 31,

*a. KONSTANCIÜS - ; -

3. JUUÁNUS -; .-. .-" •'.

4. JOVIANUS -

5. VALENTINIÍNüS -

,' VALENS.'Testvérek ;, -

6. NAGY-THEODOZIUS -

7.s ARKÁDlüS - - . -

8. THEODÓZIUS «s./yifltt .

9. MARCIÁNÜS, - , *

10. LEÓ a' Tráciai - . *

11. ZÉNÓ az Izauriai - . t

1i. ANASTÁZ1US Ajtóra* -

13. JUSTÍNüS - - .

361 - 34.

363 ;-; .-»

364 H :-U

378 - 14.

394 - 16.

407 - 13.

449 - 4».

455 - 6.

475 - ao
•

491 - lói

518 - 27.

527 -' 9.

M 14.
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*

14. JUSTINIÁNUS . --- -.-'- 565 - 38.

15. JUSTlNüS ez Ifiabb - 578 - 13

16. TIBhRIUS ;'-.:* - ; •> ,T 582 - 5'
1

17. MAURÍCIUS - - 602 - 20*
*

18. fÚKÁSZ •'••- -j:'-« -.0 609
-<:,*.

19. HERÁKLIUS 641 .• 32.

20. HERÁKLIUS Konstantin, és

HERÁKLIÓNÁS .-,;..-.-
641 - 0.

fi1. KONSTANS - - - 668 - 27-

22. KONSTÁNTÍNUS Pogonatus 685 - 17-

23. JUSTINIÁNUS Ritiotmetus 711 -;' 26.

24, PHILIPPICUS Bardents 712

a5. ANASTÁZIUS ArtlmtUt'-'"

. .1 >-

VS -; 3-

26. THEODÓZIUS dtramyttéiMs 7*5 - 0.

27. LEÓ az Izmriai 741 - 26.

28 KONSTÁNTÍNUS Kopránimus 775 - 3'4-

29. LEÓ a' Kbazariai - . - v
780 " 5.

30. KONSTÁNTÍNUS - ! -
3

• '

Anyia-is IRÉNÉ 802 '- 22
•

3Í. NICEFORUS Lcgotbeta - v8U : 9.

32. MICHAEL kuropalattt '* ' 813 - 2.

33. LEÓ az Jrméniai ~ 820 - 7.

34. MICHAEL £<r/fctíj - - 829 - 9.

35. THEÓFILUS -. - -•- 842 - *3«

- .' r 39* - ** '
-

/



36. MICHAEL - - ;i ; 86? -

37. BAZILIU3 Macedo * T - -. « 889 «.

3a. LEÓ Sapiens - '.-,.-. 9n *.

39. ALEXANDER - ';' n . .• : S|M -

49. KO^STANTÍNUS Porpbyrtgir

nitus, etJOANNES Lacapenus 959 -

41. ROMÁNÜS az /#*& - ' 9&3 -

42, NICÉFORUS Fotó - ; - „ ,969 -\

44. JOANNES Cimisces -..'. --. y?5. -•

25.

22.

22.

1.

47'

4.'

6.

6,

. <. 1 . - - 1

v;...; ;U .-i

j. ••» 1

. <

M 2
MA-
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. . MÁSADIK RÉSZ.

JÜ Görög Császárokról*

44. BAZILIU3 az Ifiabb

K0N3TÁNTÍNUS Testvére

45. ROMÁNUS Agapitus

46. MÍCHAEL Paüago - -

47. MICHAEL Kdafates

43. KONSTANTlNUS Manómacbus 1057

49- IZÁCIüS Komnénus -

50. KONSTANTÍNUS Dukás

51. ROMÁNUS Diogenes

53. MICHAEL Dukás -

5$, NICEFORUS Botoniates

54. AL.EXIUS Komnénus

&5. JOANNES Komnénus

1033 -
53.

1034 - 6.

1041 ,
7-

1042 - 1.

1057 - 15,

1059 - 2.

1o6g -
9-

1071 -
3.

1Q73 -
7-

1OÜ1 - 3.

H18 -
37.

U4S - 25.

56. MANUEL Komnénus - 11 80 ^ 37

57. ALEXIUS Komnénus az ifiabb 1183 •" 3»

58. ANDRONIKUS Komnénus H85 - a.

59. ISAAGÍUS Angelus, - 11Q5 - 10,

60. ALEXIUS Angelus Komnénus 1204 - 9.

61. BALDUINUS F'.ander - 1205 - 1.

62. HENRICUS Fiander

THEODORUS Lascaris - 1222 - 17.

MA-
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MASADIK RÉSZ. • 'V •

A Magyar KirájokráU

v v
1. Szent ISTVÁN . " C . '.* 1038 -(

;.-*

2, PÉTER - ■> -
1041

- 3^

3- ABA - 1044
- 3-

Ismétt PÉTER . 1047. - 9.

4. I-ANDRÁS 1060 - 13-

5. I-BÉLA - - • --' -••' 1063
- . l

6. SALAMON - - io8fr - 23.

1* I-GEJZA .*. »'-. 108^ .-:. .0.

8. Szent LÁSZLÓ 1096 - 10.

9- KÁLMÁN .•? . 1rí4 - 18.

10. II-ISTVÁN - |. - i1'31 - J7-

ír. VAK-BÉLA - - t

12. II-GE.IZA - -•

1141 - 10.

13. III-ISTVÁN - -'

-'. ' H61 - 2®.

14. II-LÁSZLÓ -

- H73 - 13.

- - H32 * *

lő. IV-ISTVÁN - - 1 17a -

Ismétt III-ISTVÁN 1173 - 12.

16. III-BÉLA -r. 11 96
- 23.

17- IMRE. . - , - . '.
-,t 1204 -.

>

78. III-LÁSZLÓ . . „ J > . 1205
-." .. '*

-ff .<"••

.££ M 3 ElŐb-



-»

r\

' . -

1229 •
- .7.

1255 - 26.

1260 - 5.

1282 •. 22.

178

63. ROBERTUS Vatazes

JOANNES Vatazes -

U. BALDÜÍNUS II. -

Elobbi JOA/íNES Vatazes

65. THEODÓRUS Vatazes -

ElSbbi BALDÜÍNUS II. -

66. MICHAEL Paleólogus

67. ANDRONIKUS Paleólogus 1328 - 4-6.

68. ANDRON. Paleól. az i/ia&& 1341 - i3.

69. JOANNES Kantakuzénus 1355 - 14^

70. JOANNES Paleóloms - 1391 - 36.

71. MANUEL Paleólqgus - 1424 - 35*

72; JOANNES Paleólég. az 7/kfcfe 1448 - 22.

73. CONSTANTÍN. 'Paleólogus 1453 - $•

HARMADIK RÉSZ.

Á Magyar Kirájokról*

34. I-MÁTYÁS Korvínus

35. II-ULÁSZLÓ - - -

36. II-LAJOS .- -. -

37- ZÁPOLYA János -

1490 - 31.

1516 - 26.

1526 - 10.

15+1 - 17.

38.



19- II-ANDRAS a' Jérusálemi

.kM

- Yao. IV-BÉLA

2i. V-1STVÁN-

22. 1\ -LÁSZLÓ a" JIÜ

23. IILANDBÁS a' Fim «Vri -

24. \ENCESLAUS

25. OTIO -

26. I-KÁROLY a' AT^y. ^

27. I-LAJOS a' AT^

28. I-MÁRIA

29. II. KÁROLY a'

30. ZSIGMOND -

31. ALBERT

31. I-ULÁSZLÓ -

33. V-LÁSZLÓ -

1270

J2r2

I2C.O

1301

1306

13J2

HARMADIK ^

A' | Magyar Kir á\

38. I-FERDINÁND

3y. MAKSIMILIÁN

40. RUDOLF

41, II-MÁTYÁS -

 

35.

a.

18.

11.

5.

6.

 

M 4

I5&#K fi3.

1576 - 12

1612 - 3ö

I619 - 7-

42.



.RiUS rD

46. 1-Jv.

 

47. Jlll-KAROd§

4'i. MARIA-THEKÉ. ZIÁ

49. jmasadik )<mm

50. 11-LEOPüLD fe&UK-

'51. I-FfcRENTZ - * .*-

- 1637

-'. 1657

- . 1654

- ' 1705

1711

- 1740

-. 1780

1790

- 179*

még él

18.

20.

o

48.

6.

29.

40.

10.

A

Intetnel£1

Paisnak le/-

mához ar/

r. \

 

rákit**

" « ?^

^a/fá"^ ... • . .

fcgF:ffiToKIIÖZ.

/Kfíiiyv-k ötök : hogy mindea

^laát a' KLnyviiek levél - féá-

Jrcscsák. ... •"••

ífcer toirb crmnert , to§ ec íie.

feer öc&rucftcn ©ette ju ftc
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