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Kex Sapientiffimus $tatum Reip impofùit , ut Juventus divifà per 7ribus,

in equis, & in armis ad fùbita Bella excubaret ; Con/iliurn Reip

penes Senes e/et, qui ex Authoritate Patres, ab ætate Senatus vó

çabantur. L. An. Flor. L. I. C. 1. in Romulo.

Eo denique ferocem Populum redegit, ut, quod vi, & injuria occupave

rat Imperium, religione, aique jußitia gubernaret. ' Idem in Numa.

•Patrum veffigia ducunt.

JuvENAL. SAT. 14. -

 

 



KEGYES OLVASÓ.

M~~~~ ama Tudós Bel Mátyás, a ki ennek

elötte negyven, 's-egynéhany efztendökkel Ezt a Bé

la Király Iró Deákjának könyvetskéjét leg-előfzör Vi

lág eleibe botsátotta, az ö idejéről, mivoltáról, Tifzt

jéröl, állapotjáról, és hitelefségéről már béven fzól

lott, azért-is ennek voltaképpen - való meg- ismérésére,

illendőnek, és elégségesnek ítéltem, ha valami kevés

meg-jegyzéffel Belnek tulajdon fzavait elé hozándom,

a' mellyek igy következnek:

Ezen Bela Király nevetlen Iró Deákjának a Ma

gyarok hét Fő-Vezériröl irott könyvetskéjét, eddig az

ideig, fenki tsak hirül fem hallotta; Mivelhogy ennek

elötte, fok fzáz efztendöknek el-forgáfa-alatt, tsak egye

dül a Bétsi Udvari Könyv-tartó Háznak rejtek fiók

jában titkon lappangott, a honnan-is a' Fels. Mária

Theréfia Király Afzfzonynak kegyes engedelméből 1744

dik efztendöben fzorgalmatoflan le-irattathatott, és Vi

lág”-eleibe botsáttathatott. A melly Könyvetske, nóha

magában kisded, de méltó mindazon-által, hogy kivül,

belül jól, és fzemeffen meg-rázogatván ötet, az értelmes

olvasóknak eleikbe terjefzfzük. Ezen Könyvetske négy

fzegeletü formában pergamenára irattatott, a Deák Köny
- 4 * 4 2
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vek-kőzött 671-dik, tsak tizen négy levélből álló,

a tizenharmadik fzázadnak tályján (a mint a környül

álláfokból, és fzemes visgálódáfokból hihetségeffen ki

vehettük) irattatott; egyigyü betűkkel, femmi aranyo

zállal, vagy más tzifrázásáfokkal (a miként azon idő

nek fzokáfa vóltt) nintsen meg - futtatva; de azonban,

hiba-nélkül, és nagy fzorgalmatofsággal vagyon le-irva.

Az ugyan bizonyos dolog, hogy ez, az Autbornak, vagy

Kezdönek, nem elsö , tulajdon, és eredetbéli keze

iráfa légyen, és ezt fenki vakmerő bátorsággal ne is

mondgya mind addig, mig le-irattatásának idejéröl vala

mi bizonyoffat nem érthetunk. Tengtágel Sebestyén, a'

ki hajdan é Felséges Könyv-Tárnak GUnd-vifelöje vala,

ezt a Titulu/t, Tzimet, irta ezen könyvre: Magyar

Hi/tória, a Magyaroknak bét Vezériröl, Béla Király

nak Iró Deákja-állal. A melly Szókkal az egelz Könyv

nek fommáját elénkbe adta. Máfok-is emlékeznek róla;

Sött Ne//zel, 1692-dikben , azt nagy fennyen igérte:

hogy Világ eleibe terjefzti, de, minthogy változó efzü

Ember vólt, igéretének nem tett eleget; Tudni-illik:

ugy hozta magával a Fátum, hogy im moft, Mária

Theréfiának, ama jó Tudományok helyre állítójának en

gedelméböl, fzer-kivül-való, hofzfzas étfzakája-után, al

kalmatoflan Nap-világot látna. -

- Ki lett légyen é Könyvnek Szerzője, nem könnyü

dolog azt bizonyoflan állatni; Mert, mind üdeje, mind

neve, mind Tifzti, és hivatallya bizonytalan. Hogy

első Bélának idejebéli légyen, azt elegendö okkal meg

nem lehet bizonyítani; mert, ha Stylu/iát, Irásának,
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Szóllásának módját, tekíntyük, ez mind a négy Bélák

nak idejekben egyenlő vólt, ugy hogy Szóllásának mód

jából nem annyira idejéről, mint állapottyáról, és hiva

tallyáról vélekedhetünk. Tudni-illik: Pap vólt, de azon

ban a munkás Világnak fök-féle foglalato/ságival körül

vétetett. A mint Elöl-járó befzédjében maga mondja,

A honnan-is azt hifzfzük, hogy ezen irását ugyan Pap

nak, a ki az, elött az Iskolákban tanoló Tárfa vólt,

fel-ajánlotta. Es, hogy valóban Pap lett-légyen, azt az

akkori üdõbéli fzóllásnak fzokott fomáiból ki-veheted,

's-ki tanólhatod. A mellyek illyefek: Hogy a Magyar

Orfzági Királyok, és Fo-Emberek a Szent Szűz Máriá

nak kegyelméből birják az Orfzágot. (") Prolog. in fi

ne. Hogy Amos Hertzeg a maga nevét, valamelly,
–

(*) Elből ki tetzik nyilván, hogy az első igaz Kerefztyén Magya

rok, Béla Király idét, nem vóltak ollyanok, mint a kikröl idő

jártával a Magyar Törvény a Budai, s'-Rákos mezei Gyüléseken

emlékezik, hanem hogy õk az Iften Annyát, a Bóldogfágos, ízüz

Máriát, mint fz Iftvántól nékik teftámentomban hagyatott Pátro

nájokat,. Szó-fzóllójokat, nagy Afzfzonyokat az Iften Anya, Szent

Egy házának Apoftoli táairátából, és eleitöl-fogva ízüntelen Folyta

tott Szentféges példájából kerefztyéni módra tifztelték, a kinek is hat

hatós, és az Iftennél kedves könyörgéfe által mennyei fok Kegyel

meket magokon tapafztaltak, de ebböl, a minden akkori Magyarok

nál köz, B, Afzfzony tifzteletiből, egyedül magából, ki nem sül,

hogy Bela Király Iró-Déakja Pap volt vólna, mert azt nem tsak a'

Papok, hanem minden igaz hitű Magyarok-is egy-aránt gyakorlot

ták, és a mint Bel maga-ís meg-vallya: Solemnes, familiaresgue illis

Seculis formula bé-vett fzokáfok, és kedves ízavok-járása volt azon

idö-bélieknek az: hogy Maria kegyelme által birják jávaikat; de azon

ban fenki olly durván, és paraižtoffan ne gondolkodgyék, hogy

ez illyetin Ízóllásnak formájáért őket valamelly bálványozó tifztelet

röl vádollya, mert ez-által ök Máriának Ifteni tifzteletét nem adtak,

ötet 1ften gyanánt nem imádták, hanem az ő türös Emberekhez való

*
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#ffentöl ere/ztett, álomból, tsudálato/fun vette légyen. Cap.

3 . (**) Hogy Almosban (ámbár Pogány vólt-is ) a'

Szent - Léleknek ajándéka vólt légyen. Cap. 4. c. 8.

és a több é félékből. Es igy (azon idöhöz képeft)

elég tudósnak, és ékeffen fzóllónak lehetet ötet tartani;

Minthogy azzal ditsekedik: hogy ő ékes fzólláffal a ré

gi, és uj Történeteket egybe foglalta, és valamint a'

Trójai, 's-egyéb Görög Hadakat, ugy a Magyar Orfzág

Királyinak, és Fö-Emberinek Nemzetségét-is le irta lé

gyen; sött annyira gyönyörködik, és tetztzik magának

ezen munkájában, hogy femmit fem kételkedik fel-kiál

tani: Prolog. initio.

Szerentsés hát 's-bódog Magyar Orfzág,

A kinek adatott fök féle /zép jó/zág!

c

Anyai nagy fzeretetét, és az egyedül adható Iftennél, hathatós Könyör

géle- által-való közbenjárását, és fzó-fzóllását akarták ezáltal jelen

teni, tudván azt, hogy noha Mária tulajdon erejéből, mint teremtett

állat, fem adhat, fem tehet femmít, de a mindent tehetö, és adható

Ur Iften-elött efedezéfe-által fokat nyerhet. Ez eránt nézdd bévebben

Pázmán Pétert a Szentek tifzteletéről

*) Az illyetin fzólláfoknak formáját Papi ájtatos egyigyüségböl fzár
1T12ZOff#" láttatik tartani a túdós Bél Mátyás, mint

ha az Ur Iftennek még a holló fiakat - is éltetö és tápláló gondvifelé

fe Job. 38. 41. FC 146.9. Ki nem terjedne a Pogányokra-is. Fárdo,

és Wabukodone/br Pogányok vóltak, mikor az Iftentöl reájok erefz

tett álmat látták; az Ifraël bálványozó Királyinak fokfzor fzóllot Pró

férái-által az Iften. Fel indítá az Ur !/ten Cyrusnak á” Persák pogán

Királlyának a Lelkét. S tt még é világon, fem vólt Cyrus, mikor

fzáz egynéhány efztendőkkel fzűletéfe-elött jövendőltetett ö felöle az

Iften lfaiás Próféta által, noha meg nem ismérte az Urat. Ifai. 44. 45.

Semmí illetlen, vagy lehetetlen dolgot nem ir tehát Bélának Deákja,

ámbár nem olly hiteles-is az ő fzava, mint a' Sz. Irásban ki-jelentett

dolgok, -

i



- ož->%%=>{e

Már ez után ő minden órában,

Orvendezzen Deákjának ajándékában;

Mert meg-tudta Királyinak, 's-Fő-Emberinek,

Eredetét, 's-le-írását Nemzetséginek. *

Ezekre tehát; ugy mint: Papságára, és az, azon

idökben, nem höz tudományára tekíntve, a lett ofztán,

hogy Béla Királynak Iró Deákjává, lenne. Mind azon

okból, mivelhogy a Világi Emberektől távúl vólt ak

kor az irásbéli Tudományoknak minden Szerelme; (*)

mind pedig abból, hogy meg-öröködött bennek az az

opinio, vélekedés, (") hogy az Udvari Titkoknak

Örízését bátrabban lehetne a Papokra biznia.

(***) Ezt a Világiaknak tudatlanságát az okos Emberekkel nehezen hi

teti-el-Bélius, mivelhogy Sz. Iftván Királynak idejétöl-fogva tele

vólt Magyar Orfzág Püfpökségekkel, Káptalanokkal, nagy roppant

Monoftorokkal, tudva vagyon pedig az, hogy minden Püfpökségben,

Káptalanban, Moneítorban Iskolák voltanak, a mellyekben az Ifjú

ság az irásbéli tudományokra tanítatott; Ezek pedig az Iffjak nem

lettek mind Papokká, Barátokká, hanem világi Tifztségekre is emel

tettek, legalább azok, a kik Főbb - Nemböl, és Jobb-Ágyból fzár

maztanak; Az Iskoláknak fokafságát pedig meg-gondolhatod tsak ab

ból is, ha a Dunának Nap-nyugati réfzén meg-tekínted az Efztergami,

Győri, Vefzprémi, Pétsi Püípokségeket, az ezekben lévö, és Fejér

vári, 's-Föl-hév-vizi, Pofonyi, és egyéb Nagy, és Kis-Káptalonokat;

a Sz. Mártonyi, Tihani," Szala-vári, Szekfzárdi, és a

többi Monoftorokat, a mellyek mind ízépen virágzottak Bélának

Királyságában, igy vólt pedig a dolog a Dunán, 's Tifzántúl-is.

****) Ha igaz lett-vólna az, a* mit Bel Mátyás mond, hogy a Világi

Emberektől távúl vólt akkor az Irásbéli fzép tudományoknak minden

Jtudiuma, kívánsága, és fzerelme; Nem , inveterata ovinio, meg

rögzött vélekedés, hanem: re&um, 8 prudens judicium, értelmes

okoskodásból eredett igaz, és bölts itélet vólt vólna: Hogy az Udvari

Titkoknak gondvifelését a Papokra, mint egyedül (az o vélekedéfe
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Valamint hogy pedig fzóllásának formájából ki

nem tudhattyuk, mellyik Bélának lett-légyen Iró Deák

ja, ugy bizonyofan állíthattyuk azt, hogy fem az első

Bélánál nem idösbb, fem a negyediknél nem iiljabb;

Mindazon-által, Gálitziának, Lodomériának, és a Ma

gyar Orfzág különbb-különbb-féle Várasinak nevei elsö

IBéla Király idét nem vóltak még olly fzép meg-külön

böztetéffel mind a következendö azon névü Királyok

nak idejekben tudva. (")

fzerínt) tudós, és értelmes Emberekre, bátrabban bizhatják, mint

valamelly kemény Katonára, a ki tsak a' Kardot, Kópját, Kéz íjjat,

és Nyilat tudta forgatni, 's a' Paripát ugratni,

(***) Elsö Béla Király a Magyaroknak ezen Orfzágba való béjöttök

után majd két fzáz efztendökkel uralkodot, azért tehát az ő titkos

Deákja, ez egy ilyen értelmes Ember, könnyen meg tudhatta mind

Gálitziának, Lodomériának, mind pediglen a melyben fzülettetett,

fzép oktatáfok, és irásbéli tudományok-között fel-neveltetett Magyar

Orfzág minden Várafinak, minden meg - különböztetéffel nevoket;

mert, a ki 3o, vagy 40 efztendőkig illy alkalmatofságban, és a meg

tudásnak fzorgalmatofságában lévén, ezeket meg nem tamolhatta •

ízáz efztendökig fem tanolhatta; azért is ötet, tsak ezen okból, első

Bélától el-fzakafztani, és utólbbi üdökre fzállítani nem fzükséges, mi

velhogy Belius alább maga-is meg-vallya, hogy Kártuitzius Magyar

Püfpöknél, ha nem idösbb, nem ifjabb, Kártuitzius pedig 1o83.

efztendöben jelen vólt Fejér-várott a Sz. Iftván Király Ereklyéinek fel

emeltetéfekor, és az akkor történtt fok tsudákat, mellyekkel az Iften

hiv Szolgájának fzentségét meg-erösítette, és a világ elött ki-nyilat

koztatta, fzemeivel látta, Kálmán Királynak az elsö Béla Unokájának

idejében pedig, a ki 1 I 14. efztendöben meg-hólt, vén Embernek

mondja magát. Azért tehát, akár az első, vagy máfodik, avag

akár éppen a harmadik Bélának Deákja vólt-is, de valóban régi, és

ugyan azon okból hiteles, Magyar Emberséges Ember vólt, a ki még

akkor mindeneket jobban megtudhatot, 'sirhatot, mint az utólbbani

Történet Irók,

Akár
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- Akár hogyan mefterkedgyél tehát, de bizonyos

idejét, és nevét ezen Irónak meg- nem tudhatod. Az

az Ember, a ki a példa irásból ezt le-írta, igy kezdi

fzavait: a fellyebb mondott Mefter, 's-a t. A melly

fzavakból (ha igy kell-olvafni) ki-tetÍzik, hogy Béla

Kir. Deákja tulajdon nevét iráfa eleibe ki-tette, de Ez,

a ki a máfsát irta, a maga reflsége, és tunyasága-miatt

mind nevének, mind idejének meg-tudásától meg-fofztot

bennünket.

De azonban akár kí vólt légyen, az ő idejét 1o6o.

efzfzdőtöl-fogva 124o. efztendőnel, tovább nem terjefzt

hettyük. Az ugyan mindeneknél bizonyos, és tagadha

tatlan dolog, hogy a Magyar Irók között ez légyen a'

- feg-elsö, és, ha nem nagyobb, leg-alább egy idejü Kár

tuitziu/Jul. Fájdalmas nagy kár pedig az, hogy Irásá

nak máfodik réfze hozzánk nem érkezett, a mellyet

az Elöljáró befzédjében igért vala, hogy tudni-illik, a'

Királyoknak, és Fö-Embereknek Nemzetségét le-fogja

irri - Mert Almos, Arpád, Zolta, Tak/ön, Geyza

Hertzegeken kívül, ezen Irásában femmi Királyokról

fem emlékezik, noha a Fő-Embereknek emlékezetre

méltó tselekedetit ditséretes fzorgalmatofsággal említi,

és fzépen elé hozza; Tsak fovány emlékezet vagyon

pedig, és, mint egy futólag Szent-I/tvánról. C. 15.

2Andrásról, a Zár, vagy Kopa/z Lá/źló Fiáról, és Pé

ter Királyról; különös emlékezet vagyon a 32. réfznek

végén Aba Királyról: Samuel Király, ki a maga kegye/:

ségéről Obának hivattútik vala. Hogy Aba Királynak
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Samuel neve is vólt légyen, azt ez előtt még nem tudták
a” Magyar Irók. (**)

- -

Azonban mit állíttsunk Ennek hiteles vóltáról,

látván, hogy fok, olly dolgok-is tűnnek fzemeink elei

be ha az ő Irását meg-tekíntyük, a' mellyek más Ma

gyar Iróknál fel-nem találtatnak? Méltó itten valóban,

hogy ki kerefsük, és meg-visgállyuk a kút-fejeket, a'

mellyekből vefzi irásának eredetit. Ezek réfz - fzerínt

közönségefek, és máfoknál-is tudva lévök vóltak, réfz

Ízerínt pedig magánofak, a' mellyekből ő ezeket ki

fzedegethette. Amazok között vóltak a különbb- kü

lönbb idő-béli Történet irók, a kiket közösleg máfok

is tudhattak, és ez a Nevetlen Iró maga-is meg-vallya;

Hogy ő a különbb-különbb-féle Történet Iróknak hagyo

mányi/Zerínt, az Iften kegyelme fegítségével kezdette

munkáját. Es innét vagyon az, hogy ö a többi Ma

gyar Irókkal ezen Nemzetnek eredetéről egygyet ért,

a mint az 5. és 7. réfzben meg-lehet látni. El-kerülte

pedig fzorgalmatoffan a Para/žtságnak hivságos meséit,

és a trágár tsevegöknek üvöltő dallyait. A mellyekböl

állott akkor, azon időnek fzokáfa-fzerínt a Magyar Hi

ftória a köz Népnél. Azért-is bátor bizakodáffal azt

meri mondani maga felöl: Tehát inkább én tőlem az irá

foknak bizonyos fejtegetéje, és a történeteknek világos

magyarázatja/Zerínt vegye a Magyar Nemzet a dolgok

nak igaz valóságát, Nemzetségének eredetét, és annak

(**) Pénzét láttam illy körül-íráffal: samuhel Rex, máfik felén pe

dig a Magyar tzimer, a Sz. Kerefzt vólt. -
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minden erős, és ditső/séges tetteit. A melly illyetín

nemes, és ki-nyilatkoztatott igaz fzívüségét ezen nagy

Férfiúnak minden értelmes olvasó helyben hagyhatja.

A különös, és magános kút-fejeket pedig, a mel

lyekböl vette eredetét irásának Béla Kir. Deákja, ne

hezebb dolog-ki-keresni, 's-fel-találni, ugy vélem mind

azon által, hogy, a mit a Magyar Krónikából ki nem

tudhatot, azt az Orofzoktól költsönözte; Ide értheted

azokat, a mellyeket a Magyaroknak, minek - utánna

Etyl vizén által keltek, Kióviából-való ki-jövetelekröl

a 7-dik fzakafzban elé hoz. Es , a' melly Hadaik, és

Frigyeik a Magyaroknak az Oro/zokkal, és Kúnokkal

az-után, a 8. és 11. fzakas-fzerínt meg-eftenek. Mert,

hogy az Oro/žok, a kik a Magyaroknak eljöveteléig

nyugodalomban voltak, jobban, és fokkal nagyobb fzor

galmatofsággal mindeneket írásba foglalhattak, tudni-il- -

hk: Mik, és Minémű Hadnagyok által történtenek a'

Magyaroknak bé-rohanáfakor, mint önnön magok a'

Szüntelen hadakozó, és nyughatatlan fáradsággal útazó

Magyarok, azt igen könnyen képzelhettyük. Mert, ugy

vélekedem, hogy a Magyarok jegyzö Táblákat, vagy

az efztendőként történö dolgoknak le-irásit (Prothoco

lomokat) tsak akkor kezdettek laffan laffan Szerzeni,

mikor Zolta Hertzeg fzorgos gondvifelésével az Orfzág

lásnak, és az Orfzág vezérlésnek néminémü fzere, ren

di , és formája tétetett az 53. réfzben, a honnét a Ma

gyaroknak fzokási Törvényök eredetét-is folyni gon

dolhatjuk. Végre: mennyivel közzelebb efett ezen Író
39 +
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azokhoz az idökhöz, annál könnyebben élhetet az illyetin

feljegyzéfekkel. Mert ugyan-is,

Mikor még a maga bóldog virágában, és épsé

gében vólt a Magyaroknak dolga, fzokásba vóltt nálok

véve; Hogy a Királyoknak, és a Nemzetnek minden

vifeltt dolgaikat, söt, még a Nemes Famíliáknak-is je

les Tetteit Krónikába irnák, és a Tárnok Mefter Há

zához bé-adnák; a' ki ezeket, fzint ugy, mint a Királyi

kintseket, őrízné, 's-gondjokat vifelné, és, mikor azokra,

akár mi okból, fzükség lenne, Tifzti, és hivatallya-fze

rínt, elé-adná. A melly dolog a régi Királyoknak füg

gő Petsétes Leveleiből, Diplomáiból, ki tettzik, és kön

nyen meg-mutathatnánk, ha hozzája való idönk vólna.

Azert-is azt ítélhettyuk felöle, hogy mind a Nemzetnek

közönséges Krónikáit, mind pedig a Fő Nemes Házak

nak különös feljegyzésit meg-tekíntette-légyen. Es in

nét fzármazott ofztán, hogy a Magyar Orfzágnak el

foglalásáról ez a mi írónk ollyan dolgokat foglalt Irá

siban, a mellyeket fem a Görög, fem az Olafz, Fran

tzia, Német, vagy más Nemzet Iróinál fel-nem talál

hatfz; a' melly dolog jelensége annak, hogy réfz-fze

rint az Orofz, réfz fzerint pedig a honnyabéli Iráfok

ból fzedegette-légyen öfzve mind ezeket. De, vallyon

Diplómákkal élhetett-é ezen nevetlen Iró? Ennek fem

mi egyéb nyomát fel-nem találod benne; hanem , hogy

az Orfzág Tartományinak, a Vezérek, és Nemeffek-kö

zött, Arpád-által meg-lett fel-ofztáfa, Irafok ---, és er

röl ki-adott levelek-nélkül, meg-nem eshetett; a mel

lyeknek, ha még az ő idejéig meg-maradtanak, könnyen

hafznokat vehette. - -
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Ha ezeket meg-fontollyuk, könnyen hitelt adha

tunk néki azokban-is, a' mellyekhen a többi Magyar

Iroktól el-fzakad, el-fzakad pedig tölök fok, és derék

dolgokban. Orökös hála-adásra méltó dolgot tött te

hát a Magyar Nemzetnek Schvantner György , hogy

ezen régi, és mind eddig nálunk még isméretlen Írót a'

Tsáfzári Könyv-Tárból nagy fzorgalmatofsággal ki-irta,

és Világ eleibe botsátotta. Ez pedig az eddig isméret

len Iró, ámbár mi kitsin légyen-is, de valóban a Ma

gyarok régi dolgainak meg-tudásában különös, és ha

fonlíthatatlan ditséretre méltó. Mert, azon kívül, hogy

a Magyar Vezéreknek Túrótzi-által fovány irásba-fog

laltt Hiltóriáját, egyéb tett dolgaikkal egygyütt, eb

böl bévebben meg-értheted; bizonyára mind a Magyar,

mind a Tot Nemzet Fejedelminek eddig tsonkán-bon

kán elé-hozot tselekedetit; lakó helyeit; a Tartomá

nyoknak le-irásit; Az egéfz Magyar Birodalomnak,

már az első Fejedelmektöl-fogva, ugyan Firól Fira ter

jedő, de a Törvénynek korláttya-közzé fzorított, örö

köfségét, és az Uralkodásnak fzerít, módjat, formáját; A'

| Vármegyéknek elejétöl-fogva-való, és igaz eredetét ;

a Helységeknek régi, és velek fzületett nevöket, és né

melly Várafoknak kezdetét, olly világoffan ki-tefzi,

hogy a Magyar dolgoknak betsüllöi-elött méltó légyen

az ö fáradsága bévséges, és örökös hála adásra.

- Ezekböl meg-értheti könnyen a kegyes olvasó

mind azokat, a mellyeket Béla Királynak Író Deákjá

ról tudni, és eléve meg-érteni kívánhatna, a kinek-is

ezen könyvetskéjét En a maga egyigyüségeben, min
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den ujmódi hímezés, tziffrázás, és erőf7akoffan teker

getett fzó fodorgatás-nélkül Magyar nyelvre fordítottam,

ha ezen fáradságom-által némelly neki világofodott, és

ki-derültt efzü, Egeket arafzttal mér'sikélö, a' tsillagok,

vagy még a Nap-súgári ragyagványát-is fellyül halladó

fényefségü nagy tudományúaknak eleget nem tehettem,

tudgyák-meg azok azt, hogy én még ama régi, fetét

homályban nött, neveltt, tanúltt Ember vagyok, és így,

ha tsekély munkámat nem-is, leg-alább Nemzetemnek

Hazafiúi kötelefségem-fzerínt fzolgálni kívánó fzándéko

mat, és fzívefségemet hadgyák helyben ; Te pedig akár

ki vagy jó Barátom! olvafsd meg, vedd hafznát, 's-élly

Ízerentsétlen.
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„álZ elébb mondott Mefter" és hajdan a bóldog emlékezetű di

tsöséges Béla, Magyar Orfzág Kirallyának Iró-déákja N. a maga fze

relmes Barátjának, tifztelendő, és a deáki tudomány mefterségében tu
dós férfiúnak köfzönetét.

-

Midön hajdan egygyütt vélnánk az iskolabéli tudományok tanu

lásában, és a Trójai Hifioriában, mellyhez én, ahoz fö-képpen való íze

(*) Pdfiur.Magiher. A kik ezt a régi kéz-irást látták, azt mondják, hogy

* P. betű a következendő dičius fzótól egy kevefsé el vagyon fzakafztva,

és az akkori fzokás fzerínt az Irónak nevét jegyzi, azért Kollár azt irja :
hogy ok nélkül mondatik nevetlennek, mert az ő vélekedése-fzerínt ez-alatt

a P-alatt az Orodi, vagy Aradi Péter Prépost értetődik. Tifzt. Práy György

Pedig úgy gondollya, hogy a Pofonyi Pál Prépost lappang ez-alatt. Vég

re Tifzt. Katona Ifiván Úr a Budai Péter Prépofinak gyanyítja, sött Di

plomával meg-mutattya, hogy harmadik Bélának az Erdélyi Pál Pufpök vólt

Író-deákja, vagy a mint azután nevezni fzokták Kántzelláriuffa; de azt bi

zonyofan egygyik fem mutathattya-meg, hogy ámbár ezek a Péterek, 's

Pálok Kántzelláriufok vóltak-is; ezt a könyvetskét ezeknek egygyike irta

vólna, azért-ís ö, Anonymus, ez-után-is tsak nevetlen maradjon, a' mint ed

dig hívattatott,

A

-

-
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relemmel ragafzkodván, a Frigyiai Daresnek, és egyébb Iróknak köny

veikb l, a' mint Mefterimtöl hallottam vala, egy könyvbe, tulajdón

fzavaimmal öfzve-fzedtem, egygyezö akarattal olvasnánk; azt kérted tő

lem: hogy, valamint a Trójai Hi/toriát, és a Görögöknek Hadaikat

meg-irtam vala, úgy írnám-meg Te néked a Magyar Királyoknak-is,

és az ö Fő emberinék, Nemzetségét; miképpen ama hét Fejedelmi fze

mélyek, a kik (Hetumoger) Hét-Magyaroknak hivattatnak, jöttenek

le a ( Scythia) Szittyai földröl? vagy, minémű légyen az a Szittyai

föld? és, miképpen fzülettetett Álmos Hertzeg, avagy , miért hivatta

tik Álmosnak a Magyar Orfzág” elsö Vezére? a kitöl vötték eredetö

ket a Magyaroknak. Királyi? vagy, hány Orfzágokat, és Királyokat

hódoltattak igájok alá? avagy, miért hivattatik ez a Szittyából ki-jött

Nép, az idegeneknek nyelvökön (Hungarii) Hungárnak, a maga tu

lajdon nyelvén pedig (Mogerii) - Magyarnak? Meg-is ígértem, hogy

meg-fogom tselekedni, de más foglalatofságimtól meg-gátoltatván,

mind a Te kérésedröl, mind az én igéretemröl majd tsak el nem felejt

keztem, ha tsak engem Te kegyelmed adófságomnak negadására levele

által meg nem intet vólna. Meg-emlékezvén azért kiefségedröl, noha

fok, és e munkás Világnak külömbb-külömbb-féle foglalatofsági által

meg vagyok akadályoztatva, el-kezdettem mind azon-által, a' mit pa

rantsoltál, és a külömbb-külömbb-féle Történet Iróknak hagyományi

fzerínt, az Iften kegyelmének fegítségében bizván, leg jobbnák-is itél

vén, hogy az utánnunk következendöknél, az utólsó Nemzetségben

feledékenységre ne juffanak. Legjobb dolognak állítottam tehát lenni,

hogy igazán, és igyenes együgyűséggel meg-írnám Néked, hogy, a'

kik olvasni fogják, meg ismérhefsék, miképpen történtenek légyen a'

dolgok. És ha ez az illy Nemes Magyar Nemzet a maga Nemzétségé

nek elsö eredetit, és egyébb erös tetteit tsak a' parafztságnak hazug me

séiből, és a tréfás Dallófoknak üvöltözö énekiböl, mint egy álmodva

hallaná, igen difztelen, és illetlen dolog vólna. Inkább tehát én tölem,

az Irásoknak bizonyos magyarázattyából, és a Krónikáknak világos ki

fejtéséből, a dolgoknak igaz valóságát betsűllereffen vegye.

Szerentsés, 's bóldog hát Magyar Orfzág,

A kinek adatott fok féle fzép józág;

Már ezután ö minden órában,

Örvendezzen Deákjának ajándékában:

Mert meg-tudta Királyinak, 's Fő-emberinek

Eredetét, 's le-irását Nemzetséginek:
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A melly Királyokért légyen ditséret, és tifztelet az örökké

való Királynak, és az ö fzent Annyának, Máriának, a kinek kegyelme

által a Magyar Orfzág Királyinak, és Fö emberinek légyen fzerentsés

véggel Orfzáglások itten, és az örökkévalóságban, Amen.

-*-*-*

I. R É S Z. -

S Z I T T Y Á R Ó L.

S z 1 T TY A tehát igen nagy Föld, a' melly (Dentu moger) Denti-Ma

arnak mondatik Nap-kelet felöl; a kinek a vége, az étfzaki réfzröl,

i-terjed a fekete tengerig; háta megett pedig vagyon egy folyó-víz,

a' melly Donnak (vagy Thanaisnak) hivattatik, nagy" a' hol fzer

felett böven találtatnak Nyuíztok, Zobolinok, úgy hogy nem tsak a'Nemef:

sek, 's Nemtelenekruháízkodnak onnét, hanem még az Ökréfzek-is, és a'

Kanáfzok,'sa'Juháfzok-is ezekkel ékesítikTsuhájokat azon a földön. Mert

ottan bövségefsen vagyon az arany, és az ezüst, és annak a földnek folyó

vízeiben találtatnak drága kövek., és gyöngyök. A Nap-keleti réfzröl

pedig, Szittyának fzomfzédságában, vóltak Gog, és Magog Nemzeti

a kiket oda rekefztet Nagy Sándor. A Szittyai föld pedig nagyon ki

terültt hofzfzára, és fzélire. Azon Emberek pedig, a kik azt lakják,

közönségeffen Denti Magyaroknak mondatnak mind e mái napig, és

foha még , femmi Hadi Vezérnek, vagy Fejedelemnek hatalmával meg

nem gyözettettek; mert a Szittyaiakrégi Népek, és a'Szittyának hatalma

vagyon (a mint fellyebb mondánk) a Nap-keleten. Es Szittyának

első Királlya vólt Magog a Japhet Fia, és az a Nemzet a Magog

Királyról Magernek (") (Magyarnak) hivattatott, a melly Királynak-is

Neméből vette eredetét amaz igen nevezetes, és hatalmas Athila Király,

a' ki Urunknak Ízületése után 451-dik efztendöben Szittyából erös kézzel

le-jövén, Pannonia földére jött, és el-vervén a Romaiakat, Orfzágot nyert,

és magának Királyi lakó-helyt rendelt a Duna mellett, a hév-vizek fe

lett, és minden régi épületéket, a mellyeket ottan talált, meg-újjítat

(*) Az az Apátfza Szüz, a ki hajdan 4 Béla Király Leányának Sz, Margit

nak életét le írta, a Magyarokat Magereknek irja. Talám mint Magog vagy

Magor eréböl fzármazottakat. *

A 2.
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ni parantsolta, és körül építette igen erős kö-falakkal, a' melly Ma

gyar nyelven mondatik mottan Buda-Várának, és a Németekröl hivat

ratik (*) Eczilburgnak. Mit tovább? a történt dolgok le-irásának ut

tyát kövefsük. Hofzfzas idő múlván pedig azon Magog Király Nem

zetségébol fzármazott Ugek, az Álmos Herrzeg Attya, a kitöl vették

eredetöket a Magyar Orfzági Királyok, és Hertzegek, a mint a kö

vetkezendőkben meg fog mondani. Mert a Szittyaiak (a mint mon

dánk ) régi Népek, a kikröl a Történet - írók, kik a Rómaiaknak vi

feltt dolgaiakat meg-írták, így fzollanak: Hogy a Szittyai Nép igen

bölts, és fzelíd vólt légyen ; a' kik a földet nem mívelték, és majd

femmiféle bün fem vólt ö közöttök. Mert nem vóltak nékik meftersé

geffen építetett Házaik, hanem tsak gyapjúból, és egyéb fzörböl, 's

gyapotból fzött, és öfzve-kallott Sátoraik; huft, és halat, és mézet et

ték, és fok barmaik vóltak nékik: „ Nufztok, és egyéb vad állatok bő

rivel ruháfzkodtak; arannyal, ezüfttel, és drága gyöngyökkel úgy bő

velkedtek, mint a kövekkel, mert annak a földnek fólyó vizeiben ta

láltatnak. Nem kívánták a másét, mert mind gazdagok vóltak, lévén

nékik fok barmaik, és élelménnyök elegendö képpen... Paráznák fem

vóltak, hanem egyedül a maga feleségével ki-ki meg-elégedett. Azu

tán pedig ez, a már fellyebb mondott Nemzetség, a' fzüntelen-való

hadakozásban meg-fáradván, olly nagy kegyetlenségre vetemedett , (a'

mint némelly Történet-írók mondják) hogy haragjoktúl vezettetvén,

az ember-húst meg-ennék, és az embereknek vérét neg-innák. És el

hifzem, hogy még moft is meg-isméritek öket az ö gyümöltsökről,

hogy kemény Nemzet vólt légyen. Mert a Szittyai Nemzetet foha fem

mi úémű Fejedelem meg nem gyözte, 's igája alá fem vette. Dáriust,
a Persák Királlyát nagy gyalázattal meg futamtatták a Szittyaiak, és

el-vefztett ottan Dárius nyóltzvan_ezer embert, és így nagy félelem

mel futott a Persákhoz. Ismét: Txirust a Persák Királlyát három fzáz
harmintz ezer emberével meg-ölték a Szittyaiak. Nagy Sándort is? a”

Filep Királynak, és Olympiás Királynénak Fiát, a' ki Hadával fok Or

fzágokat még-hódoltatott, rutúl meg-fzalafztották a Szittyaiak; mivel

hogy a Szittyai Nemzet kemény vólt minden terhes dolognak elvifelé

sére, és nagy tettüek, 's a' Hadban erős Emberek vóltak a Szittyaiak;

(*) Atila illyen képpen meg-igazítatván, a Várast. meg-parantsolta, hogy azt

Atila, Várának hívják, Buda ellenben Buda-Várának nevezte, ezért Atila ha

ragjában maga kezével megölte Öttsét, és újra kemény parantsolatot adott,

hogy Atila-Várának hivattafsék, de a Magyarok a parantsolattal nem gon

dolván,, tsak ugyan Buda -Várának hívták, a Németek pedig félvén meg

Ízegni a parantsolatot, Eczelburgnak hívták, mint-hogy Athila Ethelének

is mondatott, M. Joh. de Thurocz Chron. 1, p. c, XVII.

49 *

|
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mert nem lett vólna e Világon fenumiek, a mit el-vefzteni féltettek

vólna, ha valaki öket bofzfzúval illette. És mikor a Szittyaiak gyöze

delmeskedtek, femmit fem kívántak a Zsákmányból, mint az ö mara

déki közől való moftaniak, hanem tsak egyedül ditséretet, és ditsöfsé

get kereftek onnét. És Dáriuson, Iziruson, és Sándoron kivűl, a'

Világon femmi némű Nemzet fem bátorkodott az ö foldjökre bé-men

ni. Az elébb mondott Szittyai Nemzet pedig kemény vólt a hadako

zásra, és a Serény-futó paripákra, 's fejeken Sifakot vifeltek; kéz-íjra

és nyilakra jobbak vóltak a Világnak minden Nemzeti felett, és hogy

ök illyenek vóltak légyen, meg-ismérhetitek azoknak Maradékiról. Mint

hogy a' Szittyai Föld, mennyivel távúlbb efik a déli heves égtöl, an

nyival jobb, 's egéfzségeffebb az emberi Nemzet fzaporodására, és, noha

igen tágos-is, de még fem vólt elegendő, az ottan nemzetett Népek

nek táplálására, 's bé-foghatatásara; annak okáért ama hét Fö-fzemé

lyek, a kik (Hetumoger) Hét-Magyaroknak mondattak, a helyek

nek fzorofságát nem fzenvedhetvén, hogyan tázoztathatnák el azt, arról

fö képpen gondolkodának. Akkor ezek a hét Fő fzemélyek, magok kö

zött tanátsot tartván, fel-tetrék, 's elvégezték magokban, hogy más

földeknek, a mellyekben lakhatnának, el-foglalására, fzületésök föl

déröl, el-mennének; a' mint a következendőkben meg fog mondatni.

II. R É S Z.

HONNÉT ER ED A HUNGAR NEVEZET.

Mo*** az vagyon hátra, hogy meg-mondjuk, mi okból hivatta

tik ez a Szittyából ki-jött Nép Üngárnak? Úngároknak mondattak

(Hungu) Ung Váráról, azon okból: mivelhogy, minekutánna ama hét

Fejedelmi Férfiak meg-gyözték vólna a Tótokat, ottan, (Ungvdrtt)to

vább múlattak. A honnét-is minden körül fekvő Nemzetek az Ugek

nek Fiát Álmoft Ungvári Hertzegnek hívták, és az ö vitézit (Ungárok:

nak) Ungvároknak, mit többet? Ezeket el-hagyván, térjünk vifzfza a

fel tett dologra, és a Történetek irásának úttyát tartsuk, s-a mint a'

Szent-lélek fugállándja, az el-kezdett munkát folytaffuk.

A 3
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- III. R É S Z.

ÁLMOSRoL AZ ELSŐ HERTZEGRöL (*) |

Un gN KNAK fzületéfe-után, nyóltz fzáz tizen nyóltzadik efztendő

ben, Ügek (a mint fellyebb mondottuk) hofzfzas ido-után, Magog

Királynak Nemzetségéből,s" egy igen Nemes vezére vala, a'

ki magának Feleségül vette a Denti Magyarok Tartományában Eune

dubelián Hertzegnek egy (Emefu) Emesö névű Leányát; a' kitöl Nem

ze egy Fiat, ki Álmosnak neveztetett; de itteni jelentésnek történetéből

neveztetett Álmosnak, mivelhogy az ő terhes Annyának álmában, egy

Solyomnak képében, némely Ifteni latás jelent meg, a' melly is eljő

vén, ötet (mint egy) terhbe ejtette, és tudtára adta néki; hogy az ö mé-

héből kijöne egy patak, és az ö ágyékaból ditsöséges Királyok fzár

maznának, de nem a magok földjökön fokafodnának meg; mint hogy

tehát, az aluvásban történö éjjeli latós, magyar nyelven, Álomnak mon

datik, és az ö eredete ( Almu ) Álom látás által jövendöltetett, azért

hívattatott Álmosnak, vagy pedig azért hívattatott Almus, az az: Szent,

mint hogy az ö Nemzetségéböl Szent Királyok és Hertzegek fzületten

dők valának. Mit tovább? , - ' -

(*) Almos a Béla Király Iró Deákjától Duxnak hívatik, ez a fzó pedig an

nyit télzen, mint Magyarúl Vezér, Totúl, 's Orofzul Vojvoda , Németül

gtr0g Hertzeg , bizonyos dolog pedig, hogy a Magyarok ötet nem

nevezték Vojvodának. avagy Hertzognak, hanem, vagy Nagy Úrnak, vagy

Vezérnek, , vagy Fejedelemnek, mivel hogy pedig màr közönzségeffen a'

Fö, és fzabad Fejedelmek ama Németekböl vött fzóval Hertzegeknek hivat

" mi-is mikor fzabad Fejedelmet jelentünk, a Dux helyett Hertzeget
U11K.
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IV. R É S Z.

A L M O S H E R T Z E G R Ő L.

M*** utánna pedig Álmos Hertzeg e Világra fzülettetett vólna,

Ügek Hertzegnek, és az ő Rokoninak, és majd tsak nem az egéfzSzit

tyai Fő-Embereknek nagy örömök lén; mivelhogy az ö Artya Ügek,

Magog Királynak Nemzetségéböl vala; Almos pedig ékes ábrázatu va

la, de fzeg-ízínű; és fekete fzemei valának néki, de nagyok; hofzfzú,

és vékony termetű; kezei pedig temérdekek vóltak, és hofzfzú ujjai:

és ő maga pedig Álmos, kegyes, jó akaró, bö kezű, bölts, jó Vitéz,

Jó kedvű adakozó vala mind azoknak, a kik az akkori idöben Szittyai

Orfzágban Katonáskodnak vala. Mikor pedig Álmos meg-értt idejére

jutott vólna, akkor a' fzent Léleknek ajándéka vala ö benne. Es noha

pogány vólt, mind azon által hatalmasbb, és böltsebb vólt Szittyának

minden Fejedelminél; és azon időben az Orfzágnak minden dolgait az

ö tanáttsával, és fegítségével tselekeízik vala. Álmos Hertzeg pedig mi

kor meg-értt ifjúságára jutott vólna, magának Felségül vevé azon a'

földön némelly fö Nemű Vezérnek a leányát, a kitöl nemze Árpád ne

vű Fiat, kit magával vitt Pannoniába, a mint a következendökben meg

fog-mondatni.

V. R E S Z.

ÁLMOS HERTZEGNEK VÁLASZTATA

SÁR Ó L.

A* okaért ugyan a Magyaroknak nagy erejű, és a hadi dolgok

ban (a mint fellyébb mondánk) igen hatalmas Nemzete, a Szittyai Nem

zetségböl, melly a maga tulajdon nyelvén (Dentumoger) Denti-Ma

arnak mondatik, Vötte eredetét. És az a föld igen tele vala az os

tan ízületett Népeknek fokafságával, ugy hogy fem nem táplálhatná,
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fem magában nem foghatná, a mint fellyebb mondottuk. Annak okáért,

akkor ama hét Fö-Emberek, a kik e mái napiglan (Hetumoger) Hét

/Magyaroknak hivattatnak, a helyeknek fzűk vólttat el-nem tűrhetvén,

magok között tanátsot tartának, hogy fzületésök földéröl el-mennének,

hogy magoknak olly földeket foglalnának, a' mellyekben lakhatnának,

Fegyverrel, és haddal keresni meg-nem fzűntek ; Akkor fel-tötték köz

végezéffel magokban, hogy fel-kerefsék Pannonia földét, a' mellyet re

pülö hirrel hallottak, hogy Athila Királyé lett vólna, a kinek Nemzet

ségéböl fzármazott az Arpádnak Attya Álmos Hertzeg. Akkor azok a'

Hét Fö-Emberek, köz, és igaz tanátfsal által-értették azt, hogy kezdett

fzándékjokat, s úttyokat véghez nem vihetnék, ha egy Vezérök, és

Parantsolójok fölöttök nem lenne; Azért tehát ezen hét Férfiaknak fza

bad akaratjokból, és köz egygyes értelmökböl válafztották magoknak

Vezérül, és Parantsolóúl Firól Fira az utólsó Nemzetségig az Ugeknek

Fiát Álmoft, és, a kik annak Nemzetségéböl alá-fzállanának; Mert az

Ugek Fia Álmos, és, a kik annak Nemzetségéböl fzármaztak, tekin

tetefsbbek vóltak Nemzetjekre, és hatalmafsbbak a'Hadban. Mert ezek

a hét Fö Emberek, Nemzetjekre tekíntetefek, a Hadban hatalmafsak,

és a hűségben álhatatofsak vóltak. Akkor egygyezö akarattal Álmos

:Hertzegnek igy fzóllának: Ez mdi naptól fogva Tégedet Magunknak Ke

zérbl, és Parantsolóúl válafztunk, és, a hová 7éged a Te Szerentséd

vezeténd, Tégedet odáig követünk. Akkor a fellyebb mondott Ferfiak

pogánymódra egy edénybe tulajdon véröket Álmos Hertzegért ontván,

törvényes esküvéft töttenek, és, noha Pogányok vóltak, mind azon

által az esküvésnek hitét, a' mellyet akkor magok-között fogadtak,

mind halálokig meg-tartották illyen módon.

VI. R É S Z.

AZ Ö ESKÜVÉsö KR Ö L.

*

Az Esküvésnek elsö (*) állapotja igy volt: Hogy, mig életök tar

tana, mind Magoknak, mind pedig Maradékjoknak is, mindenkor Al

(*) Status juramenti, az érküvérnek állapottya; tudni-illik: az a vi/kontag-való köte

iefjég a melyen megállapodtak, avagy, a' mellyre állottak; és állatták, -állították,

esküvéffel erősített fogadáfknak egéfk épületét, és a mely kötér-alatt tették Alm04

Fejedelmükké, a mojiani mód/kerínt mondanánk: Az esküvésnek öt tzikkelyi.

/ 77008
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mos Hertzeg Nemzetségéböl lenne Vezérök. Az es küvésnek máfodik

állapotja igy vólt: Hogy valami jót a magok fáradságok-általßerezhet

nének, abban mindenikének réfke lenne. Az esküvésnek harmadik álla

pottya igy vólt; Hogy Ezek a Fö: Személyek, a kik a magok fa

bad akarajokból Álmo/t magoknak Urokká válafztották, fém ök magok,

fèm azoknak Fiai fbha a Hertzegnek Tanácsától, és az Orfágnak

Tifžtes hiva állyától fellye/Réggel meg ne fo/zta/anak. Az esküvésnek

negyedik állapottya igy vólt: Hogy ha valaki az ö Maradékjokból hi-,

tetlen lenne a Herzegnek f&eméllye ellen, és vifK/za-vonyáfokat tenne a'

Hertzeg, és az ő Rokonyi között, az ollyatin vétkesnek vére ki-ontatnék,

a miképpen az ő vérök ki ontatott az esküvésben, mellyet Álmos Hertzeg

nek tötték... Ötödik állapottya az esküvésnek igy vólt: Hogyha valaki

az Álm9s Hertzegnek, és a többi Fő Embereknek Maradéki közzül az

esküvé/t, mellyet ök tettek, felbontani akarándja , átok alatt légyen

mind örökké. A melly hét Férfiaknak ezek vóltak a neveik: (Almus)

Almos, az Arpád Attya; (Eleud) Eleöd, a' (Zobol/ii) Szabotls Attya,

a kitöl fzármaziká (Saac) Tsák nemzete. (Cundu) Kund, a' (Curzan)

Tsürfz Attya. (Öundu) Und, az Ethe Attya, a kitől fzáll alá a Kálán,

és (Colsoy) Koltsay Nemzetsége., (Tofu) Tas, (Lelu) a Lehel Artya, -

Huba, a kitől fzármazik (Zemera) a Szemere Nemzete. Hetedik ( Tuhu--

tum) Tehetem a Horkának az Attya, a kinek Fiai vóltak (Gyyla) Gyula,

és Zombor, a' kiktöl fzármazik a' (Moglout) /Maglóty Nemzet, a mint

alább meg-fog mondatni. Mi több? a Történet írásának útat tartsuk.

VII. R É S Z.

AZOKNAK KI-JÖVETELÖKRÖL

U******* meg-teftesüléfe-után 884-dik efztendöben (a mint az

efztendök Ízerint való Krónikákban foglaltatik), ama hét Fejedelmi Fér

fiak, kik Hét Magyaroknak hivattatnak, ki jöttek a Szittyai Földröl

a Nap nyugat-felé. A kik-között Álmos Hertzeg, az Ügek Éin, a Ma

gog Királynak Nemzetségéből, amazoknak Urok, és Tanáts-adójok,

a maga Feleségével, és Fiával Arpáddal, és a maga Annyáról - való

Báttyának Huleknek két Fiaival, tudniillik (Zuard) Zoárddal, és (Ca

dufä) Kadosával, és a Népnek öfzve-frigyefedett, ízámtalan, Nagy

fokaíságával kijött azon Tartományból. Sok******* a pufzfa



TO - * ( o ) y

helyeken jövén, és Etylvizét (Tulbou) Talp-hajókra, (vagy: talám Töm

lökre), ülvén : pogány mód-ízerint, által úízták, és nem akadtak foha

valami Várasnak, vagy Emberi lakásnak útára, fem pediglen az Embe

reknek munkáját nem ötték, a' mint elébb fzokták-vala; hanem huf

fal, és halakkal élödtek, mig Orofz Orfzágba, melly Su/adalnak hivat

tatik, nem érkeztek. És azoknak Iffiai, majd mindén Nap, a Vadázat

ban valának, a honnét-is, az Naptól fogva, e jelen-való-üdeig a Ma

yarok, minden egyéb Nemzetek felett, jobbak a vadáfzatban. És ig

Álmos Hertzeg, minden Övéiveljövén, bé-ment az Oroíz földére, melly

Su/adalnak hivattatik.

*=

VIII. R É S Z.

A Z O R Q S Z O R S Z Á G R ó L.

M 1 NE K - U T Á N NA , pedig az Orofzoknak réfzeire el-érkeztenek,

minden ellen-mondás nélkül egéfz (Kyeu) Kióv-VáraÍsáig által mentek,

és, midön Kióv-Várafsán által-mentek vólna, a Denep vizen által evez-

vén, Orofz Orfzágot a magok hatalmok-alá akarták hódoltatni. Akkor

az Orofzoknak Vezéri, ezt megértvén, nagyon féltek, azon okból,

mivelhogy hallották, hogy az Ügek Fia, Álmos Hertzeg, Athila Ki

rálynak Nemzetségéböl volna, a kinek az ö Őfseik efztendönként adót

fizetnek vala. Mind azon-által a' Kióvi Hertzeg, öfzve hivarván min

den Fö-emberit, és egygyütt tanátsot tartván, azt válaíztották, hogy

Hadat indíttsanak Álmos Hertzeg ellen, és inkább akarnának a hartzban

meg-halni, mint fen tulajdon Orfzágaikat el vefztenék, és a magok

*"""""" ellen Álmos Hertzegnek igája alá hódoltatnának. Mindjár

tehát a Kióvi Hertzeg, követeket küldvén, a Kúnoknak hét Vezérit,

a maga igen jó Barátit fegítségre kérte. Akkor ezek a bét Vezérek,

a kiknek neveik ezek vóltak: ( Ed.) Ede, ( Edum ) Edem, ( Ezu )

Ete, ( Bunger ) Böngér; (*)( Ou/ad) O sád az ( /r/uur ) Ur/uur, Attya,

(Bqyta) Bayta, ( Retel) Rétel az Oluptulmának az Attya, a lovagók

nak nem kevés fokafságát egyb? fzedvén, a Kióvi Hertzeg Barátságá

nak okáért, febes nyargaláffal Álmos Hertzeg ellen jöttek; és a Kióvi

(*) Ha Gunthert Gönthérnek, lehet Bungert magyaroffan Böngérnek nevezni,



* ( o ) * 1 I

Hertzeg a maga Hadával fzem-köztt ment elejekbe, és a Kúnoknak fe

gítségével, fegyveres fokafsággal Álmos Hertzeg ellen jönni kezdettek;

Álmos Hertzeg pedig, a kinek a' fzent Lélek vala fegítője, fegyverbe

öltözve, a Sereget el-rendelvén, ló-háton ide 's tova mene, váftagit

ván Vitézit, és neki rugafzkodván, az egéfz Népe elött meg-állott, és

monda nékik: O Szittyaiak! Witéz Barátim, erös Férjfiak! emlékezze

tek-meg útainknak kezdetéröl, mivel hogy azt mondottátok: hogy Föl

det, a' mellyben lakhatnátok, fegyverrel, és haddal keresni fogtok ;

azért meg ne háborodgyatok az Oro/zoknak, és Kúnoknak fökasságá

tól, a kik hafönlók a mi kutyáinkhoz, mert a kutyák, mihenthal

lyák Uraiknak fzavát, nem de meg rettennek? Mert a Virtus, nem

a Népnek foka/ságában, hanem a*/ ívnek bátorságában mutattya-meg

erejét, nem tudjátok-e? hogy egy Oro/zlány ( a' mint némelly Bölcs mond

ja) /ök /zarvafokat megjutamtat? de ezeket elhagyván, azt mondom

néktek: /allyon, 's ki álhatot ellenek a Szittyai Vitézeknek? Nem de

DÁRIUST, a Persák Királlyát a Szittyaiak futva /3 ala/ztották? és így

Jélelemmel, és igen nagy gyalázattal futott a Persákhoz, és elve/3

tett ottan nyóltzvan ezer Embert ? Avagy nem de TzIRUST, a Persák

Airállyát, a Szittyaiak három fáz harmintz ezerével egygyütt le-vág

ták? Avagy: nem de Nagy SÁNDoRT, a Filep Királynak, és Olym
piás Királynénak a Fiát, a ki hartzolva, /bk Orfzágokat hatalma alá

vett , a Szittyaiak rutúl meg-futamtatták? a honnét is ferényen, és eröf:

sen hartzollyunk ellenek azoknak, a kik hasonlítanak a mi kutyáinkhoz,

és, úgy féllyük az ő föka/ságoktól, mint a legyek foka/ságáról. Ezt

hallván Álmos Hertzegnek Vitézi, nagyon megerösödének, és néki bá

torodánák, és azonnal, minden réfzekén, a hadi trombiták harfogának,

és öfzve keveredék mind a két Ellenségnek Serege, és eröffen kezdé

nek egymás-közrt hartzolni, és igen fokan meg-öletének az Orofzok

ból, és Kúnokból. Látván pedig a fellyebb mondott Orofz, és Kún

Vezérek, hogy fogynak a hartzban az övéik, futásra kelének, és, hogy

életöket megtarthafsák, nagy fietséggel (Kyeu) Kióv: Várafsába bé

fzaladának; Álmos Hertzeg, és az ö Vitézi, űzvén az Orofzokat, és

Kúnokat egéfz Kióv Várafsáig, a Kúnoknak taroltt fejeiket úgy vag

dalták az Álmos Hertzeg Vitézi, mint a nyers tököket. Az Orofzok

nak pedig, és Kúnoknak Vezéri, a kik a' Várasba bé-mentek, lát

ván a Szittyaiaknak bátorságokat, mint a némák úgy maradtak,
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IX. R É S Z.

A HERTZEG, ÉS AZ OROSZ-KÖZTT LÖTT!

- BÉKESSÉGRŐL

A L M os Hertzeg pedig, és az ö Vitézi, el nyervén a gyözedelmet,

az Orofzoknak földét hatalmok alá vették, és azoknak javaikat el-fog;

lalván, második hétre Kióv- Várafsát kezdék ofromlani; és, mikor a'

lajtorjákat a kő-falra kezdették vólna rakni, látván az Oroízoknak,

és Kúnoknak Vezéri, a Szittyaiaknak, meréfz bátorságokat, igen na

gyon féltek; és, mikor azt által-értették vólna, hogy ellenök nem ál

hatnának, akkor a Kióvi Hertzeg, és az Orofkoknak, 's Kúnoknak töb

bi Vezéri, a kik ott valának, követeket küldvén, kérték azon Álmos

Hertzeget, és az ő Fő-Emberit, hogy békefséget tennének ö vélek. Mi

kor pedig a Követek eljöttek vólna Álmos Hertzeghez, és őtet arra

. kérték vólna, hogy az ö Urokat a maga fzékéböl ki ne vernék, ak

kor Álmos Hertzeg, a maga Fö-Emberivel tanátsot tartván, így küldé

vifzfza az Orofzoknak Követit: JIogy az ő Vezéri, és Fö Emberi Fiaikat

zálogba adnák, és efztendőnként való adót fizetnének tiz ezer aranyat •

és ezen fellyül, élelmet, ruházatot, és egyéb ffkséges dolgokat. Az

Orofzok,Vezéri pedig, (noha nem kínnyek Ízerínt) de mégis, mind

ezeket Álmos Hertzegnek meg-adták. Hanem azonban könyörögve kér

ték Álmos Hertzeget, hogy el-hagyván Gálitzia földét, az Hovafi er

dön-túl, nap nyugat felé*" földére ízállanának, a melly elébb

is Athila Királynak földje vólt vólna. Es ditsérték nékik Pannonia föl

dét, " mód-nélkül jó vólna, mert azt modják vala: hogy ottan

egybe folynának igen nemes vizeknek pataki, a Duna, és, Tifa

és más nemes Jó halakkal bővelkedö folyó-vizek; a' melly földet a'

Tótok, Bolgárok, Oláhok, és a Rómaiaknak Páfztori laknák; mertAthila

Királynak hóltta után Pannonia földét a Rómaiak legeltetőnek nevezték,

azért, mert az ötsordáik Pannonia földén legeltettek, és ugyan mél

tán-is mondatott Pannonia a Rómaiak legeltetöjének, mert még moft

is a Magyar Orfzág javaival tápláltatnak a Rómaiak. Mi több?

*=*=*=*

-9
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X. R E S Z.

A KUNOKNAK HÉT VEZÉRIRŐL.

A L M os Hertzeg pedig, és az ö Fö-Emberei, magok-között tanátsot

tartván, és az Oro/?oknak kérésökre reá állván, békefséget tottek ve

lek. Akkor az Orfzoknak Vezéri, tudni illik: a Któvi, és Sudali,

hogy Székeikböl ki ne verettetnének, Fiaikat zálogúl adták Álmos

Hertzegnek, és küldöttek velek tiz ezer aranyat; és ezer Lovakat,

orofz módra fel-ékesitetett nyergekkel, és kantárokkal; és fzáz Kun

Gyermekeket, és a terh hordozásra negyvenTevéket; Hermelin, Wu/?t,

és Weft bëröket fzám nélkül, és egyéb fzámtalan fok ajándékokat.

Akkor a Kúnoknak fellyebb nevezett Vezéri, ugy mint: Ed, Edumen,

Ete, (Bunger) Böngér a (Borfu) Bors Artya, (Ou/ad) Ótsád az

Vrfur Artya, (Boyia) Bayta, a kitöl fzármazik a Bruk/a Nemzete,

és Rétel az Oluptulmának az Attya, látván Álmos Hertzegnek kegyet

ségét, mellyet fött az Oro/zok-eránt; az ő lábaihoz borúlván, önként

meg-hódúlták Álmos Hertzegnek; mondván: É mái naptól fogva Té

gedet Urunknak, és Parantsolónknak, az utólsó Nemzetségig, magunk

nak vála/ktunk, és a hová tégedet a' Te ferentséd vezeténd, Tegedet

oda követni fogunk. És azt, a mit Álmos Hertzegnek fzóval mondot

tak, az esküvésnek hitével is, pogány módra, meg-erösítették, és

ugyan azon hittel, és esküvéffel Almos Hettzeg-is, és az ö Fő-Emberei,

ö Nékiek magokat vifzont le-kötelezték. Akkor ofztán ezek a Kúnok

nak hét Vezéri Feleségeikkel, és Fiaikkal, és nagy Sokafsággal-egy

gyütt, hogy Pannoniába jönének, ki-indúltanak. Hafonlóképpen fo
kan azó", magokat Álmos Hertzeghez tsatolván , ö vele

Pannoniába jöttenek; a kiknek-is Maradéka é mái napiglan, különbb

különbb-féle helyeken, Magyar Orfzágban lakik. -

- XI. R É S Z. -

LODOMÉRIA, ÉS GÁLITZIA VÁRASSAIRÓL

A KKoR Álmos Hertzeg, és a többi Fö-Személyek, a kik Hét Ma

gyaroknak mondatnak, és a Kúnoknak Vezéri, Rokonnyaikkal, Szol
• * B 3 -



14 2, ( o ) y*

gaikkal, és Szolgálóikkal egygyütt, ki-jöttek (Kieu) Kyóvból, és, (a'

Kióvi Orofzok lévén Kalauzzaik) Lodomér Várafsáig jöttenek. A Lo

doméri Hertzeg pedig, és az ö Fő-Emberei, éppen az Orfzágnak fzé

léig, különbb-különbb-féle drága ajándékokkal, Álmos Hertzeg eleibe

mentek, és Lodomér Várafsát néki önként magok felnyitották; és Ál

mos Hertzeg, minden Népével azon a helyen három hétig maradort;

a harmadik héten pedig a Lodoméri Hertzeg a maga két Fiait, Fő Em

bereinek minden Fiaival egygyütt, Álmos Hertzegnek zágloba adta, és

ezen-fellyül két ezer ezüft Márcát, és fzáz Marca ki olvafztott ara

nyat, meg-fem ízamláltt börökkel, és paláftokkal; És három fzáz Lo

vát nyergestül, fékestül, és hu/zon öt Tevét, és ezer ökröt a Terh

hordozáíra, és más fzámtalan ajándékokat, mind az Hertzegnek, mind

az ö Fö-Emberinek bé-mutatott. Az-után a negyedik héten Álmos Her

tzeg a maga Népével Galitziába jött, és ottan magának, 's-Népének

nyugovó,helyet válafztot. Mikor ezt a Galitziai Hertzeg meg-halotta

vólna, Álmos"" eleibe minden Népével, mezít-láb, ki ment,

és különbb-különbb-féle ajándékokat Álmos Hertzegnek, minden napi

fzükségére, bé-mutatott, és fel-nyitván Galitzia Várafsának kapuját,

mint a maga tulajdon Urát, fzálláfra bé-fogadta, és egygyetlen egy

fzülött Fiát, a maga Orfzága Fő-Emberinek többi Fiaival egygyütt,

zálogba adta; és azon fellyül tiz leg-jobb féle paripákat, és három fzáz

Lovat nyergestül, kantárostúl, és három, ezer marca ezüstöt, és két

fzáz marca aranyat, és igen nemes öltözö ruhákat, mind a Hertzeg

nek, mint pediglen az ö minden Vitézinek-is ajándékozott. Mert, mi

kor Álmos Hertzeg egy hónapig Galitziában megnyugodott vólna,

akkor a Galitziai Hertzeg, és az ő többi Tárfai, a kiknek Fiaik zálog

ba tétettek-vala, igy kezdették Álmos Hertzeget, és az ö Fö- Emberit

kérni: hogy a (Hövvos) Hava/ön-túl, Nap-nyugat-felé, Pannonia föl

dére fzállanának. Mert ugy mondják vala nékik: hogy az a föld igen

jó vólna, és ottan egybe ízakadnának igen nemes kut-fejekből eredett

folyó-vizek, a kiknek ezek vólnának neveik, a mint fellyebb mon

dánk: Duna, T/3a,, , Wág, Maros » Körös, (Temus) Temes, és

egyebek; a' melly föld elébb-ls Athila Királynak földe vóltt-vólna, és

az ö hóltta-után elfoglalták-vólna a Romai Fejedelmek Pannonia föl

"" és a Dunáig helyheztették-vólna a magok Páfztorit. Azt a föl

det pedig, a' melly a' Tißa, és Duna köztt fekfzik, Magának elfog

lalta volna Reán, Bolgár Orfzágnak Nagy Hertzege, Szálán Hertzegnek

3Z Öreg Attya, egéfzlen az Orofz, és Lengyel Határ fzélekig,, és ab

ban laktatta a Tótokat, és Bolgárokat Azt a földet pedig, a' mell

a Tißa, és az Igfoni érdö-között vagyon, és (Erdeuleu) Erdély mel

lett fekfzik, Maros vizétöl fogva Szamos vizéig, magának elfoglalta
*
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(Morcut) Marót Hertzeg, a kinek Onokáját a Magyarok ( Menu

Morout) Mén-Marótnak nevezték, mert több Szeretöi voltanak né

ki; és, hogy azt a földet bizonyos Nemzetek laknák, kik Kozárok

nak mondatnak. Azt a földet pedig, a' melly Maros vizéröl-fogva

(Ur/cia) Orfbva Váráig vagyon, el-foglalra-vólna némelly Glaad né

vű Hertzeg, a kila Kunoknak fegítségével (Bundyn.) Vidin vagy Bodon

Várából jött-ki, a kinek Nemzetségéböl Származott Ohtum, a kit az

után, hoízízas idö-múlva, Szent-l/tván Királynak onoka Eötstse, (Su

nad) Tsanád, a Doboka fia, az ö Maros mellett-levö Várában meg

öltt, azért, hogy a fellyebb említett Királlyal míndenben ellenkezö,

és pártos vóltt; a' kinek-is az elébb mondott Király, jó Szolgálat

tyáért, Ohtumnak. Feleségét, Várát, minden hozzá-tartozandóival"
gyütt, néki ajándékozta... Mert illyen fzokáfok vagyon a jó Uraknak,

hogy Hiveiket megajándékozzák. A melly Vár moftan (Sunad) Tsa
nádnak neveztetik. Mi tovább?

*

©-
-

XII. R E S Z. -

MIKÉPPEN JÖTTEK-BÉ PANNONIÁBA.

A L M os Hertzeg pedig, és az ö Fö-emberi az Orofzoknak tanátsin

meg-nyugodván, erös békefséget kötöttek ő vélek. Az Orofzoknak

Hertzegi-is ellenben, hogy a magok fzékeiböl ki ne üzettetnének, a'

magok Fiaikat (a mint fellyebb mondánk) fzámtalan ajándékokkal zá

logba adták. Akkor a Galitziai Hertzeg két ezer Nyilafokat, és három

ezer Parafztokat kiparantsolt, hogy elörtök mennének, a kik a hova/t

erdön kerefztül, éppen a Hungvári fzélekig, ö nékiek útat kéfzítené

nek; és azoknak minden barmaikat eleséggel, és egyébb fzükséges dol

gokkal meg-terhelte, és élelmökre vágó barmokat, fzám-nélkűl aján

dékozott nékik. Akkor ama hét Fejedelmi férfiak, a kik Hét-Ma

gyaroknak mondatnak, és ezek a Kúnoknok hét Vezéri, a kiknek ne

veket fellyebb meg-mondánk, Rokonnyaikkal, Szolgaikkal, és Szol

gálóikkal egygyütt, az Orofzoknak tanátsokkal, és fegítségökkel Gáli

tziából Pannonia földére kijöttenek. És így a C Houos ) havafi erdön

által jövén, Hung réfzeire ízállottak; és, midön oda jutottanak vólna,

azt a helyt, a' mellyet leg- elöfzör el-foglaltak, ('Muncas, mo/! Mun

kát*) Munkásnak nevezték, azért, mert igen nagy munkával érkeztek
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el arra a földre, mellyet magoknak válafztottak. Akkor, fáradságok

nak ki nyugofztalására, negyven napokig ottan neg-maradtanak; és ki

men lehet mondani, melly nagyon meg-fzerették azt a földet. A -

Tótok pedig, a kik azt a földet lakták, hallván az ö el-jövete

löket, igen nagyon féltek, és önként Álmos Hertzegnek meg-hódúltak

- azon okból, mivelhogy hallották, hogy Álmos Hertzeg Athila Király

nak Nemzetségéböl fzármazott légyen. Es, ámbár ök szálán Her

tzegnek Emberei vóltak-vólna is, mind azon-által nagy tifztelettel, és

félelemmel Szolgálnak-vala Álmos Hertzegnek, minden, élelemre fzük

séges, dolgokat, valamint a magok Uroknak illik, bé-mutatván. És

olly félelem, és rettegés rohant a földnek Lakosira, hogy mint a Szol:

gák tulajdon Uraiknak, ugy hizelkednek vala a Hertzegnek, és az ö

Fö - Emberinek; és ditsérék nékik annak a földnek termékenységét, és

meg-befzéllék, hogy, Athila Királynak holtta után, ama nagy Rean

Hertzeg, Szálán Hertzegnek öreg Attya, Bolgár Orfzágból kijövén,

miképpen foglalta el azt a földet, a Görög Tsáfzárnak fegítségével, és

tanársával; És, miképpen ök magok-is, a Tótok, a Bolgár Orfzág”

földéről által-költöztettettek az Orofzok határának-fzéleire; és miképpen

birná öket, és az Övéiket moftanában Szálan, az ö Hertzegök; és mi

tsoda hatalmas, és tehetös-vólna Szomfzédi eránt.

XIII. R E S Z.

H U N G - V Á R A R Ó L.

•

Akkor Álmos Hertzeg, és az ő Fö- emberi, hallván az illyene

ket, ízokáfon fellyül meg vidámúlták, és Hung-várához lovagoltak,

hogy azt meg-vennék; és mikor Táborba fzállottak vólna a kö-fal kö

rül, akkor annak a Várnak ( Loborcy) Labortza nevü (Duca)

Szabad Ura, a ki az ö nyelvökön Bósának hivattatik vala, el-futván

( Zemlum ) Zemplén Várába fiet vala, a kit a Siertzegnek Vitézi üz

vén, 's egy némelly folyó viz mellett megragadván, azon a'""
fel-akaíztották; és ázt a vizet, ugyan azon Labortzának nevéröl, La

bort ának hívták. Akkor Álmos Hertzeg, és az övéi Hung-Várába bé

menvén, a halhatatlan Ifteneknek nagy épen-égő áldozatokat töttek,

és negyed napig vendégséget tartottak, "" napon, pedig taná

tsot tartván - és mindnyájoknak esküvésöket bé-vévén, Álmos"
** (még
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(még életében) a maga fiát Árpádot az ö Hertzegökké, 's Parantso

Hójokká rendelte. És Árpád, Hung -Vári Hertzegnek hivattatott, 's az ő

Vitézi pedig (Hungu) Hungról, az idegeneknek nyelvökön mindnyá

jan (Hunguari ) Hunguárokuak (*) (JIungar) hivattatnak, és ez a'

nevezet meg-is marad e jelen való ideiglen az egéfz Világon.

XIV. R E sz. -

A R P Á D H E R T Z E G R ö L *

-

U R U N K N A K Ízületése után kilentz fzáz harmadik efztendőben, a'

Hertzeg, el-küldvén Hadait, azt az egéfz földet, melly Tifa, és Bodrog

között egéfz ( /go/a) Ugotsáig, vagyon, minden lakofival egygyütt

magának el-foglalta, és (Borfba ) Borfbd-Várát meg fzállotta, és har

mad napra meg-víván, el-ragadta, kö falait le-rontotta, és Szálán Her

1zegnek Vitézit, a kiket ott talált, vas lántzokra kötöztetvén, Hung

Várba vezettette; és, midőn több napokig ottan laktanak vólna, a'

Hertzeg, és az övéi, látván a foldnek termékenységét, és minden vad

állatoknak bövségét, és a halaknak a Tißa, és Bodrog vizeiben fzapo

raságát, ki-mondhatatlan-képpen meg-kedvellerték Árpád, és az övéi

azt a földet. „Végre pedig, mikor mind azokat, a mellyek meg-löt

tek, Szálán Hertzeg, a maga elfutott Embereitol, meg-hallotta-vólna,

nem merte kezeit fel - emelni, hanem, el-küldvén követit, Bolgár

módra, mint ő nékiek Szokáfuk, fenyegetödzeni kezdet; És, „mint

egy tsufságból, Arpádot Hungvári Hertzegnek köfzöntötte, és az Övéit,

ki-nevetéffel, Hungváriaknak nevezte; és fok-féle képpen tsodálni kez

dette, hogy kik vólnának, és honnan jöttenek-vólna, a' kik illyen

dolgokat tselekedni bátorkodtak-volna? és meg-parantsolta nékik »

A–

(*) Sokan nagy fzorgalmatofsággal kerefték ez-elött a Szittyai Magyaroknak,

ama', külső Nemzeteknél Világ-fzerte bé-vett, Hungar, nevezettyeknek ere:

detét, és azt Nemróthnak Fiairól, Hunor 's Magorröl akarják vala le-hozni.

M. 3oh. de Thurocz Chron. C. IV. De ez az erőltetés ennek-utánna nem

fzükséges, mert, noha, Magor, vagy Magyarról Magyaroknak tulajdon nyel

vökön hivattattak-is, de Hungároknak. Hung., vagy Ung-Váráról neveztettek, a'

mint Béla Kir. Deákjától hallánk. Nem Ízól igazat az-is, a' ki a' MoÍzka Or

fzági Juhra, vagy Juharia Tartományról nevezi öket. Script, Rer, Hung. in

©

Herberítein
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hogy rofz tettöket meg-jobbíttsák, és a Bodrog patakán által-jöni,

femmi móddal ne meréfzellyenek, ne hogy ö a Görögöknek , és Bol

gároknak Segítségökkel, rajtok jövén, és rofz tettökért a költsönt vifz

fza adván, alég botsáfon-el egy valakit, a' ki tulajdoniba vifzfza tér

vén, a maga életéröl örvendetés hirt viheffen. Szálán Hertzegnek el

küldött követi pedig Zemlin Várához jövén, és Bodrog vizén által-men

vén, más napra Arpád Hertzeghez el-érkeztek, a harmadik napon pe

dig Arpád Hertzeget, , a' magok Uroknak fzavával, közöntötték, és

annak parantsolatit Arpád Hertzegnek meg befzéllették. Arpád Hertzeg

edig, hallván a kevély Skálán Hertzegnek követségét, nem kevélyen,

anem alázatoffan felelt néki, mondván: Ambár, az én Nagy Eösöm,

amaz igen hatalmas Athila Király birta légyen azt a földet, a melly

a Tifza, és Duna köztt fekfzik, éppen a Bolgároknak Orfzága ha

táráig egéfzen, a' mellyet moftan ö bir, én mind azon - által,

nem valamelly , Görögöktől, vagy Bolgároktól-való, félelem-miatt,

mintha ellenek nem álhatnék, hanem Szálánnak, a ti Hertzegtek

nek barátságáért, kérek, a magam ju/sából, egy réfzetskét Barmaim

nak fzámára, tudni illik: a Sajó vizéig-való földet; és ezen fellyül,

kérem ugyan azon Hertzegtektöl, hogy küldgyön nékem a maga ke

gyefségéböl két palafzkotskát Duna vizével tele, és egy kötéft, az

Álpári homokoknak fűveiből, hogy megpróbálhafiam, ha édeffeb

bek-é az Alpári homokoknak füvei, a'"" , és a (Dentumo

ger) Dentö Magyaroknak fűveinél? és a Dunának vizei jobbaké

„ a Thánais vizeinél? " És, követségökre ezen feleletet adván, öket

különbb-különbb-féle ajándékokkal meg-gazdagította; és meg-nyervén

jó akarattyokat, honnyokba vifzfza térni „parantsolta. - Akkor Arpád

Hertzeg, tanátsot tartván, oda küldötte a maga követit-is Szálán Her

tzeghez, és küldött néki tizenkét fejér Lovakat, és tizenkét Tevéket,

és tizénket Kún Gyermekeket; És a Hertzeg Afzfzony tizen két, igen

értelmes, Orofz Örfzági Leányokat, és tizenkét Ermelin böröket, és

tizenkét Nest, 's Núfztokat, (Zobolos) és tizenkét, arannyal ki-var

rott, paláftokat; És abban a Követségben a föbb Nemefségű Szemé

lyekböl el-küldettek, (Oundu) Und, az Ethe Attya, és a máfik, Ré

tel, az Oluptulmának az Attya; és ifmét elküldöttek egy igen ferény,

(Turfbl). Tartzal névű, Vitézt, a ki-kémlélésnek okáért, hogy meg

nézné a földnek minéműségét, és hamarább vifzfza térvén, hirt hozna

a maga Urának, Arpád Hertzegnek. *
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XV. R E S Z.

K O M A R O M - V Á R Á R Ó L.

Az Árpád Hertzegnek. Követi pedig, Und, az Ethének az Attya,

és Retel, az Olupulmánák az Attya, és (7urzol) Tartzal, ama Kún

Vitéz, a kinek a Nemzetsége ö benne magában elfogyott, el-men

vén, Bodrog vizét által-ufztatták azon a helyen, a hol egy kis (Afa

turholmu ) Sátorhalmi patak folydogálván a Bodrogba ízakad. És

így által kelvén a Bodrogon, mikor a fellyebb mondott kis patakon,

mint egy vígan, által mennének, akkor a vizeknek ki-áradása miatt

Rétel, (a lova meg-botolván) el-merültt a vizbe, és alég fzabadúltt

meg, társainak fegítségével, a haláltól. Akkor azt a patakot a Ré

tel társai, nevetségböl, (Retelpotoca) Rétel patakának nevezték. És

azután Arpád Hertzeg - a maga kegyelméböl, azt az egéfz földet la

kofival egygyütt, Sátor-halmától fogva, a (Tulfuoa) Toltsva vizéig,

Rételnek ajándékozta, és nem tsak ezeket, hanem ezeknél nagyobba

kat-is ajándékozott; Mert Árpád Hertzeg, minek utánna meg-hódoltat

ta vólna egéfz Pannonia földét, ugyan azon Rételnek, az ö igen hív

fzolgálattyáért, nagy földet adott a Duna mellett is, a hol a Wág-vi

ze le-jö; a' hol azután, Oluptulma a Rételnek a Fia egy Várat épített,

mellyet (Camarum) Komáromnak nevezett, a melly Várnak fzolgá

lattyára, mind a magával hozott, mind pediglen a Hertzegtöl, nyertt

Népböl, két réfzt ajándékozott. A hol is, hofzfzas idő után, Ő maga

Rétel, és az ö Fia Iulma, pogány fzokás fzerínt el-temettettek. De

azt a földet, a' melly moftanában# patakának hivatik, az ö Mara

déka, András Királynak, a Kopa/3 Ldf#ló Fiának, idejéig birta. Mind

azonáltal András Király a Rétel Maradékitól azt a helyet két okokból

fel-tserélte ("); elöfzör: mert hafznos vólt a Királyoknak a vadáfza

(*) Ebböl az elsö András Királynak a Rétel Maradékival tett tseréjéből, két

dolgot akar ki-hozni, a maga 3ur publicum Hungariae nevezetü könyvetskéjé

ben, Grofinger. Egygyikét: Hogy a Magyar Király, akár melly Nemes Em

bernek, öftöl maradott, akár melly földét, és jófzágát, ha néki ugy tetztzik,

fzabadon el-veheti, minthogy minden Földnek, a' mellyet a Magyar Urak
birnak, a Király a fö, tulajdonos, és***** hatalmu Ura. Má

(L 2 -
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tokra; máfodfzor: mert fzereti vala azokat a réfzeket lakni az ő Felesé

ge, azért, mivel hogy közzelebb vólna ízületése földéhez, mert az

Oro/žok Hertzegének Leánya vólt, és fél vala a' ANémet Tsáfzárnak el

jövetelétöl, ne hogy továbbra is a Péter, Királynak vérsége Magyar

Orfzágba béjöne. A' mint a következendökben meg fog mondatni.

XVI. R É S Z.

(TURzUL) TARTZAL HEGYÉRŐL.
)

A K K O R Und, Rétel, és Tartzal, által menvén az erdőn, mikor

Bodrog vize mellett lovagolnának, a pálya-futás jutalmát akarván el

nyerni, ferény paripákon futtatván, egy magasbb hegynek tetejére fel

menének; kiket amaz igen gyors Vitéz Tartzal, meg-élözvén, a hegy

nek tetejére mindenikénél elébb felkapott; azért-is azt a hegyet, attól

a naptól fogva, mind e moftanig, "" hegyének nevezték. Ak

kor ezek a három Urak, azon hegynek tetejéröl, a' mennyire az Em

beri fzem' látása el-hathat, minden felé a földet el-nézvén, ki-mond

hatatlan képpen meg-ízetették, és azon a helyen, legkövérebb lovo

-I T–+

fikát pedig: Hogy a' Királynak fzabad akaratjában, és tetztzésében áll: az igy

el-vett joízágért más valami annyit eröt, vagy éppen femmit fem adni; mi

velhogy erre ötet femmi Törvény fem kötelezi. „Ex guibus duo patfimum eru

antur. Imo: In Regis pote/late efje, guarcuniae Nobilium Terras, G. Bóna, / e re

fia videbitur, fitis /fiur applicand*, /eu (quod ide" f) Regen amnium terra:m, ts"

Benorum, gu* a Nobilibur pöfidentur,"" Dominum effe. - IIdum : In Re

# arbitrio effe, num gb ata Nobilibur Bona, equivalenti,guppiant, reccmpen/are ve

it; Negue ulla Regni lege ad hoc ad/tringi. „Utrumgue ab/blüte Regum in Hung. po

te/tatis evidenr documentum. }ur publ. C. IV. §. IX. Láfia az értelmes olvasó,

melly oktalanúl okoskodik a Haza áruló Grofinger. A Tsere minden Em

bernek, és így a Királynak-is fzabad, de nem úgy, mint Groffinger efztelen

kedik. Akáb Király fem vétet azzal, hogy a Nábot fzőlejét tserébe kérte,

hanem, hogy, Nábot az Atyai örökségét néki nem akarván adni, őtet meg

öletvén, a' Szölőt hatalmafan el-foglalta; azért mind Feleségének Jezabel

nek, mind pedig magának a kutyák ették-meg a testet, fel-nyalták a vérét.

s-Igy büntette meg az Iften a másén kapkodó Királyt, de a kopafz Láízló fia,

elsö András Király, és az ö Felesége nem igy tselekedtek, hanem a Rétel

Maradékival barátságos tserére léptek; ebböl a példából tehát nem fzabad a'

Magyar Királynak hatalmaskodni, ámbár mittsevegjen-is a'hizelkedőGroílinget.
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kat meg-ölvén, a pogány fzokás fzerint, nagy Áldomást tettek. (*) Tar

tzal azonban a Tárfaitól el-bútsuzván, a mint h9gy bátor fzivű, és

fegyverében bizó Ember vólt, a maga Vitézivel Árpád Hertzeghezvifz-

fza tért, hogy ő néki annak a földnek hafznos voltát hirül vinné, a'

melly dolog úgy meg is lött. Und-pedig, és Rétel igen febes futáffal

nyargalván, ki-mentek Tartzal hegyétől, és harmadnapra Szálán Her

tzeget, Tifza mellett, az f Opar) Alpári Várban megtalálták, a kit

Árpád Hertzegnek réfzéröl közöntöttek, és Udvarába való bé-érkezé

sök után, máfod napon, az ajándékokat, mellyeket magokkal hoztak,

ö néki bémutatták, és Árpad Hertzegnek parantsolatit néki meg-befzél

lették. Szdlán Hertzeg, látván az ajándékokat, és mind a maga Em

bereinek, mind pedig ezeknek, követségöket meg-hallván, fzokáfa fe

lett meg-vidúltt, és Árpád Hertzegnek Követit kegyeffen fogadta, és

külömbb-külömbb-féle ajándékokkal gazdagon meg-ajándékozta, és

ezen fellyül Árpádnak kéréfit-is meg-engedte. Tizedik napon pedig

Dnd és Rétel engedelmet vévén Szálán Hertzegtöl, honnyokba vifz

fza térni kezdének, a kik által Szálán Hertzeg két palafzkotskát Duna

vizével tele, és egy kötetet az Alpári homokoknak jobb jobb füveiből,

mint egy nevetséges tréfájúi, más külömbb-külömbb-féle ajándékok

kal, Arpád Hertzegnek küldött, és ezeken fellyül a kértt földet is la

kofival eggyütt, a Sajó- vizéig néki engedte. „Akkor Und és Rétel,

Szálán Hertzegnek Követivel egygyütt, Árpád Hertzeghez fietve el-jö

vén, a küldött ajándékokat bé-mutatták, és, hogy a föld, minden la

kofival egybe, Árpád Hertzegnek ajándékoztatott" nueg-mon

dották; A honnan igen nagy öröm támadott Arpád Hertzegnek udva

rában, és harmad napig nagy vendégséget tartottak, és akkor meg-erő

sítvén a békefséget, Szálán Hertzeg Követit pedig külömbb-féle aján

dékokkal meg-gazdagírván, Honnyokba botsáta őket békefséggel.

-_

-

*

" Ez az áldamás nem azt jelenti, mintha ezek a Fö-Vitéz Mágyar Urak ló

ust ettek vólna, hanem az Isteneknek épen égö aldozatul fel-mutatták leg

kövérebb Paripájokat, | -
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XVII. R É S Z.

(DE ZERENZE) SZERENTSRÖL

A**** Hertzeg pedig, és az ö Nemeffei, ki jövén nagy örömmel

Hung-várból, Tarzal hegyén-túl, (Tucota) (")_Takta folyó-viz-mel

lett, Táborba fzállottak egéfzlen a (Zerenche) Szerentsi hégyig, és,

azokról a hegyes Tartsmányokról, annak a helynek minéműségét meg

fzemlélvén, azt a helyt a magok nyelvökön (Zerelmes), Szerelmesnek

nevezték, azért, mivelhogy igen meg-fzerették azt a helyet, és az a'

hely attól a naptól fogva mind é moftanig, a (Zerelm.) Szerelemről,

(Zerenche) Szerentsnek hivatik. A hol-is Árpád Hertzeg, és az ö Fö

Emberei mindnyájan, egéfz Tselédjekkel egygyütt, félben hagyván

dolgokat, és Kunnyókat, 's-levél-fzíneket" , magoknak nyugo

vó helyet válafztottak, és ottan, nem kevés Napokig, meg-maradtak,

miglen minden fzomfzéd helyeket meg-hódóltattak; tudni illik egéfzlen

a (Souyou) Safó - vizéig, és Só-várig. És ottan, Takta mellett, és

az Erdők allyán fok Földeket, különbb-különbb féle Helységeknek La
kosival" adott Arpád Hertzeg ( Edunec) Edönek, és (Edu

mernec) Édönernek, a melly földeket is az ö Maradékjok, az Ifteni

kegyelemnek fegítségével, mind é moftanig birnia érdemlették. Az

elébb mondott (Turzol) Tartzal pedig, Arpád Hertzeg” kegyefségé

böl, azon hegynek tövében, a hol (Budrug) Bodrog Vize a ( /Xfcia)

Tiffába Szakad, nagy földet nyert, és azon a helyen egy Föld-yárat

épített, a' melly moft, é jelen-való idöben, (Hymufuduor) Hímes

Udvarnak neveztetik.

(*) Tucota Tokaj-alatt, Ladányon fellyül, ki fzakad a Tifzából egy fok, a'

melly Sebernek hivattatik, de azonban, kevefsé alább , mindjárt el-vefzti a'

nevét, 's Taktának mondatik, és a Tifzával egygyütt, egy fzigetet tsinál;

a' mellytöl vefzi a nevét az a Sziget, és ama' Takta-kinis névü Falu-is,

Timon, in Tibi/io file S. V. -
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- XVIII. R É S Z.

B O R | S O D R Ó L.

*

Es, mikor igy meg-gyökerefedtek-vólna, akkor köz tanátsból, és

minden Lakofoknak javaslásából, el-küldetett (Borfü) Bors, a Bunger

fia, erös kézzel a Lengyeleknek földje-felé, a ki-is az Orfzág fzéleit

meg-tekíntené, és ellenzökkel meg-erösítené, egéfzlen a' (Zaur) Tá

tra hegyéig; és valamelly alkalmatos, és illendő helyen, az Órfzág

nak ör-mentségére, egy Várat építene. Bprs pedig, engedelmet vé

vén, ki ment bóldog fzerentsével , és öfzve-fzedvén a' Paraíztoknak

fokafságát, Huldva folyó-vize-mellett egy Várat épített, a' melly Vár

attól a Néptöl Borfbdnak hivattatott azért, mint hogy kitsin volt. Bors

pedig, zálogba vévén a Lakofoknak Fiait, és határokat hányván (*)

Tátra hegyein vifzfza tért Arpád Hertzeghez; és Borsnak vifzfza té

réséböl nagy öröm lött a Hertzeg Udvarában. A Hertzeg pedig a'

maga jó-fzánttából Borft Comitem Borfbdazon Várnak SzabadUrává tette,

és annak a réfznek egéfz gondvifelését ö néki ajándékozta, -

*:

XIX. R É S Z |

(BYHOR) A BIHÁRI HERTZEGRÖL.

Ex-**vés pedig némelly napok, Árpád Hertzeg, a maga Fö

Emberinek tanársából, Bihar Varába Követeket küldött Men-Marot

Hertzeghez, kérvén töle, hogy az ö Nagy Attyának, Athila Ki

rálynak ju/sából, engedné néki anna' földer, melly a' (Zomus ) Sza

mos vizétol fogva a Wyri határ ízélig, és a ( Mezey) /Me/3e/i ka
*

-_

(*) Máfok nem Tátra, hanem Tátor hegyeinek nevezik, a mint hallom, azt a'

fzárnyát azon ki-terültt havafoknak, *
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Puig fekfzik: és elküldé néki a maga ajándékit, a mint elébb küldört

vala Szalánnak, a ( Tytulen) Tételi Hertzegnek, és abban a követ

ségben el küldettek? két igen" Vitézek, Ufubu, a' ( Zoloucu )

Szalok Attya, és Welek, a' kinek Nemzetségéből fzármazik a Turda

Püfpök; mert ezek Nemzetségökre nézve igen tekinteteffek valának,

mint a többi Szittyai Földröl ki-Jöttek-is, a' kik Álmos Hertzeg után,

a Népeknek nagy fokafságával, jöttenek.

XX. R É S Z,

MIKÉPPEN KÜLDÖTTE BIHAR ELLEN.

F- - *-*-*-* 7 –*

Uszv*v pedig, és Welek, Árpád Hertzegnek Követi, a Lucy

Révnél, által-eveztek a Tifa "" és innen ki-menvén, mikor Bi

har Várába érkeztek vólna, (Menomorout) Men-Mdrot Hertzeget

meg köfzöntötték, és az ajándékokat, mellyeket az ö Hertzegök kül

döt vala, néki bé-mutatták. Végre ofztán, Árpád Hertzegnek paran

*solatit néki meg befzélvén, ama földet, mellyet fellyebb meg-neve

zénk, kérték... Men Márot Hertzeg pedig őket kegyeffen fogadván,
és külömbb-külömbb-féle""meg gazdagítván, harmad nap

172" vifzfza terni parantsolta; a' kiknek-is mind azon-által

„ igy felelt meg, mondván: „ Mondgyátok-meg Arpádnak, az Ung

„ vári Hertzegnek, a Ti Uratoknak: Hogy adóffak vagyunk neki,

,, mint jó Barát Barártyának, mindenekben, a mikre fzüksége vagyon,

„ mert uj Gazda, 's jövevény Ember, és fokak nélkül fzűkölködik;

», a földet pedig, a' mellyet a' mi kegyefségünktől kért, egy általlyá- .

», ban, mig élünk, nem engedjük. zt is neheztelö fzivvel vettük,

» hogy Szálán Hertzeg igen nagy darabb földet engedett néki, vagy

„ fzeretetből, a mint mondatik, vagy félelemböl, a' mellyet ta

» gadnak; Mi pediglen fem fzeretetből, fem félelemböl, néki tsak an

» nyi földet fem engedünk, a mennyit" markába fzoríthatna, ám

»» bár a maga ju/sának lenni mondotta-is; és az ő fzavai fel nem hábo

» ríttyák a mi ízívünket azzal, hogy tudtunkra adatta, hogy ö Athila

„ Királynak, a ki Iften, oftorának mondatott, Nemzetségéböl fzárma

„ zott légyen, a ki-is eröfzakos kézzel ezt a földet az én Nagy Atyám

„ nak Attyától el-ragadta vala; de moft azonban, az én Uramnak?

„ a Konftántzinápolyi Tsáfzárnak kegyetsége által, fenki kezeimböl

»» ki-nem
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„ ki nem veheti." És ezt mondván, engedelmet adott Nékik a vifz

fza menetelre. Akkor U/žubu, és Kelek, az Árpád Hertzegnek Követi,

fzaporább lovagláfsal a magok Urokh9z fietének, és el-jövén, Mén

Marotnak parantsolatit, „Uroknak? Arpád Hertzegnek, meg-befzéllet

ték. Árpád Hertzeg pedig, és az ö For Emberi ezt hallván, haragra in

dúlrak, és türtént azt végezték: hogy ö ellene hadat küldgyenek; Ak

kor ki rendelék, hogy Tas, a Leel Attya, és az Eleödnék Fia, Sza

bolts, a kitöl a Tsák Nemzete fzármazik, és Tehetem, a Horkának

az Attya, Gyulának, és Zombornak, Oreg Attya, a kiktöl fzáll-alá a'

Maglöti Nemzetség, hogy elmennének. A kik, midön Árpád Her

tzegtól engedelmet vettek vólna, nem kis Haddal ki-mentenek, és a'

Tijzát (minden ellen-mondás nélkül) a Ladi Révnél által úfztatták.

Másod nap pedig kezdének lovagolni a Tifa mellett Szamos vize fe

lé, és Táborba fzállottak azon a helyen, a hol moftan Szabolts vagyon.

És ugyan azon a helyen annak a földnek majd minden lakofi önként

meg-hódoltak nékik, és lábaikhoz borúlván, fiaikat zálogba adták, hogy

valami rofzfzat ne fzenvednének. Mert féltek tölök majd minden Nem

zetségek, és némellyek az ö fzinektöl el-futván, alég Ízabadúltak-meg,

a kik eljövén Men-Márothoz, hirűl vitték azoknak tselekedetit. Ezt

hallván, olly, és olly nagy félelem rohant Men Marótra, hogy nem

merte kezét fel-émelni; mert minden lakofok ki-mondhatatlan képpen

féltek t lök, azért, mivel hogy hallották, hogy Álmos Hertzeg, az

Árpádnak az Attya, Athila Királynak Nemzetségéből fzármazott légyen,

a honnét is fenkj, fem hitte, hogy életben megmaradhaffon, hanem

tsak Árpádnak Álmos Hertzeg fiának, és az ö Fö- Emberinek kegyel

me által, a honnét-is igen fokan önként meg-hódoltak nékik. Jól bé

tellyesítette az Ur Álmos Hertzegben, és az ő Fiában Arpádban, a mit

Moy/es Próféta által az Ifraël fiairól jövendólt, mondván: Minden hely,

a' mellyet a' ti lábai ok nyom, Tiétek lé/zen. Deut. I I. v. 24. Mert

azon naptól fogva, azokat a helyeket, a mellyeket lábaikkal nyomtak

Álmos Hertzeg, és az ö Fia Árpád, a magok Nemefseivel egygyütt,

mind e jelen való ideig azoknak Maradéki birták, és birják.
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XXI. R E S Z.

S Z A B O L T S R Ó L

*

Akkor amazigen bőlts Férfiú Szabolcs, a Tifa mellett, jól meg

fzemlélvén némelly helyet, mikor által látta-vólna annak minéműségét,

értelmeffen ki-nézte belöle, hogy a terméfzettöl igen meg-vólna erö

sitve a Vár építéfre; azért-is, Tárfainak köz tanársából, özve gyűjt

vén a Polgárságot, egy nagy Sántzat áfattatott, és földböl egy igen

erös Várat epítetett, a' melly moftan Szabolts Várának neveztetik. Ak

kor Szabolts, és az ö Tárfai, az Földnek Lakosiból Sokakat azon Vár

nak ízolgálattyára rendeltek, a kik moftan Polgároknak hivattatnak.

És, egy némelly (Eculfu) Ekelts névű, igen Nemes Vitéz-alart, abban

a Várban Vitézeket hagyván, magok tovább menni el-kéízültek. Ak

kor Szabolts, és az ö Tárfai az egéfz Hadat két réfzre ofztották, hogy

az egygyik réfze a Szamos Vize mellett menne, a másik pedig a nyiri

réízeken. Szabolts, és a Leelnek az Attya Thas, a Hadnak felével

ki-mentek a Tifza partján, meg-hódoltatván a Népeket, és el-jötte

nek, a Szamos Vize-felé, arra a helyre, a' melly moft Sárvárnak

mondatik, és azon a helyen, a Tavak-allyán, Thas, a Leelnek az

Attya, öfzve gyűjtvén a' Népnek fokafságat, egy nagy Ásáft tétetett,

és földböl egy erős Várat épített, a mely elébb Thas Várának nevez

tetett, moftan pedig Sárvárnak hivattatik. És a Lakofoknak Fíait zá

logba vévén, a' Várat, Vitézekkel tele , ott hagyták. - Akkor Thas »

a Népnek (a kit a magok Urának, Arpádnak meg-hódoltattak) kéré

sére, egy Vásár helyet állított-fel, a Nyir, és Tifza-kozött, a' melly

Vásárhelyre-is a maga nevét reá adta, a' melly mind é m9ftanig Thas

Vásárhelynek neveztetik. Az után pedig Szabolts: és Thas, innét ki

menvén, (Zotmar) Szathmár Várához el érkeztenek; és a Várat meg

ízálván, 's-harmad-napig víván, elnyerték a Gyözedelmet, és negyed

napra bé-menvén a Várba, Men-Marót vitézit, a kiket meg-ragadhat

tak, vas lántzakra kötöztetvén öket, a Tömlötznek fetét mélységére

hánták, és a Lakofoknak Fiaikat zálogba vették, 's a' Várat tele vité

zekkel megrakván, ott hagyták; Magok pedig a Meße/i Kapukra
menni kezdettek. - *

w=/
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XXII. R E S Z.

A N Y I R S É G R Ö L.

T. *** E M pedig, és az ő Fia Horka a Nyíri réfzeken lovagol

ván, nagy Népet meg-hódoltattak, a Nyiri_erdöktől fogva az /mu

fouerig, és így fel-menvén, egéfz ( Zyl. c) Zilahig el-jöttenek, 1enki

ellen k kezét fenn emelvén; mert Men-Marót, és az Övéi, nem mer

tek ellenek hartzolni; hanem a Körös - Vizét kezdették őrzeni. Akkor

Tehetem, és az ő fia Horka, ki jövén Zilahból, a Mefe/i réízekre

jöttek Szaboltshoz, és Thashoz, és mikor viizontt egymáit meg-látták

vólna, nagy örömmel örültek, és vendégséget ütvén, mindenike di

tsekedett, a maga gyözedelmével. Másnap reggelre kelvén pedig , Sza

bolts, Thas és7, tanársot tartván, azt végezték: hogy Árpád

Hertzeg Orfzágának határa a /Me/zefi kapunál lenne. Akkor a földnek

lakofi, az ö parantsolatjokból, kö kapukat építettek, és fákból, az Or

fzág fzélén, nagy ellenzö rekefztéket tsináltak. Akkor ezek a fellyebb

nevezet három Férfiak, minden véghez vitt tselekedeteiket Árpád Her

tzegnek, és az ö Fö-Embereinek, hív Kovetek által, tudtrokra adták,

a' melly dolog, midön hírül adattatott vólna Árpádnak, és az ő Jobb

«gyinak ("), igen nagy örömmel örvendeztek, és a pogány ízokás -

(*) jobbagyonibus SzegediJános in part. 1. Tit. 53. azt irja, hogy ez a Jobbágyi

nevezet onnan vette-vólna eredetét, hogy mikor a Magyarok véres-karddal

hadat hirdettek, némellyek magokat attól el-vonták , 's-pénzen váltották-meg

a hadakozást, mondván: Jobb wdgy, és fize/G , hogy fém hadakozzál. . Más valaki

pedig azt irja, 3obb gz Agy, az az : jobb otthon az ágyban békefségeffen nyuj

tózni, mint fem a Táborban ezer vefzedelem-között hadakozni. De ez egy

gyik fem valóságos értelme ezen Jobbágyi fzónak, mert, a kiket itten Job

bágyoknak nevez, mindjár utánna Primates Elsöknek 's-Fő-Embereknek hívja,

ez tehát a' fzó fem a had-vifelés váltságáért való pénz adástól, fem pedi

len a nyugodalmas , vetett ágytól, nem vefzi eredetét, hanem, a' mint,
kúl-is fzokták mondani: de Nobiliori, ac meliori : boro, hogy Nemesbb, és jobb

ágyból fzármaztak, ugy itt-is a nagyobb Nem, Nemefsbb Vér, tekíntetesbb,

és jobb-ágyból lejött eredet, és izületés értetődik; „Mivelhogy a' Fejedel

meknek belsö Minifleri Szolgai , és titkos Tanátsi, főbb Neműek, és Jobb

ágyiak fzoktak lenni ; Azonban illy alatson, és el-vetett módon ki gondol

kodhatnék ama Vitéz Hadi Vézér Hét Magyarokról, É az Arpádnak ízünte

2
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fzerínt (Áldumas) Aldamást töttek, és azon örvendetes hir-hozoknak,

külömbb-külömbb-féle ajándékokat nyújtottak; Arpad Hertzeg pedig,

és az ö Fő-Emberi, ezen örömnek ókáért, egéfz héten, nagy pom

páffan, és vígan ettek, ittak, és majd tsak nem minden nap meg-réfze

gedtek, ennek az illy nagy örömnek meg-törtenéséért. És ezt hallván

Arpád Hertzeg, és az Övéi kijöttenek (Feremfu ) Szerentsről, és Tá

bort jártak a Sajó - vize mellett, a Tifzától fogva egéfz a Hernát fo

lyó-vizéig. 9 -

XXIII. R E S Z.

THAS, SZABOLTS, És TEHETEM GYŐZEDEL

MÉRŐL.

M 1 K o R, Thas, Szabolts és Tehetem látták vólna, hogy az Iften

nagy gyözedelmet adott nékik, és, hogy a magok Uroknak majd töb

nyire mind meghódoltatták annak a földnek Nemzetségit; akkor na

gyon fel-magafztaltattak annak a földnek lakofi felett; és mikor immár

fenki fem találkozott vólna; több napokig ottan meg-maradtanak, mig

len az Orfzágnak fzélelt, az ellenség béarohonasát akadályoztató, va

ftag tartalékokkal meg-erösítették.

len Fegyvert vifelö Fö-Emberiről, hogy ök pénzen vettek vólna ágyban

heveréit, és egy máft ugy biztatták vólna joib-a igy. Nagy betsűlletű, Mél

tóságos nevezet volt tehát a Magyar Királyok-alatt-is a' Jobbágyság, Jobb

ágyiság, noha ez a név idövel a Fö-Emberek fzolgaira, és kiváltc képpen

fegyverrel fzolgaló Vitézire-is fzállott. Olvaflam, ama hajdani Vitéz Forgách

Simonnak ez - előtt két fzáz egynehány efztendökkel maga keze írását, mel

lyel az Öttsének a Váradi Ferentz Püfpöknek Hifloriáját világosítja: Pag.

213. Eleöl találtuk Bebéket teöbbvel két mért foldné Kazáboz a maga hadával,

egygyütt mentünk a viadalra, el-végeztük, mint ütközzenek a Seregek, és hogy fen
ki eleven rabot ne#"; mi" a viadal el-nem vá k, meg eskütt Bebék, de meg - nem

állá, mert az ő jobbágyi kezébe /ök rab, fbk njereség efet vala... - - Hitire vála/2

tig emlekeztettük -- deba /zegén Telekesi meg-nem bal-vala, meg-ve/#i vala rajta. Ezek

igazak, a' mit irtam ide alá. Itten a Bebék Bandériomjából, Záfzlaja-allyá

ból való Vitézek Jobbágyoknak mondatnak. El-végre a leg-alsóbb fzolgálat

tévökre, a parafztokra fzállott ama hajdan betses Jobbágyi név.
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XXIV. R E S Z.

A Z E R D É L Y F Ö L D É R Ö L.

Es mikór ottan tovább múlatnának; akkor Tehetem a Horkdnak az

Attya, a mint hogy ravafz, és fortélyos Ember vólt, mikor kezdette

vólna hallani a lakofoktól, Erdély földének, a hol némelly (Gelou)

Gelö névű Oláh uralkodik vala, jóságát; arra kezdett vágyódni, hogy

ha lehetséges lenne, Arpád Hertzegnek, a maga Urának kegyetsége

által, Erdély földét magának, és Maradékának meg-fzerzené; a' mell

dolog úgy meg is lött azután. Mert Erdélyt a' Tehetem Maradéka egé

a fent I/tván Királynak idejéig birták, és még továbbra is birták vólna,

ha az ifjabbik Gyula, két Fiaival, Biával és Buknával Kerefztyénekké

lenni akartak vólna, és mindenkor a fzent Királynak ellenkezöt nem

tselekedtek vólna, a mint a következendökben meg-fog mondatni.
*

XXV. R E S Z.

A TEHETEMNEK OKOSSÁGÁRÓL
*

A Z elébb mondott igen okos, és értelmes Férfiú pedig Tehetem, el

küldött egy némelly furtsa ravafz embert, (Opaforkos) Qpafarkast,

az (Ogmánd) Igmánd Attyát, hogy titkon, és loppal járván, elé

ve visgálná-meg ö néki az Érdély földének minéműségét, és termé

kenységét, és mitsodás Emberek vólnának annak a lakofi? hogy (ha

1ehetséges lenne) velek meg-hartzolna; mert Tehetem önnön maga ál
tal akar vala magának nevet, és földet fzerzeni. A mint a' mi tréfás

Dalloffaink-is éneklik:

Mindnyájan ök helyeket nyerének,

'S magoknak jó hírt, nevet ferzének.

- - D 3
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Mi több? Mikor az Igmand Attya, a Tehetemnek a Kémje,

róka módra korül-járván, annak a földnek jóságát, és termékenységét

és annak lakofit, a mennyire az Emberi látás el-hathat, ki-nézte, 's

visgálta vólna, meg nem lehet mondani, mennyire meg-fzerette azt;

és igen {ebes futáffal, a maga Urához vifzfza fordúltt, a ki-is, mikor

oda érkezet vólna, fokat 1zóllott Urának, azon földnek jóságáról: hogy

az a föld igen jó folyó-vizekkel nedvesítetik, a' kiknek nevöket, és

íhafznokat renddel meg befzéllette; és hogy azoknak fövényiben aranyat
zednének; és: hogy annak a földnek aranya leg-jobb" és : ho

an ásnának ottan, fós-kútakat, és kövi-sót; és: hogy annak a föld

nek lakofi az egéfz Világ Embereinél hitvánabbak lennének, minthogy

Oláhok, és Tótok vólnának; és hogy nem vólna nékik más fegyverok,

hanem kéz- ijjjok, és nyílaik, és Gelö-is, az ö Hertzegök, nem vólna

valami erös, markos Ember, nem is vólnának néki körülötte valami

jó Vitézi, hogy a Magyarok bátorságának ellene állani mernének,

mert a Kunoktól, és Fatzinátoktól is fok bofzfzuságot fzenvednének.

«=

-

----- ===>

XXVI. R É S Z.

MI MÓDON MENT (GELV) GELÖ ELLEN.

•

Akkor Tehetem, hallván annak a földnek jóságát, el- küldötte

Követit Arpád Hertzeghez, hogy adna néki engedelmet, hogy az Er

dőkön által meheffen, és Gelö ellen hartzolhaffon. Arpád Hertzeg pe

dig, tanátsot tartván, Tehetem fzándékát meg-ditsérte, és engedelmet

adott néki, hogy Erdélybe meheffen , és Gelövel meg-hartzolhaffon.

Mikor ezt Tehetem a kovettöl meg-hallotta-volna, el-kéfzült a maga

Vitézivel, és ottan el-hagyván Tárfait, ki-ment az Erdökön-által Nap

kelet-felé az Oláhoknak Hertzege - Gelö-ellen. Gelö pedig az#
Hertzeg, hallván az ö el-jöveteleket, egybe gyűjté a maga Hadát, és

igen Sebes futtatáffal kezdett eleibe nyargalni, hogy ötet a Meßesi

Kapukon való által jövéstöl el-tiltaná; de Tehetem egy Nap alatt által

menvén az Erdön, az Almás vizéhez cl-érkezett; Akkor mind a két

had tsak a viz lévén közöttök egy más ellenébe megérkezének, Gels

Hertzeg pedig azt akará, hogy ottan öket az által-keléstöl el-tiltaná

nyilaffaival.
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XXVII. R É S Z.

A G E L Ö N E K H A L Á L Á R ó L.

R, G G E L lévén pedig, „Tehetem hajnal elött két réfzre ofztá a ma

ga Hadát, és az egygyik réfzét el-küldé egy kevesé fellyebb," a”

vizen úgy mennének által, hogy a Gelö Vitézi élzre fe vennék, és kez

denék el a Viadalt, a mi úgy meg-is lött. Es minthogy könnyü vólt

az által menetel, mi d a két Sereg egyfzersmind el-érkezett a viadal

ra, és eröffen hartzolának egymáffal, de meg-győzettettek Gelö Her

tzegnek Vitézi, és közzűlök fokan meg-ölettettek, többen pedig el-fo

"" Mikor Gelö, azoknak a Hertzegök, ezt látta vólna, hogy

letét meg-mentheffe, kevefed magával futni kezdett, a' ki, mikor a'

maga Számos-vize mellett lévö Várába fietvén, futna; a' Tehetem Vi

tézi, bátor futáffal űzvén ötet, a Kopus vize mellett meg-ölték Gelö

Hertzeget. Akkor a földnek lakofi, látván a' magok Uroknak halálát,

önként kezet adván, Uroknak válaíztották Tehetemt, a Horkának az

Artyát, és azon a helyen, a' melly ( Esculeu) Eskülönek, mondatik,

hitöket ö néki esküvéffél meg-erösítették; és arról a naptól fogva, az

a hely Eskülönek neveztetett, azért mivelhogy ottan esküttenek-meg.

Tehetem pedig attól a naptól fogva azt a földet birra békefségeffen,

és Ízerentséffen; de az ö Maradéka egéfz fzent Iftván Király idejéig

birta. Tehetem pedig nemzé Horkát, Horka nemzé Gyulát és Zom

bort. Gyula nemzett két Leányokat, a kiknek egygyike hivartatik

vala (Caroldu ) Cároldának, a mafik . ( Saroltu) Sároltának, és ez

a Sárolta volt fzent I/tván Királynak az Annya. Zombor pedig nemzé

az Iffjabbik Gyulát, a Biának és Buknának az Attyát; a' kinek idejé

ben meg hódoltatta magának íz. I/tván Király az Erdély földét, és ön

nön magát Gyulát kötözve hozatta Magyar Orfzágba, és életének min

den napjaiban fogságban tartotta, azért, mivelhogy hívságos hitű vólt,

és nem akart Kerefztyénné lenni, és fok ellenkező dolgokat tört fzent

I/tván Királynak, ámbár az ö édes Annyának rokonságábol vólt vól:
na- is,
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XXVIII. R É S Z

M E N - M A R Ó T H E R T Z E G R Ö L.

T,,, pedig, és Szabolts, el-nyervén a Diadalmat, vifzfza tértenek

Arpád Hertzeghez, minek utánna, Szamos vizétöl fogva, egész körö- -

sig, minden Népet meg-hódoltattak-vólna; a' hol fenki tsak, kezét

fem merte ellenek fel-emelni. És ő maga-is, Men-Marót az ö Her

tzegök, inkább kéfzítette útját a Görög Orfzágba-való menetelre, mint

fem az ö ellenek-való jövetelre. És az után ki-menvén, le-jöttek egy

Humu/buer névű patak-mellett, és el-mentek éppen ama (Zerep) Tse

# névű helyig; 's-onnand ofztán ki-indúlván, el-mentenek egéfz

(Zeguholmu) Szeghalomig, és ott által akarnak vala a Körösön men

ni, hogy Men-Maróttal meg-verekednének; de oda érkezvén Men-Ma

rótnak Vitézi, el-tilták öket az által-meneteltöl. Azért el - indúlának,

és egy egéfz nap lovagolván, Táborba ízállottak a kis hegyek-mel

lett; és innét, a Tur-vize-méllett lovagolván, a Tifáig el-jöttek,

és, a (Drugma) Doro'smai Révnél, által-keltek a Tifzán; a' hol is

Arpád Hertzeg kegyefsegéböl, egy némelly (Huhot.) Hahot névű

Kun Vitéznek nagy földet nyertek, a mellyet az ö Maradéka mind

é moftanig birta, -

XXIX. R É S Z.

AZOKNAK VISZSZA JÖVETELEKRÖL

Mikor által-eveztek-vólna a Tiffán, a magok. Követit elöre el

küldötték Arpád Hertzeghez, hogy a' fzerentsés gyözedelmeknek örö

mit hirül vinnék; a' kik, mikor Arpád Hertzeghéz eljöttenek vólna,

és az örömet ö néki meg-hirdették-vólna: hogy Szabolts, és Tas, a'

magok hadával, egéfzségeffen , és fzerentséffen vifzfza - tértek volna,

és a Doro'smai réven minden Táborokkal egygyütt által keltek"
- - iZt
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Ezt hallván Arpád Hertzeg, hogy Thas, és Szabolts, a magok min

den hadával, egészségeffen, és ízerentséffen vifzfza-tértek-vólna, és a'

Tif' a vizén által-keltek-vólna, nagy vendégséget ütött, és az örvende

tes hír hozóknak különbb-különbb-féle ajándékokat adott. Akkor ofz

tán, mikor Thas, és Szabolcs a Hertzegnek Udvarába bé-akarnának

menni, a Hertzeg minden Vitézit elejekbe küldötte ; és igy öket nagy

örömmel bé fogadta. . És, a' mint a jó Uraknak (zokáíük, hogy a'

magok. Híveit Ízerefsék, majd minden Nap a maga Afztalánál étette

öket, és fok ajándékokat nyujtot Nékik; hafonló képpen ök is, Arpád

Hertzegnek különbb-különbb-féle ajándékokat, és a Lakofoknak zálog

ba vetett Fiaikat, bé-mutatták.

XXX R É S Z.

S Z Á L Á N H E R T Z E G R Ö L.

E** némelly Napok 2. Arpád Hertzeg, és az ő Fö-Emberi, ta

nátsot tartván, követeket küldöttek Szálán. Hertzeghez, a kik, mint

egy örvendetes hírül, jelentenék meg ö néki, Thas, Bults', és Tehe

temnek Gyözedelmét, és kérnék töle a {Zogeva) Zagyva vizéig-való

földet; a mi meg is lett. Mert el-küldettek (Etu) Ete, és (/cyta) Vay

ta, a kik, mikor fel-találtak-vólna. Szálán Hertzeget az Alpari hono

kon, a nékik parantsoltt Győzedelem örömét hirré-adták ölnéki, és a'

zagyva vizéig való földet töle kérték, Szálán Hertzeg, ezt hallván, igen

nagy félelembe dűltt, és a tőle kértt földet, egéfz a zagyva-vizéig,

ijedtében, Arpdd Hertzegnek oda engedte, és a követeknek különbb

különbh-féle ajándékokat nyujtott,, Hetedik napra pedig Ere, és Vay:

fa , el-butsúzván, a magok Urokhoz vifzfzatértek. . A kiket Arpád

Hertzeg betsűllettel fogadott; és meg-hallván azoknak követségöket,

nagy öröm lött a Hertzegnek Udvarában, és kezdett a Hertzeg a ma'

ga Hiveinek helyeket, és nagy Birtokokat ajándékozni, -
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XXXI. R É S Z.

SZERENTSRŐL-VALó KI-JÖVETELRöL.

A z - UTÁN a Hertzeg, és az ő Fejedelmi ki-jöttenek Szerentsröl,

és által keltenek a Sajó-vizén, azon a helyen, a hol Hernád pataka le

jő, és Tábort jártak a Heuyou-vize-mellett egéfz a Tifzáig, és (Emeud)

Emeödig, és ottan meg-maradtak egy hónapig. Ott-is adott a Hertzeg

a Bors Attyának (Bungernek) Böngérnek, nagy földet a' (Topulucca)

Tapoltza vizétöl fogva, a Sajó-vizéig, a' melly moftanában (M/ěóu

# /Miskóltznak hivatik, és adott néki egy Várat, a' melly (Geuru)

Diós Györnek mondatik, és azt a'Várat, az ö Fia Bors,*"

melly Borfbdnak neveztetik, egy ízabad Uradalommá tötte.

árával, a'

XXXII R É sz.

VRSVV R - VÁRÁRÓL, És (EGVR) EGER

VIZÉRöL.

Ez** - után Arpád Hertzeg, és az ö Fö-Emberei, innét ki-menvén,

és (Naragy) Nyárád-vizéig jövén, Táborba fzállottak a Patakok mel

let, azon a helyen, melly moft (Ca/u) Kazának mondatik; a hol-is

nagy foldet adott Ótsádnak, az Urfuur.Attyának, és ott az után az ő

Fia Urfiuur, annak a pataknak forrásánál, egy Várat épített, a' melly

moft Ürfur-Várának neveztetik. Arpád Hertzeg pedig, és az Övéi, ki

jövén innét, az Eger vizéig mentenek, és ottan Kunnyókat tsinálván,

több napokig meg-maradtak, és azt a Dombot, a' mellyen a Hertzeg

nek levél-ízínt tsináltak, (Zenuholmu) Szín-halomnak nevezték, és az ő

Táborok, Q/toros vizétöl-fogva , egéfz (Purozlou) Poro/?ló-Váráig

fekfzik-vala. Azután ki-menvén, (Zagyva) vizéig jöttek, és Tábort

jártak annak a Viznek a partján, a Tißától fogva, a Mátra erdejéig;

és meg-hódóltatták a Földnek minden Lakosit, Köröstöl fogva, a Zagy
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va vizéig, és a Szepe/ érdöig. Akkor Arpád Hertzeg nagy földet

adott "va"", és Edömernek; a hol az után Póta,

azoknak Onokája égy Várat épített; a kiknek-is Nemzetségéből h9fz

fzas idö-múlván, Sámuel Király fzármazott, a ki a maga kegyelségé

röl (Oba) Abának hívattatott, | -

XXXIII. R É S Z.

NóGRÁD, és NIT R A VÁR ÁR ÓL

Azon idökben, mikor látta vólna Arpád Hertzeg, hogy a maga

Vitézi által igy fel-magafztaltatott, és bátorságba tétetett légyen, ma

gok között tanátsot tartván, fok Vitézéket ki-küldött a Hadra, a' kik

meg-hodóltatnak néki a' ( Gumur) Gömör, és Nograd-Vári Népet,

és ha a' fzerentse kedvezne nékik, mennének-fel a'ő, határi felé,

egéfz Nitra Váráig, a' melly Hadba menö Vitézeknek, rendelt-is Fe

jedelmeket, és Vezéreket, a maga Annyáról való Báttyának, Hülek

nek két Fiait (*) Zoárdot, és Kadását, és Ábát, a' ki a' föSzemélyek

közül egy vólt. Akkor ezek a három Urak, Arpád Hertzegtöl enge

delmet vévén, ki-mentek arról a hegyröl, a' melly Páftónak monda

tik, lovagolván a' (Kongu ) Hangon vize mellett, és azon a folyó vi

zen által keltek a Sajó- vize mellett. És a' Gömör Vári réfzekén ki

(*) Kedves név vólt a Magyaroknál ez s Zouard, vagy Zoard név. Thu

- roczi c. 21. p. I. emlékezik Zowardfi Zowardról mint Atilának Olafz Or

fzágra küldött Fö-Kapitánnyáról. Arpádnak Annyáról - való Báttya volt ez

a V téz Zoárd Hadi Vezér, Mátyás Király idejében-is még híres vólt a'

Zoárdfi Nemzet, a melyről igy fzól, Zoárdfi Margitnak Nemes Maróthfal

vai Ferenttzel - lött el-jegyeztetére alkalmatofságával: Nos Mathias - - Memo

rie commendamus, quod egregius Gregorius Filius Stephani Zoardfu de Endréd, so

ram nobis perfonaliter confitutur propo/üit, 89 / onte confe/jus el! - - Nobilem Do

*inan, Margarethan Fijam prefati Stephani Zoardfn, förorem Scil. fiam carnalem No

bili Franci/co de Maróthfalva ritu Roane /änSie Univerfälis Eccle/ie de/pon /atam- -

prout e tanta Familia, 8* domo - - - Cottu Zothmar. &c. Thomae de Nyrkálló

" Cancellariae D, Mathiae . ann, 1476, MS. V-Ecclefiis in Bibl. Eppali.
COnie!Vat, -

E a
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menvén, eljöttek a Bolhádi Hegyig; és onnét a Nográdi réfzeken

útazván, a Kaliga folyo-vizéhez érkeztek. Innét pedig el költözvén,

a Duna partján mentenek, és a Verőtze vizén által jutván, Tábort

jártak Ipoly vize mellett; és mivelhogy az Iften kegyelme vala velek,

iminden Ember félt tölök; és leg-inkább azért féltek fölök, mert hallot

ták, hogy Arpád Hertzeg, az Álmos Hertzegnek a Fia, Athila Királynak

Nemzetségéböl fzármazott légyen. „Akkor az egéfz Tótság, annak a'

földnek lakofi, a' kik elébb Szálán Hertzegé vóltak, önként fzabad aka

rattyokból, meg-hódúltak nékik, fenki tsak kezét fem emelvén ellenek,

és ólly nagy félelemmel, és rettegéffel fzolgálnak vala ö nékik, mintha

immár régén Uraik vóltak vólna. Akkor Zoárd és Kado/a, és Aba,

( a kitöl amaz okos Szemere fzármazik ) midön látták vólna, hogy min

den Had nélkűl, olly fok Nép meghódúltt légyen; nagy vendégséget

töttek; és a föld jobb jobb lakofinak, a kik a' magok fiaikat zálogba

adták, külömbb-külömbb féle ajándékokat nyújtottak, és ízelíd édes

fzókkal, Had nélkül Arpád Hertzegnek Urasága alá meg-hódoltatták,

és magokkal őket a Hadba vitték, a fiaikat pedig, a kiket zálogba

vettek, Arpád Hertzeghez, külömbb-külömbbféle ajándékokkal, vifz

fza küldötték. A honnét-is, a Hertzeg, és az ö Fö - Emberi, fzokáfon

fellyül vigabbak lettek; 's az öröm-hozó Követeknek fok ajándéko
kat adtak. -

m= *

XXXIV. R É S Z.

GRON. GARAM - VIZÉ RŐL, És BORSOD VÁ

RÁROL. -

Az alatt Zoárd, és Kado/a, a Hulek Fiai; és az ö egéfz Hadok,

Ipoly vizén a Duna mellett által mentek. És máfod' nap, a Garam

vizén által kelvén, egy némelly föld váratska mellett, melly Wárodnak

neveztetik, Táborba ízállottak a mezőn. És meg-véyén azt a' Várát,

meg-maradtak ottan harmad napig, várván Borsnak a Böngér Fiának ,

el-érkezését; a' kit Arpád Hertzeg nagy Haddal küldött vala nékik fe

gítségül. Mikor Bors, negyed napra, erös kézzel hozzájok el érke

zett vólna; féltek tölök a földnek minden lakofi, és fenki fem merte

kezét ellenek emelni. Akkor ezek a négy Urak magok között tanátsot
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tartván, a hozzájok hív lakofoknak kérésökre, azt rendelték: hogy az

Hadnak harmad réfze a földnek lakofival el-mennének a' (Zouolon )

Zólyomi erdöbe, á' kik az Orfzág fzelén erös ellenzőket tsinálnának,

mind kövekböl, mind pediglen fákból is; nehogy valaha a Tsehek, vagy

Lengyelek bé-jöhetnének lopni, és ragadozni az ő Orfzágukba. Ak

kor köz tanátstsal, ezen okbol, el-küldetett a Böngér fia Bors, a ma

ga Vitézivel; és mikor Garam vize mellett lovagolnának, egy fzarvas

el-futván előttök, a hegyek tetejére fel-ment, a kit Bors, igen febes

nyargaláffal üzvén, a hegyeknek bértzén, nyílak febesítésével meg-ölt.

És akkor körül nézvén Bors azon hegyeket, feltette magában, hogy

ottan egy Várát epítene; és mindjárt öfzve-gyűjtvén a Polgárok fokas

ságát, egy magafabb hegynek tetején, egy igen erös Várat épített, a'

kire a maga tulajdon nevét adta, hogy Bors-Várának neveztefsék; és

onnét a maga Hadaival a Zólyomi erdőig ment, és kövekböl egy igen

nagy eröfséget tsináltatott; a' melly Vár, moftanában, Borfbd Zólyom
nak hivattatik. -

•

XXXV. R É S Z.

N I T R A - V Á R A S SA R Ó L.

Zoás » , Kado/a, és Aba, Borsnak el-menetele után minden Ha

daikkal egygyütt kimenvén a Várból, melly Váradnak mondatik, a'

( Turfoc) Turfbki erdön túl, a Z/itva vize mellett Táborba fzállottak.

Máfod' nap pedig el-küldöttek némelly Kémeket, a kiket tudtak,hogy

bátor fzívű Emberek, hogy által mennének a Nitra-vizén, és látnák

meg, ha hogy hartz nélkül, által költözhetnének-e Nitra Várafsaig? a'

kik midön febes nyargaláffal el-jöttek vólna ama' ( Turmas ) Tormos

patakotskáig, a hol ez a Nitra-vizébe fzakad; látták, hogy annak a'

földnek lakofi a Tótok, és Tsehek, a Tsehek Hertzegének fegítségével

ellenek állanának. Mert Athila Király meg-halván, azt a földet, a'

melly (Wag) Wág és C Gron ) Garam között, a Dunától fogva, a'

( Móroua ) Morva vizéig fekfzik, a Tsehek Hertzege magának el-fog

lalta, és egy Hertzegséggé tette, és abban az ldőben, a Tseh Hertzeg

nek kegyelméből, (Zabur) Zobor lött vala Nitrai Hertzeggé,

E 3
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XXXVI. R É S Z.

A VEZÉREK ÁLTAL El - KÜLDETETT KÉ

MEKRŐL.

M I K O R „pedig azok a Kémek, a kiket Zoárd, és Kadofa el-kül

döttek, látták vólna, hogy a Tótok és Tsehek ö éllenek nem állhat

nának; nyílakat botsátának három izben reájok, és némellyeket köz

zülök, a nyílak febesítésevel meg-is öltek. Mikor ezt látták vólna a'

Tótok és Tsehek, a kiket az őrizetre ki-rendelt vala Zobor, hogy ezek

a kik Hét-Magyaroknak mondatnak, illyen fegyverrel élnének, nagyon

el-ijedtek, mert illyetin fegyveri kéízületet még foha fem láttak; mind

járt meg-izenték azt a magok Uroknak Zobornak, és az azon Tarto

mány többi Fejedelminek.

XXXVII. R É S Z.

AZ ARPÁD HERTZEG HADNAGYINAK

HARTZÁRÓL,

/

Axxon Zobor, ezt hallván, a Tseheknek fegítségével, eleikbe

mentt fegyveres fokafsággal, hogy velek meg-hartzollyon. És mikor

mind a két Had a Nitra-vizéhez el-érkezett vólna; Zoárd, Kado

/a, és Aba áltál akarnak vala menni a folyón, de Zobor, a Nitrai

Hertzeg, és az ö Vitézi, ellenek nagy fokáig viaskodván, femmi

módon meg nem akarták engedni nékik az által - menetelt; és mi

kor egymás között fokáig vefzekedtek vólna, a Magyarok a Tse

hekböl, és Tótokból, nyilaknak febesítésével, fokakat meg-ölnek vala, de

mikor, a vizeknek ki-áradáfa-miatt, femmi móddal, a Magyarok,

harmad napig, által nem mehettek-vólna; végre ofztán, a negyedik

napon, a Tsehek, és minden Nitrai Tótok, a Magyaroknak bátorsá
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gokat látván, és a sürü nyilaknak febesítését el-nem állhatván, megfu

tamának; és, hogy életöket meg-oltatmazhafsák, Sebes fzaladáffal, Ni

tra Várafsába rekeízkedének nagy félelemmel. A kiket Zoárd, Kado

fa, és Aba, és a többi vitézek, egéfzlen a Várasig üzvén, közzülok

némellyeket meg-öltek, némellyeket meg-febesítettek, és máfokat el

fogtak ; Zobor pedig, az ö Hertzegök, mikor futva ellenek akarna

hartzolni, a Kado/a'lántsája-által el-efett, és meg fogattatván, örizer

alá vettetett. A többiek pedig a Várasba rekefzkedvén, mint a né

mák ugy maradtak... Mert, más napra kezdék, Zoárd, Kado/a , és

Aba, a Hadaknak fegyveres fokafságával, eröffen, és fok féle képpen

vitatni Nitra Várafsát, és adott nékik az Ur nagy gyözedelmet, és har

tzolva, bé-mentek abba, és fokaknak, a kik" állottak, vérét ot

tan ki-ontották. Akkor haragra gerjedvén, Zobort, annak a Tarto

mánynak Hertzegét, a kit tegnap elött el-fogtak, egy igen magas

hegyre vezetvén, fel akafztották. A honnét is az a hegy attól a nap

tól fogva e moítanig, Zobor Hegyének neveztetik. És ezért a tseleke

detért féltek ö tölök annak a' Hazának minden Emberei, és minden Ne

meffek a magok Fiaikat zálogba adták nékik, és annak a földnek min

den Nemzetségi, egéfzlen a Vág-vizéig meg-hódoltak nékik. És mi

velhogy az Iften kegyelme jár vala elöttök, nem tsak önnön magokat

meg-hódoltatták, hanem még minden Váraikat-is el-foglalták, a mel

lyeknek nevök mind e moftanig. ezek: Sempthe, Galgótz, Trentsén,

olondos, Bana. És a' Várakba Őrizöket rendelvén, el-mentenek egéfz

a Morva-vizéig, és meg-erösítvén a Végheli Ellenzöket, a MagyarOr

fzágnak határit, Boronáig, és Sárvárig ki-rendelték. És el-nyervén a'

Diadalmat, vifzfza tértek Arpád Hertzeghez, és annak a földnek min

den hitetlenit vas lántzakra kötöztetve magokkal vezették. És mikor

Zoárd, Kado/a és Aba minden Rabjaikkal egygyütt, Arpád Hertzeg

hez egéfzségeffen eljöttenek vólna, nagy öröm lött a Hertzeg Udva

rában. Arpád Hertzeg azonban, a maga Eö-Enaberinek kérésökre, és

tanátsokra (elébb meg-eskervén öker a hivségre) adott, a fellyebb

említett, 's a' Nitrai réfzekröl hozott, pártos hitetleneknek földeket kü

lömbb külömmbb féle helyeken; ne hogy talám valaha el-pártolván, 's

hazájokba vifzfza térvén, ártanának az ö Nitrai réfzeken lakozó Hiveik

nek; és ugyan azon örömben Arpád Hertzeg Abát Witrának, és egyéb

Váraknak Szabad Urává ( Gróffá) tötte, és tulajdon Földet adott né

ki a 'Sitva mellett, egéfzlen a Turfbki erdöig.

«E>>



43 * ( o ) )*

*_*_*-_-_-_-_- *

XXXVIII. R É S Z.

A GÖRÖGÖKNEK, ÉS BOLGÁROKNAK

HADARÓL.

••

Az alatt, mikor megértette-vólna Szálán Hertzeg a Magyaroknak

hatalmokat, és illy erös Tetteiket, nagyon félt, ne hogy valaha, meg

haragudván, ki-vernék ötet Orfzágából. Akkor azért, tanátsot tartván

az Övéivel; EI-küldötte követit a Görögök Tsáfzárához, és a Bolgárok

nak Hertzegéhez, hogy adnának ö néki fegítséget, a Magyarok Her

1zeget Arpád-ellen-való hartzra. A Görögöknek Tsáfzára tehát, és a'

Bolgárok” Hertzege Szálán Hertzegnek nagy Hadat küldöttek, a kik?

mikor Szálán Hertzeghez, arra a helyre, melly Tételnek mondatik, el

érkeztek vólna, nagy öröm lett a Hértzeg Udvarában. Máfod' napon

pedig, Szálan Hertzeg, és az ö Fö-Emberei, tanátsot tartván, Köve

teket küldöttek Arpád Hertzeghez, mondván: Hogy az ö földjöket hagy:

ná-el, és a maga Születéfe földére, 's - honnyába menne vifzfza. A'

kik, midön Arpád Hertzeghez eljutottak-vólna, és a Szálán Hertzeg'

parantsolatit ő néki meg-mondották-vólna; Arpád Hertzeg, és az ö Fö

Emberi, nehéz fzívvel vévén, ugyan azon követek által, Szálan Hert

zegnek, ekképpen vifzfza parantsoltak: ,, Ama földet, a' melly a' Ti

», /za, és Duna közöt fekfzik; és a Dunának vizét, a' melly Ratisbo

„ nából, a Görög Orfzágba le mégyen; a mi pénzünkön megvettük

„ akkor-idöben, mikor még ujjak voltunk, és azoknak árában küldöt

», tünk néki, tizen két fejér Lovakat, és egyebeket; a' mint oda fel

„ lyebb - - - C, XIV. O pediglen, meg-ditsérvén földjének jóságát,

„ küldött egy kötetet az Alpári homokok fűveiböl, és két palafzkots

„ kát a Dunának vizeiből. A honnét is Parantsollyuk, a Ti Uratok

„ nak, Szálán Hertzegnek! hogy, el-hagyván a mi földünket,, Sebes .

„ futáffal lódúllyon a Bolgárok földére, a honnan, az Én Nagy Atyám

„ nak, Aihila Királynak hóltta után, az ö Nagy Attya ide fzállotf; Ha

. „ pediglen ezt nem tselekedéndi, tudgya-meg azt: Hogy mi, a leg

,, közelebb idöben, ö ellene Hartzra kelni-fogunk. * A követek pe

dig ezt hallván, és engedelmet vévén, fzomorú ábrázattal Szálán Hert

zeghez sietének. Arpád Hertzeg pedig, és az ő Fö-Emberei, a Zagy
126,
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va- vizétöl, az egéfz Haddal kijövén, Tábort jártak a' ('Teteuetlen )

Tetétlen hegy mellett éppen a T/Káig; azután a Tifza partján men

vén, az4, homokig el-érkeztek. 9

XXXIX. R E S Z. *

SZÁLÁN HERTZEGNEK A RPÁD HERTZEG

ELLEN VALO KI-KELÉSÉRŐL

-*-*-*

Sz**** Hertzeg pedig, az Övéinek biztatásából, néki dühödött

fzívvel ki-jövén Tételből a Görögöknek 's Bolgároknak fegítségével Ar

pád Hertzeg ellen kezdett lovagolni. És midön mind a két Had közzel

egymáshoz éjjeltek vólna, nem mert egygyike is egéfz éjjel alunni,

hanem a fel-nyergeltt lovakat kezeken tartván, émetten töltötték az éjt

fzakát. Reggelre kelvén, Hajnal elött, mind a két réfz magát a hartz

ra kéfzítette. Arpád Hertzeg pedig (a kinek fegítöje vala a Minde

neknek Ura) felfegyverkezve elrendelvén Seregét, és könyhúllatva

imádván az Urat, vaftagítá Vitézit, mondván: „ Oh Szittyaiak, a ki

„ ket a Bolgároknak kevélysége, Hung-Váráról, Hungároknak neve

„ zett, el ne felejtsétek a Görögöktől való félelem miatt fegyverite

, ket, 's el ne vefzejtsétek jó hireteket, neveteket; azért ferényen,

„ és eröffen hartzollyunk a Götögök, és Bolgárok ellen, a kik háfon:

,, lók a mi Afzfzonyinkhoz, és úgy féllyünk a Görögök fokafságá

„-tól, mint az Afzfzonyoknak fokafságától." Ezt hallván az ö Vité

zi nagyon meg-bátorodtak, és mindjár a' Thas fia, Leel meg-fúvá a'

tábori Trombitát, és a Bogár fia (*), Bults fel - emelvén a'

Záfzlót, hogy az első Seregben meg-viaskodnának, a Görögök ellen

menni kezdének," és öfzve keveredett mind a két Ellenségnek Serege

a Hadba, és eröffen, kezdének egymáffal víjnia, és mikor Arpádnak

egéfz Hada Görögökkel való vialdalra elé-állott vólna, igen fokan meg

ölettetének a Görögök és Bolgárok közzül. Mikor látta vólna pedig az

elébb mondott# Hertzeg, hogy az Övéi fogynak a hartzon, el

3

(*) Ez a Bogár alább *** neveztetik.

– - F
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fzaladott, és hogy életét meg-mentheffe, Bolgár Fejér-Várba (*) fe

tet. A Görögök pedig, és a Bolgárok, a Magyaroktól való félelem

miatt el-rémülvén, az útat is, a' mellyen jöttek, él-felejtették; és hog

életöket meg-tarthafsák, el futván, s a? Tifát kitsin viznek vélvén,

által úízni akarják vala ; de mivelhogy" nagy félelem, és íjjedés ro

hant reájok," a Magyaroktól való fé

jan a Tifába halttak, úgy hogy alég maradtak meg némellyek, a'

a vefzedelemröl Tsáfzárjoknak hírt mondanának. A honnét is az a hely

a hol a Görögök a Tifába haltak, attól a naptól fogva, mind e mó

ftanig, Görög Révnek hivattatik, -

ARPAD HERTZEGNEK GYÖZEDELMERÖ L.

A

A**** Hertzeg pedig, és az ö Vitézi el-nyervén a Diadalmat,

és innét ki-menvén egy Tóig, melly (Curtueltcu) Körtvéltónak mon

datik, jöttek, és ottan a' ( Gemelfén.) Gyümöltsényi erdö mellett, har

mintz négy napokig meg-maradtak. „ És azon a helyen a Hertzeg, és

az ö Fő-Emberei el-rendelték az Orfzágnak minden fzokás-béli Tör

vénnyeit; és annak minden igazságit, 's juffait; hogy miképpen fzol

álnának a Hertzegnek, és az ö Fö Embereinek, és miképpen tenné

nek itéletet akár melly elkövetett gonoíz tselekedetért. És ugyan ottan

ajándékozott-is a' Hertzeg a maga Nemeffeinek, a kik vele jöttek, kü

lömbb-külömbbféle helyeket, azoknak minden lakofival egygyütt. És

azt a helyet, a hol mind ezek el-vóltak rendelve, a Magyarok a ma

gok fzava-járása, és fzóllásoknak módja fzerínt: Szernek nevezték, azon

okból: mert ottan vétetödött ( Zeer ) Szerbe, rendbe az Orfzágnak

egéfz dolga. És azt a helyet, a Tifkától fogva a Botva vizéig, és a'

Körtvél tótúl fogva az Alpári homokig, a Hertzeg Undnak az Ethe'

Attyának adta. Azután pedig némelly idök el-telvén, Ethe az Wndnak

a Fia, öfzve-gyűjtvén a Tótoknak fokafságát, az Alpári Vár, és a'

Béldi kelö között építtetet földből egy igen erős Várat, a mellyet a'

*-*

(*) Mof Nandor Fejér - Vér.

ltekben majd majd"" *

ik

;
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Tótok a magok nyelve ízerínt Tsernigrádnak (Tsongrád) neveztek;

az az: Fekete Várnak. -

XLI. E S Z,

ARPADNAK KI - JÖVETELÉRŐL.

*~

* Az**** pedig Árpád, és az ö Fö-Emberi, innend ki-mentek,

és minek utánna a Népet meg-hódoltatták vólna, Tételig jöttenek; az
után ki-menvén, a' Szálánkámeni révig jöttek, és az ". Tifza 's Du

na között lakó Néper a magók igája, és hatalma alá hajtották; . Innét

pedig el-jövén a Bodrogi réfzekre érkeztek, és a (Woyos.) Vajas pa

taka mellett Tábort jártak. Es azokon a réfzeken nagy földet adott a'

Hertzeg, minden lakofival együtt, Thatnak a Leel Attyának, és az

ö Annyáról való Báttyának, Kulponnak a Botond Attyának. Akkor

Arpád Hertzeg, és az ö Fö Emberi tanátsot tartván, azt végezték: hogy

Hadat kűldgyenek Szálán Hertzeg miatt, a Dunántúl, Bolgár, Fejér

Már ellen. A melly Hadnak Fejedelmivé, és Vezérivé rendeltettek,

Leel, a* Thas fia; Bults a' Bogát fia; és Botond, a Kulpon fia; a

kik engedelmet vévén Arpád Hertzegtől, 's el-lovagolván, által költöz

tek a Dunán minden ellen mondás nélkül, azon a helyen, a hol a'

Száva vize a Dunába fzakad; és onnan ki-menvén, Bolgár Fejér-Ká

raffa ellen paripázni kezdének... Akkor a' Bolgárok Hertzege, a ki

vér fzerínt való Atyafia vólt Szálán Hertzegnek, hogy nagyobb Haddal

velek meg-hartzolhaffon, a Görögöknek fegítségével előállott. . Má

sód nap pedig mind a két Sereg a Duna partja mellett rendbe fzedte

magát. Mindjárt ofztán Leel a' Thas fia; fel-emelvén a maga tzimeres

Záfzlóját, a'# fia Bults pedig, meg-fuvatván a Tábori Trombitá

kat a hartzra indúlának, és öfzve-keveredék mind a két Ellenségnek

fegyveres keze; és kezdének egymáffal eröffen víjaskodni; és meg-ölet

tettek a Görögök és Bolgárok közzül igen fokan, és némellyek el-fo

gattattak. Mikor látná tehát a Bolgár Hertzeg, hogy az Övéi a Har

tzon fogynak; el futván életének mentségére, Fejér-j), bé-fzaladott.

Akkor Leel, Bults, és Botond el nyervén a gyözedelmet, Táborbafzál

lának a Duna mellett, egy kevefsé alább a mezön; és az elfogott Bel
F 2
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gár ** Görög rabokat magok eleibe hozatták, a kiket vasra veretvén,

Arpád Hertzegnek, Magyar Orfzágba el-küldöttek.

========

XLII. R E S Z.

A BOLGÁR HERTZEGNEK KÖVETIRÖL

\======

A M ÁsoD 1 x napon pedig a Bolgár Hertzeg el-küldé a maga kö

vetit különbb-különbb-féle ajándékokkal Leelhez, Bultshoz, és Botond

hoz, kérvén öket; hogy kedvelnék a békeséget,.'s-állanának reá; és

azon kívül azt-is meg-parantsolta követinek, mondanák-nleg: -Hogy ö

Szálán Hertzegsek, a maga ; Annyáról való, Bártyának, pártját nem

fogná, hanem Arpádnak a Magyar Orfzág Hertzegének meg-hódúlván,

hiven fzolgálna, és az efztendőnként való adót meg-fizetné. Azok pe

dig a' békefségre reá állván, és a Hertzegnek tulajdon Fiát zálogba

vévén, a Bolgár Orfzágnak fok jó Marháival el mentenek, és az ö

Hertzegöket sérelem nélkül orr hagyták. Az után, ki-indúlván,

egéízlen a Wazil Kapujáig mentek ; és innen ismét ki - menvén

– a ( Racy ) Rátz földet meg - hódóltatták, és azoknak Hertzegökat

el - fogván, fokáig vafon tartották. Innét pedig ki- menvén, egéfz

len a Tengerig el-mentek; és annak a Hazának minden Nemze

tit, Arpádnak, a Magyarok Hertzegének Urasága-alá, kit erö

hatalommal, kit fzép fzóval, 's - békeíséges barátsággal meg-hódól

ratták; és Spaleta Várafsát elfoglalták; és az egéfz Horvát Orfzágot

meg-hódoltatták, és onnan ki-jövén, a' Nemeffeknek Fiaikat zálogba

el-fzedték, és Magyar Orfzágba vifzfza tértek Arpád Hertzeghez. A'
kiknek-is Hadaika, és minden hatalmas Tselekedeteiket; ha é Jelen

való levelem irásiból, hinni nem akarjátok, hidgyetek a Tréfás kial

tozók Dallyainak, és a parafztok hivságos Meséinek; a' kik a' Magya

roknak hatalmas, és erős Tettöket, és hadaikat, e mái napiglan fém

felejtik-el. De azonban némellyek azt is mondják: „hogy ök egéfz

Konftántzinápolyig mentek vólna; és, hogy Botond a Kon/tántzinápolyi

aranyas Kaput a maga bárdjával bé-vágta-vólna; De én, minthogy

femmi Történet Ikóknak könyvében ezt fel nem találtam, hanem tsak -

a parafztoknak tsalóka fabuláiból hallottam, azért a jelen-való Mun

kámba bé-irnia nem akartam.

*
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XLIII. R É S Z. -

ZABRAG, POSAGA, ÉS (VLcoV) VALKÓ VA

- RAIRÓL.

Bv***, Leel, és Botond, innét ki-menvén, és amaz Erdön, melly

(Peturgoz)PetrogvozdiáPetrovagorának mondatik, által kelvén,a'(Culpe:)

Kolapa-vize mellett Tábort jártak; és által-menvén azon a folyón, a Sza

va-vizéig el-jöttek; és a'#" által költözvén, Zábrág várát meg

vették. És az után, innen el-lovagolván, Pofaga várát, és Valkó-vá

rát meg-vették. És innét el-indúlván, 's a' Görög-révnél a Dunán ál

tal költözvén, Arpád Hertzegnek Udvarába el érkeztek, és mikor

Leel, Bults, és Botond, és a többi vitézek"" és Ízeren

tséffen, nagy Gyözedelemmel, máfodik efztendöre, Arpád Hertzeghez

vifzfza-tértek vólna, nagy öröm lett a Hertzegnek egéfz Udvarában; és

nagy vendégséget ütöttek; és minden nap vigan lakoznak vala, a Ma

gyarok, különbb különbb-féle Nemzetekkel egygyütt. és a Szomízéd

Nemzetek, hallván az ö illyetin tselekedetöket, öfzve jönek-vala Ar

dd Hertzeghez, és tifzta, igaz hittel meg-hódúlván, Szolgálnak-vala

éki, nagy gonddal, és ízorgalmatofsággal; és igen fok külföldi Jö

vevények az ö Háza népévé, 's-Hazafiakká löttek.

V_*=*=*= *** - - *~~*~*=*

XLIV. R É S Z.

A D U N A S Z I G E T É R Ö L.

E*** után Arpád Hertzeg, ki költözvén azokról a réfzekröl, a hol

moft Bodrog-vára vagyon, fel-mentt, a Duna-mellett, a Nagy -Szi

getig; és Táborba fzállottak a Sziget mellé. És otran Arpád Hértzeg,.

's-az ő Fö-Emberei, bé-menvén a Szigetbe, és meg-látván annak a hely

nek termékenységét, és beöségét, és a Duna vizét l-való meg-erösí
tetését, ki mondhatatlan képpen meg-ízerették ***** És azt vé-

3
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gezték: Hogy az a Sziget Hertzeg Szigete lenne; és mindenik Fö-Em

bernek abban különös Udvar-háza, 's-Majorja lenne. Leg-ottan tehát,

Arpád Hertzeg, Mefter- Embereket fogadván, Szép, jelés Hertzegi Há

zakat tsináltatott, és a* hofzfzas ideig-való járásban megfáradott lovait,

mind oda-bé-vezettetvén, ottan legeltette. És a maga lováfzfzaifelibe

egy némely, igen értelmes, (Sepel) Tsepel névű, Kun Embert Mefte

rűí rendelt, és igy ofztán, az ott mulatozó Fö-lováfz Mefter Tsepel

nevéröl, aza'Sziget, émái napiglan közönségeffen Tsepelnek hivattatik. Ar

ád Hertzeg pedig, és az ö Fö-Emberei meg-maradtak ottan Szolgaik

al, és Szolgálóikkal egygyütt békefségeffen, és hatalmafan Szent

György havától fogva, Mind-fzent haváig, és az után, köz tanátsból,

azt végezték: hogy, Feleségeiket ott hagyván, és a Szigetböl ki-men

vén, által-kelnének a Dunán, és Pannonia Földét meg-hódoltatnák, és

a Karinthiabéliek ellen hadat indítanának, és ofztán a Lombardiai Mar

chiára menni kéfzülnének. De, minek elötte ez meg-lenne , Hadat

küldenének Glád Hertzeg ellen, a kinek Urasága a'Maros vizétől fog

va., a Horomi Várig terjed-vala; a' kinek is Nemzetségéböl, hofzfzas

idö után fzármazott az Othum, a' kit (Sunad) Tsandd meg-ölt. Erre

a Hadra pedig el-küldötték (Zuard) Zoárdot, (Cadu/a) Kadosát, és

(Boyta) Baytát. A kik, mikor engedelmet vévén, el-lovagolnának;

által költöztek a Tiffán, (Rene/ha) Renefhánál (Dorosma) és le-mentek

a (Sextureg) Tseftreg vize mellett, és nem találkozott egy Ember,

a' ki ellenkeznék, # kezeit ő ellenek fel-emelné. Mert az ő félelmök

reájok rohant azon földnek minden Embereire. És innen ki-menvén,

a' (Beguey) Bega réfzeire érkeztenek, és ottan két hétig meg-marad

tak; miglen annak a hazának minden Lakofit; Marostól fogva, a Te

mes vizéig, meg-hódoltatták, és azoknak Fiaikat zálogba - el - fzedték.

Az-után, el-indítván a Hadat, a Temes vize felé jöttek, és Tábort

jártak a fövenyes kelö-mellett. És, mikor által akarnának a' Temes

vizén menni, eleikbe ki-jött a Glád, a kinek Nemzetségéböl a mint

mondánk fzármazott az Othum annak a Hazának a' Fejedelme. a' Lo

vagoknak, és Gyalogoknak nagy hadával, 's - a Kunoknak, Bolgárok

nak, és Oláhoknak fegítségével. Más nap pedig, mikor mind a két

Sereg, (a Temes vize közöttök léven) femmi képpen egymáshoz által

nem mehetne; Akkor Zoard meg-parantsolá a maga Eötstsének Ka

dosának: hogy a hadi Sereg fele réízével menne-le alább, és, ha mi

módon által kelhetne, víjna-meg az ellenséggel. Azonnal Kadofa, a'

Báttya parantsolatinak engedelmeskedvén, 's-a Hadnak felével el lova

golván, febes nyargaláffal lement alább, és, a' minthogy az 1ften kegyel

me elöttök jár vala, könnyű által-kelést kapot, és, mindön a Magyar

Hadnak egygyik réfze Kadosával a vizen túl vólna, és a máfik fél



* ( o ) * 47

réfze Zoárddal innét, akkor a Magyarok a hadi Trombitákat meg-fú

vatván, és a vizet által úíztatván, keményen kezdének víjaskodni, és, mi

velhogy az Ur kegyelme jár-vala a Magyarok előtt, nagy győzedel

met adott nékik, és az ö Ellenségi ugy hullanak-vala ö elörtok, mint

az Aratók-után a búza kévék, és azon a hartzon a* Kunoknak két Vé

zéri meghaltak, és az Oláhoknak három (Kenezy) Kenézi; ö maga - is

Glád, azoknak a Fö-Vezérök,futáffal mentette-meg életét, de az ö egéfz

hada, mint a viaíz a tűznek fzine elött el-olvadván, a fegyvernek élivel

eméfztettek-meg. Akkor Zoárd, és Kado/a, és a Bajta, el-nyervén á'Dia

dalmat, s ínnét ki-menvén, á Bolgár Orfzág réfzeire jöttenek, és Tábort

jártak (Ponoucea) Pántsova-vize mellet. GládHertzeg pedig(a'mint fellyebb

mondánk) el - futván, á Magyaroktól- való féltében, á Keövi-Vár

ba bé - ment. És harmad napra Zoárd, és Kadosa, és á Bayta, á ki

töl a Bruksa nemzet fzármazik; el rendelvén á Hadat, á (Keuee) Kéöi

Várat eftromlani kezdették. Ezt mikor látta - vólna Glád, az ö Her

tzegök, ki - küldvén á maga követit, békefféget kezde tölök kérni,

és á Várat, külömbb- külömbb - féle ajándékokkal, önként fel- adta

nékik. Innét ki- menvén, Orfbva Várát meg: vették, és egy hónapig

ottan Laktak; és Baytát, á hadnak harmad'réfzével, és á Lakosoknak

zálogba vetett Fiaikkal Arpád Hertzeghez vifzfza küldötték, és ezen fel

lyül követeket küldöttek, hogy adna Nékik engedelmet, Görög Or

# menni, hogy az egéfz Maczedoniát á Dunátul fogva, á fekete

Tengerig meg hódoltatnák. Mert á Magyaroknak eíze, abban az idö

ben, máft egyebet fenmit fem óhajtot, hanem, hogy tsak földeket

foglallyon, Nemzetségeket hódoltaffon, és a hadi fáradfágos munká

ból éllyen. Minthogy á Magyarok, az idétt, mint á Nadály, ugy ör

vendettek az Emberi vérnek ki- ontásán; És, ha igy nem tselekedtek

vólna, ennyi fok jó Földeket Maradékiknak nem hagytanak vólna. Mi

több? Bayta, és Anazoknak á követi, Arpád Hertzeghez el - érkezvén

á Véghezvitt dolgokat el-befzéllették; á Hertzeg" az ö Tseleke

detöket meg - ditsérte, és Zoárdnak, s Kadosdnak fzabad engedelmet

adott, hogy Görög Orfzágra mennyenek, és magoknak á földet fog

lallyák el. Baytának pedig, az ö igen hiv fzolgálatjáért, á Tifza mel

lett, Torhos névü nagy földet adott. Akkor á Zodrdnak, és az ö Eöt

tsének Kadofának követi, engedelmet vévén, vifzfza tértek vigan á Ma

gok Uraihoz. -
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XLV. R É S Z

A BOLGÁROKNAK, ÉS MACZED ÓNIAIAK

NA K POLGARIRÓL.

*

•*•

E** némelly Napokat, Zoárd, és Kadosa, a magok egéfz Ha

dával, fel emelvén tzimeres Záízlóikat, által költöztek á Dunán , és

(Borons) Berents Várát meg- vették; az után (Scereducy) Szárdika Vá

rára mentek; Ezt meg - hallván á Bolgároknak, és AMaczedóniabélieknek

Polgári, felette nagyon féltek azoknak fzinéröl. . Akkor annak á föld

nek minden Lakofi,"" fok ajándékokkal, hozzájok küldöt

ték, hogy földjöket meg-hódoltatnák, és Fiaikat Nékiek zálogba ad

nák Zoárd, és Kadosa reá állván á békeffégre, és mind ajándékjai

kat, mind pedig Zálogba vetett Fiaikat be - vévén, mint a magok tu- -

lajdon Népöket, békeffégben hagyták. Magok pedig á Vazil kapuján

túl kezdének lovagolni, és ottan Filep Várát meg vették; és az után

azt az egéfz földet, (Durafit) Durátzó Váraffátol fogva, á Rátz föl

déig. Zoárd ofztán, azon á földön, magának Feleféget vett; és az a'

Nép, á mely moftan (Spba Mogera), Soba - Magyarnak mondarik,

Zoárd, fö Vezérjének, hóltta- után, Görög Orfzágban meg - maradott;

Azértis mondatott pedig á Görögök nyelve ízerint, Soba az az: bolond.

A'épnek, mert Ura meg- halván, nem kivánkozot vifzfza térni á maga

Hazájába, -

- -

XLVI. R É S Z.

A M A G Y A R K E L ő R Ö L.
*

*

N É M E L LY napok el-telvén, Arpád Hertzeg, és az ő minden Fő

Emberei, köz tanártsal, egygyez értelemmel, és fzabad akarattal, ki

jóvén a Szigetböl, Tábort jártak (Surcu/ar) Sorok-sáron-túl a' ( Ra

kus) Rákos patakáig; és, mikor látták - vólna, hogy minden felöl bá
[Of

 



3. ( o ) 3° - 49

torságoffan vólnának, és fenki ellenek nem álhatna; által költöztek a'

Dunán ; és azt a kelőt, a hol által keléft rettek, Magyar kelönek ne

vezték, azért, hogy ama hét Fő-Személyek, kik hét Magyaroknak

mondattak, ottan költöztek által a Dunán. Által kelvén pedig a Du

nán, Tábort jártak a Duna mellett a felső hév-vizekig; ésmeghallván

ezt, az egéfz Pannonia földén lakozó Romaiak , futáffal tartották

meg életöket. Máfod' nap pedig Árpád Hertzeg, és az ő Fö-Emberei

mindnyájan, a Magyarságnak minden vitézivel egygyütt, Athila Király

nak Váralsába bé mentek, és látták a Királyi Palotákat mind; némel

lyeket ugyan egéfz fondamentomig le- rontattva, némellyeket pedig

nem; és mód-felett tsodálják vala mind azokat a kő épületeket, és ki

mondhatlan képpen meg-örűlének azon, hogy, minden had - nélkül,

el-foglalni érdemlették Athila Királynak, (a kinek Nemzetségéből fzár

mazott-vala Arpád Hertzeg) Várafsát. És minden nap nagy vigan la

koznak vala, egy más-mellett-ülvén, Athila Királynak Palotájában; és

minden féle, öfzve zengedező Musikákkal, a hárfáknak, és fipoknak,

édesdeden gyönyörködtetö fzép hangjával, és ama Tréfáfok"

den nyájas énekivel, (")_magokat múlattatták. , Az ételek, és italok

a Hertzegnek, és a Fö-Embereknek, arany, a vitézeknek pedig, és

a köz népeknek, ez!/t edényekben vitetnek vala bé, mivelhogy a kör

nyül fekvö Orfzágoknak minden javait az Iften az ő kezökbe adta-vala,

béven, és friffen lakoznak-vala minden hozzájok jött külföldi Vendég

jeikkel egygyütt. És a nála mulatozó Jövevényeknek Arpád Hertzeg

földeket, és nagy örökségeket ád-vala; a' mellyet hallván, fok külföl

diek öfzve gyűlnek vala ö hozzája, és örömefi meg maradnak vala Vele.

Akkor Arpád Hertzeg, és az Övéi, a vigafságnak okáért , meg - ma

radtak Athila Király Várafsában húíz napokig; és az alatt, a Magyar vi

tézek, mind paripákra ülvén, a Hertzegnek fzine-elött, majd tsák nem

minden nap, Paiffal , és Dárdákkal igen " baj vivási mulatságot

tefznek-vala. És a többi Iffjak pedig, pogány fzokás fzerint, kéz-íjjak--

kal, és Nyilakkal jádzadoznak vala ; a' honnét Arpád Hertzegnek igen

(*) Ez a régi fzép Magyar fzokás fen-tartatott még Hunyadi Mátyás Király

nak idejében-is , mert , a' mint Galeotus irja : Az ő Afztalánál vagy tifztefsé

ges dologról való vetélkedés, vagy vig, és betsülletes befzélgetés, vagy

#" a régi Magyar Vitézeknek ditsöfséges Tetteiről hegedü fzó - mellett a'

aza nyelvén való éneklés fzokott tartatni. - -

„ Semper in Convivio Matthiae R. difputatur, aut fermo de re honefta, aut

„ jucunda habetur , aut earmen cantatur. , Sunt enim ibi Mufici , & Ci

„ tharaedi, qui Fortium Virorum gefta, in lingua „Patria ad menfam in

„ Lyra decantant, Galtot. Mart. L, de Mathie R. diftir, © fa&, C. XVII.

G
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nagy kedve lett, és minden Vitézinek különbb-különbb féle ajandéko

kat, mind aranyban, mind ezüftben," örökségekkel egygyütt

ajándékozott. Es ugyan azon helyen, Áadónak, a' Csörf, Attyának

adott Földet az Athila Várafsától fogva, a Száz-halomig, és Diódig;

és a Fiának egy várat, a' maga, népének örizetére. Akkor Tsörfz azt

a várat a maga tulajdon nevéről neveztetni parantsolta, a* melly név

é mái napiglan fem ment feledékenységbe.

XLVII. R É S Z.

P A N N O N I A N A K F Ö L D É R Ö L.

A* P Á B Hertzeg pedig, a hufzon egygyedik napon, tanátsot tart

ván, ki-ment Athila Várafsából, hogy meghódoltatná magának Pan

nonia földét, egéfzfzen a' (Droua) Dráva vizéig ; és elsö napon Tá

borba fzállott a Duna mellett Száz halom felé. Akkor azt rendelték:

Hogy a Hertzeg a maga Hadából, egy réfzt küldene a Duna mellett

le, (Borona) Baranya-Vár felé; a kinek Fejedelmivé, és Vezérivé

rendelt kettőt a F ö ízemélyek közül 3 tudni illik , Ethét, az Edönek az

Attyát, és (Boyta) Kaytát, a' kitöl fzármazik a Brugfa Nemzetsége;

A kiknek-is az ö igen hiv Szolgálatjokért Arpád Hertzeg nem igen kis

ajándékokat ajándékozott; És Edõnek az Ethe Fiának adott Földet a'

Duna menttében, meg-nem fzámláltt Néppel; És azon a' helyen Edeö,

meg hóloltatván annak a réfznek népét, egy Várat építetett, a' mellyet

köz nyelven (Zecu/eu) Széktsönek nevezett, azért, mivelhogy ottan

magának Széket, és állandó lakáft rendelt. Kajtának-is pediglen, azon

módon, nagy földet adott a Sár-vize felé fzámtalan Néppel, a' melly

mind é moftániglan Wajtának neveztetik.
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XLVIII. R É S Z

(BEZPREM) VESZPRÉM VÁRASSÁRÓL

M Ás o D 1 K réfzében a Hadnak el-küldettetett (W/ubu) Ufubu, a'

(Zolocu) Szalóknak az Attya, és az (Eufèe) Eöfe, hogy menne-el

Vefzprém Váraffa felé, és hódoltatná meg annak a Földnek minden

Lakosit, egéfz Vas vdrig. Akkor Ußubu annak a Hadnak Fejedelme,

és Vezére, el-butsuzván a Herrzegtöl, és fel-emelvén Záfzlóját, ki-in

dúlt, és Tábort járt a (Pacoz.ru) Pákozdi hegy-mellett. Innét pedig

el-lovagolván, Peyto (talám Palota) Várába meg- fzállottak, és har

mad napig ott maradtak; negyed napra ofztán, éppen Vefzprém Vára

hoz el-érkeztek. Akkor Ufubu, és Eöfe, a Romai vitézek-ellen, á'

kik /e/zprém Várát örzik vala, el-rendelvén a' Hadat, keményen kez

dének víaskodni, és tartott közöttök a viadal egy egéfz hétig ; a má

fik héten pedig, fzeredán, mikor mind a két Had, a hadi viadalban

igen meg-fáradott vólná, akkor U/Kubu, és Eöfè, igen fok Romai vi

tézeket, a kardnak élével eleméfztének, és nemellyeket, a nyilaknak

febesítésével ölének - meg; a többi Romaiak pedig, látván a Magya

roknak, bátorságát, ott hagyták, Kefprém Várát, 's-el-futottak, és,

hogy életöket meg-menthefsék a Németek földére. Siettenek; a' kiket

Ufubu, és Eöfè egéfzlen a Németeknek határáig kergettek... Némelly

napon pedig, mikor a Magyarok, és Romaiak, már az Orfzág fzélén

volnának, a Romaiak, futván, azon a folyó-vizen, a' melly Panno

niának, és Német Orfzágnak határán-vagyon , titkon által-úfztak, a'

honnan-is a' Magyarok azt a folyó vizet (Loponfü) Lopontsónak nevez

ték, azért: hogy a Romaiak, a Magyaroktól-való féltökben, azon,

titkon, és Lopva, által úíztanak.
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XLIX. R É S Z -

V A S - V Á R R Ó L

N

M, G-TÉR v É N innend Ufzubu a Szalók Attya, és Eő/e, az (Vr

cun) /drkon Attya, meg-vették Vas-Várt, és a Lakofoknak Fiait zá

logba el-fzedték. Es onnan pedig el-lovagolván a' (Bolotum) Balaton

vize mellett, (Thyon) Thihanig el-jöttek, és meg hódoltatván a Nem

zeteket: tizennegyed napra Wefprém Várába bé-nentek. Akkor Uzu

bu és Eöse, tanátsot tartván, a magok Követit, külömbb-külömbb-fé

le ajándékokkal, és a Lakofoknak zálogba vetett Fiaikkal, Arpád Her

tzeghez által küldötték; hogy hirül vinnék: miképpen adott az Iften ö

nékik gyözedelmet; és mi módon futottak-el ott hagyván Vefzprém -

Várát, ő elöttök a Rómaiak; és titkon által úízták a Lopontsovizét.

Azoknak pedig el-küldetett Követi, Arpád Hertzeget, a ( Turobag )

Torbágyi erdöben fétálgatva találták; és ötet külömbb-kölömbb-féle"
pen Ufzubunak 's Eösének réfzéröl köízöntötték; és a Lakofoknak zá

logba vetett Fiaikat a Hertzegnek bé-mutatták. Arpád Hertzeg pedig -

ezt hallván, fzokáfa felett vigabban lett; és Athila Várába ismét vifzfza

térvén, nagy vendégséget ütött, és az örvendetes Hírt-hozó Követeknek

nagy ajándékokat ofztogatott, - -

*= = =====>>>

- L. R É S Z.

PANNONIÁNAK RABOLTATÁSÁRÓL

A K K o R Arpád Hertzeg, és az ö Eö-Emberei, a magok Hadának

harmadik réfzével, Athila Várából ki-jövén , Tábort jártak a Sós-kútz

mezön. És onnét el-lovagolván, a' ( Bodo&o) Bódogtói hegyig jöttek.

Arpád Hertzeg pedig, ott a Napkeleti réfzröl adott Eleődnek a Sza

bolts Attyának es" nagy erdöt, a' melly moft a Németeknek ottan el

hánytt, 's hagyott Paizsairól, Vértesnek hivattatik. A melly erdönek
-

é



*, ( o ) # 53

tövében a (Ferteu) Fejér-tó mellett, Tsák a Szaboltsnak az Onokája,

hofzfzas idö után egy Várat építet (*). Mit tovább? Arpád Hertzeg,

és az ő Vitézi, igy menvén a Szent Márton hegye mellett Tábort

jártak, és a Szombathelyi kútból ittak, mindök, mind pedig az ő bar

maik. És a hegyre fel-menvén, 's a Pannonia földének ízépségét meg

látván , nagyon örvendeztek; és onnét ki-menvén a Rábáig, és Ráb

tzáig jöttek; a' Tótoknak, és"Pannóniaiaknak Nemzetjeket, Orfzágaikat,

rablották, pufztították, és azoknak Tartományit el-foglalták. . De még

a kari higiéi Tároknak határit-is, gyakor bé-taapátokkal, és fzágút

dásokkal fel-prédálták, a kik közül tök ezer Embereket a kardnak éli

vel meg-öltek, erös Váraikat fel-forgatták, és Tartományikat birták,

és e mái napiglan-is, az Iften fegítségével, azoknak Marádékjok hatal

maffan, és békefségeffen birja. Akkor U/#ubu, és Eőse a Várkon At

tya, a magok egéíz Hadával egéfzségeflen, és fzerentséffen vifzfza tértek,

nagy gyözedelemmel Arpád Hertzeghez. Mert az Iften, a kinek irgal

maisága ö elöttök jár vala, Arpád Hertzegnek, és az ö Vitézinek által .

adta az ö Ellenségeiket, és a magok kezei által a Népeknek munkáit

birták. . A hol, mikor meg-gyökerefedtek vólna, és majd minden kö

zelebb lévö Orfzágokat meg-hódoltattak vólna ; vifzfza tértek a Duna

mellett, a vadáfzatnak okáért, az erdö-felé; és tulajdoniba el-borsát

ván a Vitézeket, a Hertzeg, és az ö Fó-Emberei meg-maradtak abban

az erdőben tiz napokig, és onnan Athila Váraísába érkezvén, a' Tsepe

li Szigetbe le-mentek, a hol a' Hertzeg-Afzfzony, és a többi Fő-Em

bereknek Feleségei vóltanak. És azon efztendöben Arpád Hertzeg egy

(Zulta) Zolta névű Fiat nemze, és nagy öröm lén a Magyarok kö

zött; és a Hertzeg, 's az ő Fö-Emberei, nagy lakodalmakat teznek

vala fok napokig, és azoknak Iffjai úgy jádzadóznak vala, a Hertzeg

nek, és az ö Fö-Embereinek ízínek-elott, mint a juhok bárányi a ko

fok elött. El-telvén pedig némelly napok, Arpád Hertzeg, és az ö Fö

Emberei, köz tanátsból Hadat küldöttek a ( Byhor.) Bihari Hertzeg

/Men-Maróth ellen, a' melly Hadnak Fejedelmivé, 's Vezérivé tötték

UfRubut, és Veleket; a' kik ki-mentek a Szigetböl a homokon lovagol

ván, és a Tifza vizén, a Béldi révnél által költöztek. Es onnét el-lo

vagolván a' (Courong ) Kórágy vize mellett Tábort jártak. Es a Szé

kelyek, a kik az elött Athila Királynak Népei vóltak, hallván Ußubu

nak hirét, mindnyájan békefségeffeń eleikbe mentek, és önként Fiai

- *

(*) Tsák - Várát.

*
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kat különbb - különbb-féle ajándékokkal zálogba adták; és az Ufubu'

Hada elött, az elsö Seregben, Men-Marót ellen hartzolni kezdettek.

A Székelyeknek Fiaikat pedig, legottan Arpád Hertzegnek által küldöt

ték; és ő magok (a Székelyek elöre járván) egygyürt Men-Marót el

len kezdének lovagolni; 's a' Körös vizét a Cerum hegyénél által úfz

tatták, és onnét el-paripázván, a (Tekereu) Tekerőpataka mellett

Tábort jártak.

LI. R E S Z.

(MENv Mo RoyT) MEN- MARÓT HERTZEG
R O.L.

==>

M 1 Ko R meghallotta vólna Men-Marót, hogy Arpád Hertzegnek

leg-hirefebb két Vitézi U/zubu, és Welek, a Székelyek előttök járván,

nagy erövel ő ellene jönének, megijjedett inkább, hogy fem kellett

vólna, és ő ellenek menni nem bátorkodott, azért: mert hallotta azt,

hogy Arpád Hertzeg, és az ö Vitézi. igen eröffek vólnának a Hadban;

és hogy ezek a Romaiakat Pannoniábol ki-kergették vólna; és a Karin

thiai Tótoknak határit fel-rablották, és fok ezer Embereket a kardnak

élivel meg-öltek, és a Pannoniaiak Orfzágát el-foglalták; és hogy az

ö Ellenségeik az ö fzinek előtt el-futottak vólna. Akkorž"

Hertzeg, BiharVárában hagyván hadakozó Vitézinek fokafságát, ö ma

ga, Feleségével, és Leányával eljutyán azoknak fzínek elött, az lg

foni barlangban kezdett lakni. Ußubu, és /elek, és az ő minden Ha

dok vígan kezdettek Bihar Vára ellen lovagolni, és Tábort jártak a'

Jouras pataka mellett. Harmadik napon pedig el-rendelvén a Sereget,

ki-mentek Bihar Várára, a' mint ellenben, a külömbb-külömbb-féle

Nemzetekböl öfzve gyűltt Vitézek-is Ufubu, és az ö Vitézi ellen hartzol

ni kezdének. Azonban(Sycli) a Székelyek, és Magyarok nyílakkal fok

Embereket meg-öltek; U/Rubu és Welek, Számfzerijjakkal, ízáz hufzon

öt katonákat fofztottak-meg életektöl; és tartott közöttök a viadal ti

zen két napokig, és az //zubu Vitézi közül, hufz Magyar, és tizen

ör Székely ölettetett meg. A tizen harmadik napon pedig, mikor a

Magyarok, és Székelyek a Várnak fántzait bé-töltötték vólna, és laj

sorjákat akarnának a kö-falakra támogatni; látván /Men Marótnak Vá
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tézi a Magyaroknak bátorságát, kezdék ezeket a Hadnak két Fejedel

mit kérni, és fel-nyítván a Várat, Ußubu, és Welek fzíne eleibe, me

zítláb könyörögve jövének. A kiket-is L/Xubu, és /elek örizet alá vet

vén, magok. Bíhar Várába bé-mentek, 's azoknak a Vitézeknek íok ja

vaikat ottan találták. Mikor meg-hallotta vólna ezt, az el ízaladott Hír

mondoktól, Men Marót, igen nagy félelembe dűltt, és elküldötte Kö

vetit különbb-különbb féle ajándákokkal U/zubu, és }/elekhez, és kér

te öket, hogy hajolván a békefségre, az o Követit Arpád Hertzeghez

menni, botsátanák el; a' kik vinnék hirűl néki: ,, Hogy Men Marot,

„ a ki elébb Arpád Hertzegnek, tulajdon Követi által, Bolgár ízívvel

,, kevélyen parantsolván, egy maroknyi földet fem akart adni, moftan

, meggyözettetvén, és földhöz verettetvén, ugyan azon Követi által

„ Arpád Hertzegnek egéfz Orfzágát, Zoltának pedig, az Arpád fiának

„ a maga Leányát adni nem kételkednék. “ . Akkor Ußubu, és Welek

az ö tanátsát meg-ditsérték, és az ö Követivel a magok Követtyeiket

is el-küldötték, a kik az ö Urokat, Arpád Hertzeget a békefségre kér

nék. Mikor ofztán ezek a 7sepel fzigetébe bé-mentek, és Arpád

Hertzeget meg-köfzöntötték vólna, máfik nap a Követek Men Marót

izenetét, 's nékik adott parantsolatját bé-mondották. Arpád Hertzeg

pedig a maga Fö-Embereivel tanátsot tartván, Men Marótnak izenetét

kedveffen vette, és meg-ditsérte. És midön a Men Marótnak Leányát,

immár azon egy idejünek, mint az ö Fia Zolta lenni hallotta vólna,

Men Marótnak kérését hallafztaní nem akarta, és az ö Leányát a ma

ga Fiának Feleségéül: a' néki igértt Orfzággal egygyütt elvette. És

el küldvén Követit U/zubuhóz, és Welekhez, meg-parantsolta; hogy

meg-tartván a Mennyegzőt, Men Marótnak Leányát, az ő Fiának Zol

tának feleségéül vennék; és a lakofoknak zálogba fzedett fiaikat ma

"**** És Men Marót Hertzegnek pedig Bihar Várát ál

tal-adnák. -

LII. R É S Z.

U S Z U B U R Ó L, És V E L E K R Ö L.

*

Uszvev azonban, és Welek, és az egéfz Had, Urok parantsolarjá

nak engedelmeskedvén, meg-tartván a mennyegzőt Men Marótnak
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Leányát el-vették, és a Lakofoknak zálogba vetett Fiaikat magokkal elvit

ték; magát pedig /Men Marótot Bihar Várában meg-hagyták; Akkor

Ufzubu, és Welek nagy tifzteséggel, és örömmel Arpád Hertzeghez

viizza tértek. A Hertzeg pedig, és az ő Jóbbágyai, eleikbe ki-men

tek, és a Men Marót Leányát, a mint illik egy olly nagy Hertzeg

Jegyefséhez, tifztefségeffen a Hertzegi Házba bé-vezetiék. Árpád Her

tzeg pedig, és az ö elö-kelö Fö-emberei mennyegzöt tartván, nag

lakadalmat ütöttek; és majd nem minden nap, a körül fekvö Orfzá

goknak különbb - különbb-féle Ezrivel, a mennyegzöi Vendegség fze

rint ettek, ittak. Az Ifjak pedig játfzadoznak vala a' Hertzegnek, és

az ö Fő-Embereinek fzinek elött. Árpád Hertzeg azonban, bé-vevén,

az ö Fö Embereinek, és a Magyarság Vitézinek a hüségre való eskü

vésöket, a maga Fiát Zoltát, a Hertzegségre, nagy tltztefséggel fel

emeltette. Akkor a Hertzeg U/zubunak a Szalók Attyának, az ö igen

hív fzolgalatjáért, Kefprém Várát, minden hozzá tartozandóival egy

gyütt, néki adta. 7"

(*) Arpád Hertzeg, a kinek a maga nagy érdemü Fö-Emberi közül vala

melly Várat ahoz tartozandó javakkal egygyütt ajándékozott, annak, és azok

nak tellyes hátalmú birtokát-is által adta, 's ajándékozta, úgy hogy miko

azután az Orfzág Vármegyékre fel-ofztatott-is, azok a' fzabad Urak a Mer

gyés Fö-Ifpányoktól nem függenének, hanem egyedül magát a' Fejedelmet

esmérnék Fejöknek, és Törvény fzolgáltató Bírájoknak. Es az illyenek ne

veveztettek: Tituli veri, illibati, eximii, integri, magni, liberi, ac perpetui Comi

teg. Igaz nevezetű, férthetetlen, a köz Tötvény alól ki-vett, tellyes ha

talmú, nagy, fzabad és örökös Uraknak, Grófoknak. Illyen fzabad Urakká

tette a Máfodik András Király 1218. efztendőben a Vodiczai Babonek, és

Htván Grófokat, a kik nap-keleten ö véle a magok költségén hadakoztak,

minden akkor birtt, és jövendöben fzerzendő Javaikban, kí-vévén őket a'

Horváth Orfzági Hertzeg, és Bán, és egyébb igazság ki-fzolgáltatóinak ha

talmok alól. Ézektöl jöttek ofztán a Korbáviai, Frangepán, Zrinyi, Blágai,

Szlunyi, Terfzátfzki, Szabad Grófok. Illyen fzabad Urrá, Gróffá tette Ifjú

Láfzló Király, Hunyadi Jánoft Be/ztertze. Várában, és az ahoz a Várhoz tar

tozandó Uradalomban, 's annak kerületében, és faluiban ki vévén őtet az Er

… délyi Vajdának hatalma, és Birofsága alól; és Befztertzei örökös fzabad Urrá

Gróffá, és nem Megyés Fö-Ifpánnya, Be/#tertzét pedig örökös fzabad Ura

• sággá és Grófsággá, nem pedig mint egy jó Barátom a maga Hunníáfsának

"- toldalékában hibáffan mondja, örökör Vármegyévé tette, Bonf. Dec. 3. 1. VII.

4 Illyen fzabad Urrá tette Mátyás Király Vitéz Jánoft Bihar Várában, és az

ahöz a Várhoz tartozandó Falukban, nem pedig az egéfz Bihar Vármegyé

ben , a' mínt vélekedék a Váradi Püfpököknek le-irója. Nem-is tette ez ál

ral ötet Megyés Fö-Ifpánnyá, hanem Bihari fzabad Urrá. Bonf. Dec. IV. I.

- 1. Illyenek vóltak az Efztergami, és Kalotsai Erfekek, 's a' t. a Bozinyi,

" és fzent Györgyi, Sepes-Vári, Grófok-is, de azonban az illyetén köz Tör

- ta •

ek pedig a Zarandi (*) fzabad Uraságot ad
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ta. És így a többi Nemeffeknek is tifztes Hivatalokat, és Helységeket

ajándékozott... Men Marót, ezen dolog után, máfodik efztendöben,

meg-holtt Fiúi magzat nélkül, és Orfzágát egéfzfzen a maga vejének

Zoltának elhagyta békefséges birására. Ezek után, Urunk ízületésének

kilentz Izáz hetédik, efztendejében, Arpád Hertzeg ki-múltt ei Világ

ból; és tifzreffégeffen el temettetett, egy kis pataknak, a' melly kö

árkon folyik alá. A hila Váraísába, forrásánál. A holis a Magyarok

nak a Kerefztyén hitre való megtérésok után, a Boldog Szüz Máriá

nak tifztelete alatt, egy Szentegyház építetett, a' melly Fejér Egyház

nak hivattatik. -

LIII. R É S Z.

MIKÉPPEN LöTT ZOLTA ATTYÁNAK

ÖRÖKÖSSÉVÉ. . .
* ”

*

Es az ő fia Zolta lett ofztán az ö Örököfsévé; a ki-is erköltsére néz

ve, az Attyához hafonló, természetére nézve, különbböző vólt; mert

Zolta Herržeg egy kevefsé felypes, és fjér Ízínű vólt, puha, és fárga

hajú, tefte állására nézve, közzép fzerű, jo Hadi vezér, erös, és bátorízívű,

de Polgárihoz kegyelmes; édes befzédü, de az Uralkodásra nagyon vá

gyódó; a kit minden F5 Emberek, és Magyar Vitézek tsudálatos mó

don fzeretnek vala El telvén pedig némelly ídők, mikor Zolta Her

tzeg tizen három efztendös vólna, az ö Ofzágának minden Hö-Enbe

rei, koz tanárstsal, és egygyező akarattal a Hertzeg alatt, az Orfzág

nak némelly Igazgatókat rendeltek ; a' kik a' fzokáfi Törvényeknek kor

mányozása fzerínt, az egymáffal ellenkezőknek Poreit, és versengéfit

le-fzállítanák; máfokat pedig a Hadnak Vezérivé rendeltek, a kikkel

külömbb-külömbb-féle Orfzágokat püfztítanának; a' kiknek neveik ezek

vény alól ki-vett fzabad Uraság, fzabad Gróffság, Zrinyi Péternek; és Fran

gepán Ferentznek halálával el múltt Magyar Orfzágban.

H
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vóltak: Leel,a Tas fia, a Bogát fia Bults, az a vér-fzopó Férfiú, Botond

a Kulpon fia; mert ezek hadakozó Emberek vóltak, és fzívökben eröf

fek, a kiknek femmi más gondjok nem vólt, hanem tsak Nemzeteket

a magok Uroknak meg-hódoltatni, és máfoknak Orfzágit pufztítani. A'

kik Zolta Hertzegtöl engedelmet vévén, a Karinthia-béli Haddal győ

zedelmeffen meg-verekedek; és onnét Forum Juliumon által a Lom

bardiai Marchiára jöttek, a hol Pádua Váraisát, öldökléfekkel, és

égetéfekkel, és karddal, és nagy ragadományokkal kegyetlenűl el-pufz

tították. Innét bé menvén Lombardiába, fok gonofzfzat kezdettek tse

lekedni; a kik eröfzakának, és baromi fene dühöfségének, mikor egy

Seregbe öfzve gyülvén, a földnek lakofi ellene állani igyekeznének,

akkor a Lombardu/bknak meg-fzámlálhatatlan fokafsága, a nyílaknak

febes lövettetéfivel, a Magyarok által el-vefzett, és igen fok Püfpö

kök, 's Grófok meg-ölettettek. Akkor amaz igen nevezetes Férfiú Lu

tuárd is, a Vertzellei Anyafzentegyháznak Püfpöke, az ifjabbik Károly

Tsáfzárnak, hajdan igen barátságós Barátja, és hív, titkos tanáttsa,

mikor ezt hallotta vólna, magához vévén javait, és hafonlíthatatlan drá

ga kíntseit, a mellyekkel minden bötsű felett bövelkedik vala, mikor

minden fzorgalmatofsággal el-kerűini igyekeznék azoknak vér-fzopó ke

gyetlenségöket, akkor véletlenül a' Magyarokba akadot, és azok által

el-fogattatván, tüftént meg-ölettetett, és az Emberi bötsüt. fellyül hal

ladó drága kintset, a melyet magával vifzen vala, elragadták. Azon

időben Iftván-is, a (Waldó) Gvido Grófnak Attayfia, mikor a Várnak

kö-falán, az árnyék-fzéken ülvén, éjjel hasát tifztítani akarná; vala

melly Magyar által, a háló-fzobájának ablakán kerefztűl, egy nyíl

lövéffel, nagyon meg-febesítetik; a' melly febben, azon étfzaka meg

is hal.
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LIV. R É S Z

(LoToRIGIA) LOTHARINGIA, NÉMET, ÉS

FRANTZ ORSZÁGOKNAK PUSZTÍTA

TASAR ÓL.

Azurks Lotharingiát, és a Nemet Orfzágot el-pufztították; a'

Nap-keleti Frankokat is, a Frankoniai, és Bavariai határ fzéleken, mi

nek utánna kozzűlök fok ezereket meg. ltek volna, a nyilak febes lö

véfivel, rútúl meg-futamtatták, és minden, javaikat el-fżedvén, Zolta

Hertzeghez Magyar Orfzágba vifzfza tértek. - -

=>

LV. R E S Z.

A LEELNEK, És BU LTSNAK HALALOK

RÓL.

*

A N N A K utánna pedig, ötödik efztendöre kelvén, Konrád Tsáfzár

nak uralkodásában, Leel, Bults, és Botond, a Magyar Orfzág Her

tzegének Zoltának, hajdan Tekintetes, és igen ditsöséges Vitézi, el

küldertvén Urok által, Német Orfzágnak réfzeire be-rohantak, és azok

nak fok javaikat elragadozták; de végtére ofz_án a Bavaru/bknak, és

A'émeteknek Illetlen rut gonoíz ravafzságával, Leel, és Búlts meg fogat

tattak, és az (Hin) Enus folyó vize mellett, fel-akaztatván, megölet

tettek. Botond pedig, és a többi Magyar Vitézek, a kik közűlök

meg-maradtanak, látván, hogy Ellenségeinek ravafz álnokságával kö

rül vétetvén, meg-fzoríttattak; bátran, és emberségeffen meg-állottak,

és egymáftól el-nem fzakadtak, hánem azt főképpen fel tették magok

ban: hogy az egygyik réfz, megfontolván a vefzedelmet, a máfikát

fegíttse; és így oíztán, mint a meg-febesítetett o"yok » fog-tsi

2
*

-
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korgtava, a Fegyvereffeknek közepére rohanván, Ellenségeiket, fzör.

nyű nagy öldökléffel, 's vér onráffal le-vagdalták, 's a' foldre terítet

ték. Szerentsés tehát a Magyaroknak, az illyetin közbe-vetett fzeren

tsétlensége, mert a fok vefzedelmek tapafztalásából, már bátrabbak,

és gyakorolttabbak, és a' fzűntelen való. Hadi viaskodásokból, mind

eröré, mind hatalomra nézve, elébb kelökké lévén, egéfz Bavariát

Mémet ,"Száz, es Lotharingia Orfzágokat tűzzel, vaffal meg ennéíztet

ték. Erchargenu/t, és Bertoldot, azoknak Vezérit le-nyakazták. In

nét pedig ki-menvén a Frankonia, és Frantz Orfzágokat, fegyverrel

meg-törték, 's fel prédálták; és midon onnan gyözedelmeffen vifzfza

térnének, a száfżok öket meg lesvén, nagy vér ontáffal el-vefztek; a'

kik pedig közülök meg-fzabadúltak, tulajdonokba viizza-jöttek. De

azonban Leelnek, és Bultsnak, és a többi Vitézeinek halálukon Zolta

Hertzeg; és az Fó-Emberei nem kevefsé háborodtak meg, és a Né

meteknek Ellenségivé löttek. Akkor Zolta Hertzeg , és az ö Vitézi öfz

ve kezdettek ö ellenek eskünni; hogy az ö általok tett bofzfzút, akár

mi módon lehetne, bofzfzúval vifzfza fizetni, el ne halgatnák- De az

Ifteni kegyelemnek fegítségivel, Zolta Hertzeg, Urunk” meg-teftesü

lésének kílenrz fzáz harmintz eg gyedik efztendejében, egy Fiat nem

ze, a kit ( Tu/cun) Takfonnak nevezett; ennek fzép, és nagy fzemei

valának, puha, és fekete haja - fzálai, űftöke mint az Orofzlánynak, a'

mint a kovetkezendőkben meg fogjátok hallani,

g= – -- *=9

LVI. R E S Z.

OTHO KIRÁLYNAK ELLENSÉGIRŐL,

*

A B » A N az Efztendőben, Othónak a Németek Királlyának ellensé

gi, utálatos latorsággal, az ő meg-ölésére igyekeztek ; a' kik is, mint

hogy a magok tehetségével, femmi rofzfzat nem tselekedhettek - vólna

ö néki, a Magyaroknak fegedelmét kezdenék kérni, mert tudják vala

azt, hogy a Magyarok, a meg-fzokott hadi dolgokban, gyözhetetle

nek vólnának; és, hogy az Iften, ő általok, a maga haragjának offo
rait fok Orfzágokra kinyujtotta légyen. Akkor oíztán azok, az Othó

nak, a Németek Királlyának. Ellenségi, a magok követtyeiket, ama

hadakozó Ferfiúhoz, Zol a Hertzeghez küldötték; és, fok aranyat ad

váa néki, kérik vala ötet, hogy a Magyar fegítséggel, az fellyebb
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mondott Otho Királyra ütne reá. Zolta Hertzeg azért, már a haragtól

vezettetvén, mind amazoknak békességökért, 's-pénzökért, mind pedig

a Leel, és Bults” halálának meg-bofzúllásáért, neki keferedett fzívvel,

nagy Hadat küldött a Wémetek Királya, Otho-ellen; A melly Hadnak

Fejédelmivé, és Vezérivé rendelte Botondot, a Kulpon” Fiát; Szabol

tsot, az Eleöd Fiát; és Irkundot, az Eő/è Fiát. A kik, mikor ki

mentenek vólna Zolta Herzegtöl, ujra Bavariát, Sváb, Szá/3 , és Thu

ringia Orfzágokat fegyverrel rablották, pufztították; és onnét, a negy

ven napi böjtben, ki menvén, a Rajna vizén által költöztek; és a L5

taring Orfzágot kézíjjal, és nyilakkal el pufztították; és az egész Fran

tzia Orfzágot kegyetlenül nyomorgatván, 's az Iftennek fzent Egyházi

ba bé-rohanván, azokat Ízörnyű kegyetlenséggel fofztogaeták. Önnét,

a Szenoni meredekeken, és az Alimini Népeken kerefztül, vaffal, és kard

dal nyítottak által-útat magoknak. , Meggyözvén tehát azokat az igen

hadakozó, és, a helyeknek természeti-álláfa fzerint, nagyon bátorsá

gos Nemzeteket, a Senoni Hegyeken által keltek, és Segu/a Várafsát

meg-vették. Az után, ki-menvén , Taurinát, amaz igen gazdag váraft,

oftrommal bé-vették; és, minek utánna Lombardiának sik Tartományát

meglátták, ama minden jókkal biró, és felesleg-is bévelkedö olafz

Orfzágot, egy fekes futáffal, majd egéfzlen, fel-rablották, fofztogat

ták. Az-után pedig Botond, a Kulpon Fia, és Várkon, az Eöfe Fia,

meg-gyezvén mind, a felyebb említett Nemzeteket, és fzerentsés gyö

zedelemmel élvén, tulajdon Orfzágukba vifzfza térnek. Akkor Otho ,

a Németek Királlya, left vetett a Rajna vize mellett, és Orfzágának

minden erejével reájok rohanván, meg-öltt íokakat közűlök; Botond

pedig, és Várkon, és a többi hadi Seregek, inkább akarván a hartz

ban meg-halni, mint fem hogy a magoknak már tulajdonított Diadal

mat el-vefztenék; meg-általkodon nyomják Ellenségeiket, és azon űr

közetben, egy némelly nagy Vezért, és igen nevezetes Férfiat meg öl

nek, és a többieket nagyon, és fulyoffan meg-febesítvén, futva íza

lafztják, ragadományit felprédálják, és onnét a magok tulajdon Or

fzágukba, nagy Gyözedelemmel vifzfza jönnek. És mikor ofztán Bo

tond, és Várkon Pannonia földére vigan vifzfza tértenek vólna, akkor

Bolond, a' hofzfzas hadi dologban meg-fáradván, tsudálatos módon

"" beregedni, és é világból ki - költözött; és el- temettetett

közzel a (Vereucea) Verötze parakához. De azonban ez tudva légyen

mindeneknél, a kik tudni akarják hogy ezeket, és az illyetin, többi

Hadakat, a Magyar vitézek, Ta'fon Hertzegnek üdejeig vifelték,

"=>

*
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LVII. R É S Z.

AZ ORSZÁGNAK EL-RENDELTETÉSÉRŐL.

Zo: T A Hertzeg pedig, a maga Vitézinek vifzfza térésök-után, a'

/Magyar Orfzágnak határit ki-fzabta. A* Görögök réfzéről; a Vazil

kapujáig, és a Rátz földéig. A nap-nyugat-felol; a Tengerig, a*

hol Špaléta Váraffi vagyon. És a Németek réfzéről; a Guneil hídjáig.

És engedelmet adot az Oro/zoknak, a kik Álmos Hertzeggel, az ő Nagy

Atyával, Pannoniába jöttek-vala, hogy azokon a réízeken egy Várat

építsenek; És, ugyan azon a Vidéken, a Mo/bni Fertön-túl, nem ke

vés Bjfénu/bkat-is helyheztetett, hogy ottan laknának az ö Orfzágá

nak oltalmazására; hogy talám idövel , ennek-utánna valaha, a Néme

tek, a nékiek tött božfz4ságért, a Magyar Orfzág határit dúl-fúlva.

ne pufztíthatnák. A” Tsehek réfzéröl pedig a Morva vizéig verette a'

határt, illy kötés alatt: Hogy azoknak a Hertzegök efztend nként adót

fizetne a Magyar Orfzág Hertzegének. És ugyan azon módon , a'

Lengyelek részér 1., a Tátra hegyéig, a mint ez elött-is immár ki

tsinálta-vala az Orfzágnak határát Bors, a Böngér Fia. És, mikor Zol

ta Hertzeg, és az ö vitézi, igy meggyökerefedtek vólna ; Akkor Zolta

Hertzeg Feleséget vön a maga Fiának 7akfonnak, a Kúnok Földéröl;

és, még életében bé-vette Fő-Embereinek esküvésöket, és a maga

Fiát Takfont Fejedelemmé, és Uralkodová tötte egéíz Magyar Orfzá

gon. És az-után ö maga, Zolta Hertzeg, Fia Uralkodásának harmadik

efztendejében, a Teftnek tömlötzéböl, a minden Teflnek útára ki-köl

rözött. Tak/ön Hertzeg pedig, a Magyar Orfzágnak minden Fö Em

bereivel, életének minden napjaiban, Orfzágának minden juffait hatal

maffan , és békefségeffen birta. És, meg-hallván az ö kegyefségét, fok

külföldiek, különbb-különbb-féle Nemzetségekböl, öfzve tódúltak-'s-jöt- .

tek ó hozzája. - Mert Bolgár földéröl, némelly igen nemes Urak jöttek

az if}náélitáknak nagy fokafságával, a kiknek nevök vólt (Bylla) Billa,•

és ( Boc/u) Bak/a, (*) a kiknek a Hertzeg, a Magyar Orfzágnak kü

(*) Pé-snek | Vidékiben fok Faluk a Fö-Magyaroknak neveket vifelik el-an

nyira közzel, hogy majd nem határofsak egymáfia!; Arpád, Bogát, Szaboltr,

Hetéi - Bada fu va , Ahr igeje, Gyula, Béla-Vára, Bak/a , Otsád 's a' t. Ta

lám ottan tábort-jártak holzfzabb ideig.

*
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lönbb-különbb-féle helységiben, földeket ajándékozot, és azon fellyül

ama Várat, melly Pejinek mondatik, örököffen nékik adta. . Billa pe

dig, és az ö Eöttse. Bakfa, a kiknek Nemzetségökböl fzármazik az

Ethey, tanátsot tartván, a magokkal hozott Népböl, két réfzt a fel

lyebb mondott Várnak fzolgálattyára adtak, a harmadik réfzt pedig,

á magok Maradékinak hagyták. És azon időben, ugyan azon Tarto

mányból egy igen Tekintetes Hetén nevü vitéz jöve, a kinek-is a'

Hertzeg Földeket, és egyéb nem kevés birtokokat ajándékozot. Tak

fon Hertzeg pedig nemzé, egy Geyfa névü Fiat - a Magyar Orfzágnak

ötödik Hertzegét. És azon időben a BK/enufok földéről jöve egy

Hertzegi vérböl fzármázott vitéz, kinek neve vólt Thomizoba, az Ur

kund Attya, a kitől fzármazik, a ( ThomQy.) Thomay Nemzetség, a'

kinek Tak/ön Hertzeg adott lakó fölvet, a' Remey réfzeken a Tifáig,

a hol moít az Obadi rév" De ez a Thomizoba el-élt egéfz

Szent-I/tván Királynak, a Tak/ön Unokájának, idejéig; És mikor a'

Bóldog I/tván Király az életnek igéjét hirdetné, és a Magyarokat ke

refztelné, akkor Thomizoba hivságos lévén a hitben, nem akart kerefz

tyénné lenni, hanem a Feleségével. Kiuuro/al, az Obadi rév melett el

témettetett, ne hogy meg-kerefztelkedvén, ö2 és az ö Felesége a Kri

ftuffal élnének örökké; De . Urkund – az ö-Fia, kerefztyénné lé

vén, él a Kriftuffal mind örökké,

 



Nona ez a Rákos mezei végezés foha fem mehetet tel

lyes tökélletefségre, mert még azok közül-is, a kik azt

rendelték, és végezték,fokan János Király válafztatásakor el

állottak mellőle, az utóbbi időkben pedig, a Fels. Auftriai

Háznak által adatván az örökös Uralkodás, femmi hafzna, és

foganattya nem is lehet, mind azon által, hogy ama fok fzép

Nemes Familiáknak, a kik akkor Hazánkban tündöklöttek,

és ama bóldogtalan Mohátsi Hartzon, és az után két ízáz,

's több efztendőknek el-forgásában a Hazáért a Pogány Török

kel, és más egyébb Ellenségivel fzüntelen hadakozván, el

fogytak, és el-vefztek, leg-alább tsak hírek, nevek fen ma

radhaffon, ezt a végezést M. Gróf Battyáni Ignátz Erdélyi

Püfpök Úrnak a Magyar Zfnatokról irtt Könyvéből kiirván,

a Deák nyelvröl Magyar nyelvre által tettem, és ezeket a'

régi Nemes Magyarokat hajdani Magyar Elejekhez toldalékúl

rekefztettem.

TOLDALÉK
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T O L D A L É K.

Az Magyar Urak Rákos Mezein való végezésének Mája,

hogy föha idegen Nemzetből Királyt közöttök nem

te/znek.
*

Mi Erdődi Bakacs Tamás a Romai Anya fzent egy

háznak Hegy fzent Mártonyi nevezetű Kárdinállya

Efztergami, Frangepán Gergely Kalotsai, és Bácfy

törvényeffen egybe-foglaltt Anya Sz. Egyházak

nak, Erfeki. És, Thurzó Sigmond Erdélyi. Szak

mári György, Királyi Kántzellárius, Váradi. Fe

rentz Györi. Csáky Miklós Csanády. Báthori

Miklós Váczi Podmaninyi Podmaniczki Ifiván

Nitrai Püfpökök. És, Orfzág János Szeremi vá

lafztott Püfpök, az Anya Sz. Egyházaknak Pre

látusi; és Gráborjai Berizló Bertalan Auránai Per

jel Dubitzai Gróff (*)

I*** Perényi Imre Aba - Ujvármegyének örökös Fö, és Magyar

Orfzágnak Nádor-Ifpánnya, és a Kúnok Birája. Szent-Györgyi, és

–w

A Prelátufok neveiben, a mi dűlö betükkel vagyon ki-jegyezve, azt más

teles iráfokból ragaíztottuk ide, . "

I
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18ozinyi Péter Gróff Orfzág Birája, és Erdélyi Vajda Zápolyai János

Sepes-földi örökös Gróff, és Fö-Ijpány, Hertzeg Ujlaky Lörintz. So

mi Jófa Temefi": és a Magyar Orfzág alsó részeinek Fő-Kapi

tánnya. Raskay alás Tárnok Mefter. Gergellaky Buzlaj Mojfes Aj

tón Or-állók Meftere. Báthory György Királyi Fö-Lováíz Mefter. Pa

lóczy Mihály Pohárnok Mefter. Podmaninyi Podmaniczky János Ki

rályi Szoba Mefter. Fellyebb említett Paloczi Palóczy Antal. Fellyebb

említett Sz. Györgyi, és Bozinyi Ferentz Gróff Kanifay György Nan

dor fejér Vári Bán, Berizló János Rácz Orfzágnak Defpotja. Telegd

Iftván Királyi kints-tartó. . Pelsőtzy Bebék János. Bélteki p"
György. Felső Lindvai Szétfy Tamás, Guti Orfzág Mihály. Hédervá

Férentz.. Magyarósi Rozgony 1ftván._ Homonnay János. Lofontzy

Sigmond. Gróff Mertzinyi György. Bajnai Both András, és Gyar

mathi Baláffa Ferentz a' Dalmátzia, Horvát, és Tóth Orfzági Bánnak

válafztott Követi. Gerfei Petheö János a Királyi Ajtók Ör-állöinak

Meftere. Tartsay János a Székelyek Ifpánnya _Akosházi Sárkány

Ambros Pofonyi Ifpán. Csáki Mihály, Lofontzy Bánffy János, Záfz
1ós Urak. Bellay Barnabás Zeörínyi, Csulai Moré György Nandor fe

jér vári, ugyan azon Csulai Kende Miklos Sabáczy Bánok. Kamichátzi

(Horvát Márk Buda Várának Kapitánnya. Enyingi Török Imre. Pako

fy Mihály, Czobor Szent" Czobor Márton. Zoby Mihály.

Maghy Pál Vice Nádor. Ifpán. efztegneöi Szeretseny Lájos Viće

Orfzág Bírája. Ellevelghi János a Nádor Ifpánnak Itélö Meftere. Ver

bőczy Iftván az Orfzág Bírájának, és az Ország Erdélyi réfzeinek Itélő

Meftere. Mezőgyáni Máthé, és Marochai Ferentz a' Királyi Személy

Hely-tartójának Ifélő Mefteri. És Szerdahelyi Imreffy Mihály. Banchák

Deák András, Csongrádi Ifpán. Korlátköy Ofváld Tata, és Komá

rom Váraknak Kapitánnya. Albefzi Zfolfomy Miklós. Kevendi Szé

kely Miklós, Kis-Várday Lafzló, Berekzöi Hagymáfy Miklós, Ba

kofy Albert, -

Ifmét: Gybárdi Kefferű Iftván, Szent Pétery Láfzló, Valkó Vár

megyei Zekcsői Hertzeg Ferentz, Kifs Afzizony falvai Iftvánffi 1ftván,

Teremhegyi Bika János, Krafsó Feői Orbonáz György, Eüri Dachó

Lénárd, Baranya Vármegyei Korornay Iftván, Gordovai Janchi Já

nos, Tóthi Lengyel Láízló, Innakodi Kálmán János, Somogy Várme

yei Bodó Szent György Bodó Ferentz, Dombai Pál, és Dombai

iklós,"" Szerechen György, Morgai Miklós, Tolna Vár

megyei Ártándi Tamas, Tordai Miklós, Tóldi Mihály, Bajoni János,

Möchtói Miklós, Bihar, Wrgyei Kerechen György , Chányi Balás,

Laki Katzer András, Szala Kármegyei. Siütkei György, Szarvaskendi
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Sibrik Lászlo, Vas-Varmegyei Szegvári Ferentz, Hofzfzuróthi György

Hathalmi Lázár, Ajkai lános, Kef{/ rém Kármegyei. Némai György,

Ligandi Balás Györ/armegyei Illyésházi György, Kemendi Lajos Pó

fon Wármegyei Erdeós György Fejér Karmegyei. Megyi János Sold"

Széki. „Füri Balog János, Vasdinnyei Vas János Komárom Kármegyei.

Roson kelemen 7hrenchin Kármegyei, Kubinyi Máthé Arva Värme

gyei. Tarnótzi Kríttóf Túrótz Vármegyei. Tormai Tamás Liptó War

#megyei Masincszki György Zóliom Varmegyei. Márkuífalvai Máriásy

Iftván, Thernei György, Sepes Mármegyei Gimefi Forgách György,

Tapoltsányi Benedék, Salgai Mihály AVitra Varmegyei, Kálna ";
Baronyai György Bar:" Ságy Balás, Szántói Ofváld- Ter

jeni Radnót György 3. Nemhi Kartali Sigmond Wógrád /armegyei Kö

vári Pál, Nyenyei Morskos György, Cfehi Láízló » Oígyáni Bakos

János, Hont Varmegyei, Siüli Eteley Miklós, Gyáli Kenderefi Mihály,

Horváthi Mefter Adám Pe/t Mármegyei Thahi Iftván, Pómáfzi

Csikó Gáfpár, Pili/i. Báfztheöi Ferentz E/žtergam Vármegyei. Cfetneki

János, Pásztói Domonkos, Bellvényi Gál Heves Kármegyei, Serkei

Lorántffi Miklós, Rima fzétfi Fereniz, Feledi János Gömör Várme,

ei. Kazai Gyulaffi Ferentz, Réchki Iftván, Berhlehemfalvai Thurzó

Péter, Fanchali Láfzló Aba Ujvármegyei Páni Khriftóff, Cfapi György

Zemplin Kármegyei Zvinyai Máthé-Segnyei Sebetyén Sáros Kárme

gyci. Rufzkai Dobó Domonkos, Strirei" Ung Kármegyei Ká

Izoni lakehy Láízló, Náményi Balás, Daróczi Márton Bereg Vár

megyei. Ujhelyi György, Bekényi Miklós Ugotfa Kármegyei Getes

János, Bertnai János, Mára Maros Mármegyei. Chaholi Bertalan,

Gathali György, Sepefy János Szathmári Kármegyei Sarmafághi Mik

lós, Bényei Tamás Közép Szólnok Kármegyei IIlosvai Jeronimus

Kra/zna Vármegyei. Parlaki Menyhárt, Petri Derfi Kelemen Zabolck

Kármegyei Gerlai Abrahámffi Sebeftyén, és Abrahámffi Péter, La

dányi Lafzló Békes Mármegyei Gyalui Vas Láfzló, Bánrévi Filep, Vefes
ni;" Külsö Szólnok /armegyei. Váras Kefzi Lépes Bernát, Horvát

András Zarand Vármegyei. Kechkeméti Patóczi Bertalan, Ravazdi

Péter, Kefzi Akos Miklós, Iványházi Kenter Iftván, Arad Várme

ei. Telegdi Láfzló, Makófalvai Makó Gergely, Kutafi Lukáts C/anád

armegyei. Gyarmathy Lafzló Temes Vármegyei Kerei Bertalan To

rontal Vármegyei Kenderefi Mihály, Zoltai Ferentz Bács Vármegyei.

Peres András, Porofzlai János Bodrog Vármegyei, Dóczy Gergely,

Martonofi Peftényi Gergely, Sevényházi Iftvan (fongrád Vármegyei.

Szelnatacfi Miklós, Rátkay Sigmond Po/ega Vármegyei. Es Petrovich

Mihály Orbáfi az elébb emlitett Magyar Orfzág Vármegyéinek válafz

tott Követi, és Nemeffei, és ugyan azon o*** Fö Emberi, és

- - 2
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Elöl-járói, a kik e jelen való Diétára és a' fellyeb mondott Láfzló

Kírály Urunknak parantfolatjából a moftan közelebb el múltt Sz- Mi

hály Arkangyal octayáján a Rákos mezején tartatott Orfzág Gyülé

íéré ide rendeltettünk, és jelen vóltunk.

Emlékezetül adjuk ezen Levelünknek erejével, jelentvén minde

neknek, a kiknek illik: Mivelhogy é földön femmi sints, és, vagy az

Iften elött kedveffebb, vagy az Emberi terméfzethez illendöbb dólog

nem-is lehet, mint a' köz Hazának, és az egéfz Emberi Tárfaságnak

mennél jobban, mennél fzorgalmatofTabban gondját vifelni; és minden

igyekezetet, törekedéft, fzorgalmatofságot, végre minden ferénykedéft,

és iparkodát a maga Hazájának, és Nemzetének hafznára, és bóldo

gítására forditani, és az, mi úttal, móddal bóldogúllyon, és fzeren

tsés legyen, mind a jelen-való, mind pedig a majd majd történendő

dolgokat, és mind azokat a vefzedelmeket, a' mellyekbe ö a maga

Gondvifelőinek gondatlanságából, és tunyaságából könnyen beléjek

eshetnék, fzorgalmatosbban, és vigyazóbb ízemmel meg tekínteni, és

azokat ugy el-távoztatni, hogy minden felől bátorságba, és tsendes bé

kefségbe helyheztetve, és abban meg - erösíttetve látfzatraísék. Innét - is

azért Mi fokízor elménkben forgatván ezen Nemes Magyar Orfzágnak,

ama fulyos, és majd tsak nem utólsó vefzedelemre vivő pufztúlását,

és ízükségét, a' mellyekben ötet ezen idöben mód nélkül, és igen il

letlenül heverni kiki # -

és Hazánk fzeretőinek, és oltalmazóinak fzokáfa - fzerínt az ö illyetin

pufztúlásának, és utólsó romlásának mennél elébb órvofságát keresni,

immár több Gyüléfeket itt is, amott-is tartottunk, nagy, és meg-ma

gyarázhatatlan munkát, fáradságot, és költségeket is ugyan ezen dolog

bán eddiglen tettünk... És noha némelly dolgok ezen idők alatt, fok,

és különbb különbb-féle gondos törödéjek, és fáradságos munkák-által

meg-jobbíttattak, és eligazíttattak is, mindazon-által ezt az egygyet fő

képpen tapafztaltuk, a' melly által ez a mi Orfzágunk igen meg-fzag

gattatott és meg-erötelenítetett, 's-erre a rut pufztúláfra, és minden

tagjaiban-való difztelenségre juttattatott, hogy tudni illik ez az Orfzág

gyakorta az idegen Nemzetű, és külső Orfzági Urak, és Királyok-ál

tal vezéreltetett, a' melly időkről ha meg-emlékezni, és az el-múlttakat

elé-hozni fzabad, vagy ízükséges dolog vólna, könnyen ki-tetztzenék,

Hogy ez az Orfzág foha nagyobb kár valláft, foha nagyobb vefzedel

met, és pufztítatáft nem fzenvedett, mint akkor, mikor a külföldi, és

nem a maga nyelvén való Uraság által tartatott, és Kermányoztatott,

Mert ezek a külföldiek tsak a' magok tulajdon hafznokra vigyázván,

minek elötte ennek a Szittyai Nemzetnek (a melly, valamint hogy ezt

önnyen meg-láthatja, akarván a jó Hazafiaknak,
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az Orfzágot a maga igen nagy vére ontásával, és Attyafiainak fzörnyű

öldököltetésével fzerzette, és nyerte, ugy azt Karddal, és fegyverrel

moft-is oltalmazni ízokta) erköltsét, és 1zokásit meg- tanulták volna,

mindenkor inkább a henyéléft, és nyugodalmat, mint fem a fegyvert

üzték. A honnét-is ofztán az következett; Hogy Ráma, Servia, Gá

litzia, Lodoméria, Bulgária , és Dalmatzia Orfzágok, és más igen

erös Vég-Várak az o gondatlanságok miatt ettöl az Orfzágtól el-fzakaíz

tattak, elidegenítettek el annyira, hogy meg-fzaggattatván a Vég-he

lyek félnünk kelletik, hogy az Ellenségnek febes ereje a belső részekre

is bé ne rohannyon, a nellyek, (ugy itéllyük) nem történtek, és foha

fem lettek volna, ha ez az édes Hazáját fzeretö Magyar Nemzet, nem

a külsö Nemzetekből, hanem a maga véréböl, 's-Nemzetségéből ma

gának valamelly alkalmatos Királyt válafztot-vólna. Mert ugyan-is,

hogy a Felséges. Máfodik Andrásnak, ugy mint a negyedik Béla Kir.

Attyának, és Lajófnak, és Mátyásnak, és a többi Magyar Orfzág di

tsőséges Királyinak tetteit, és ditséreteffen vifeltt fzép tselekedetit (mel

lyekkel ők ezt a Szittyai Nemzetet nem tsak fényefsé, nevezetefsé,

, felségefsé tették, hanem még annak hirét, nevét az égefz

föld kerekségen fzéllyel, hofzfzal ki-terjefztvén, az Égig emelték) a'

rövidségnek okáért él-halgaffuk; Senki azok közül, a ki a Magyar

Nemzetnek valamellyik Vérségéböl a Királyi Felségre magafztaltatott

valami kárt, és vefzédelmet nem okozott, hanem inkább ki-terjedéft,

nagyo6búláft, és ezen Orfzágnak hafznot fzerzett. Ellenben pedig a'

kik az idegen Nemzetböl bé- hozattak, nem tsak vefzedelmére vóltak

ennek az Orfzágnak, hanem még néha mint leg- dühöffebb Ellenségek

az Orfzágnak belső réfzeiben kóborolván, ezt a Nemzetet felette nagy

gyalázattal illették. Ennek tehát, és a mi illy nagy, és utólsó vefzé

delmünknek, 's-kár-valláfunknak akarván immár valaha orvoslását ke

resni, és azt tőlünk el-távoztatni; Hogy : ha ezen moftani kegyelmes

Urunknak, Láfzló Urnak, Magyar, és Cseh, 's-a több Orfzágók Ki

rállyának, a ki minket nem tsak minden kegyelemmel, és fzabadság

ban kegyeffen vezérlett, és meg-tartott, hanem még több fzabadságin

kat-is helyre állította, ez életböl Ferfiui magzat nélkül történnék ki-mú

láfa, Mi, és ez az Orfzág nagyobb vefzedelemben ne maradgyon, és,

hogy fenki a kűlső Fejedelmek közül ezt az Orfzágot magának eröfza

koffán ne tulajdoníttsa, és minket örök fzolgálatra ne veffen, leg-in

kább-is, és kiváltt- képpen erre azon okból indítatván, hogy az egéfz

Világon egy Nép, vagy Nemzet sintsen, a' melly a' maga véréből

Nemzetségéből, és ivadékjából magának Királyt, és Urat ne válafztana.

Hogy tehát ez az Orfzág, a' melly a'K" kö- fala, és

Paizía, és a' ki a' Maga, és Fiainak nagy vér"" , és öldökölte

- - 3
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tésével az egéfz kerefztyénséget mindenkor oltalmazta, a többi Nemze

teknél kifebbnek, és némínéműképpen fzerentsétlenebbnek ne láttaísék,

Mi mindnyájan, egyenlő akarattal azt rendeltük, és a kiffebbiktöl fogva

a leg-nagyobbikig 2.'s a legnagyobbiktól fogva a leg-kiffebbikig azt

végezzük, és rendellyük: Hogy moftantól fogva ez-után, valahányízor,

és akár mikor, ez az Orfzág Fejedelmétől, és Királlyától meg-fofztatik,

és árván marad, és femmi Férfiui Örökösök, a kiknek azon Orfzág

Törvényéből, és ízokásából rendfzerint helyébe állani kellene, fen nem

maradándanak, attól fogva ennek utánna örökké, a külföldi Nemzet

ségekböl, akár mi nyelvű légyen-is, foha fenkit Királyunkká nem vá

laíztunk, hanem egyedül, Égy, ezen Tiíztségre reá termett, és alkal

matos Magyart keresünk, a kit-is egygyezö buzgósággal, 's egy fzívű

lélekkel, értelemmel, és akarattal, éppen tsak itt a Rákos mezején,

és nem máfutt, Urunknak, és Királyunknak fel-vefzfzük, és " vá

lafztani, fel-venni, és bé-venni tartozzunk. És, mivelhogy vannak né

melly fzomfzéd Királyok, és Fejedelmek, a kik naponként arra ásítoz

va-vágyódnak, hogy ezt az Orfzágot magoknak el-tulajdoníttsák; sött

a fellyebb említett" Király Urunknak halála után, hogyha Fér

fiui magzat-nélkül (a' mellyet távoztaffon az Iften) é világból kimúlna,

vagy, még az ö életében-is, erre az Orfzágra, vagy annak réfzeire, és

tagjaira fegyvert fogni, vagy reá ütni, és azt, 's-Minket, mindnyájun

kat erővel is talám, és fegyverrel a magok "" hajtani igyekez

nék; Hogy tehát az illyetin efetben ez az Orfzág, és annak réfzei, és

fö-képpen pedig a mi vég helyeken lévő Atyánkfiai, és Barátink, azok

által, (mikor ezen Orfzágot a mi egygyezö válafztáfunk-nélkül, és a

mi illyetin végezésünk-ellen, avagy másként-is, akár mi módon elfog

lalni, és niagoknak tulajdonítani akarnák) el-ne nyomattafanak , azt

igértük, és arra reá esküdtünk, söt mind magunknak, mind örököffe

inknek, és utánnunk következendö Maradékinknak neveikben, és Sze

méllyeikben kéz-fogás-által azt igérjük, és esküfzünk » Mi Püfpökök

ugyan a mi Lelkünk'-isméretének tifztaságára; Mi pediglen az Orfzág

nak fellyebb meg-nevezett Záfzlós Urai, Fö-Emberei, és Nemeffei a'

Mi igaz Kerefztyén hitünkre, és betsűlletünkre, 's-Emberségünkre:

hogy az ollyatin efetben fenki a másikát foha el-nem hagyja, hanem

Egygyik a másikának, az ez erántt lött limitátzio, és ki-fzabás íze

rínt, a maga Népeivel, a kiket Orfzágunk közönséges Dekrétomának

értelme fzerint tartani köteléztetnek, és mikor fzükség léízen, még na

gyobb erövel-is, a mint töle ki telhetik- mindenkor, és ugyan an

nák az idejében hiven fegitségűl lenni, söt, ha a' fzűkség ugy hozándja:

magával, ez az egéfz Orfzág, és következendö képpen, Mi Fejenként

felkellni, és az illyetin Ellenféggel fzembe fzállani, és édes Hazánkért

?
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mind halálig hartzolni, és verekedni köteleffek legyünk, és azonban

mind addig ellene állani tartozzunk, miglen Magunkat az ollyatin Ellen ,

fégtöl meg nem fzabadítjuk, és ezt az Orfzágot annak üldözéfétöl,

és háborgatáfától, az Iftennek fegítfégével, meg nem mentjük, és eléb

beni bátorfágos, és békefféges állapottyára vilzfza nem teízfzük. Ha

pedig Valakik közülünk e fellyebb mondott Végezéfekkel, vakmerő

képpen, ellenkezöt tselekedni, bátorkodnának, Ezek az Orfzág örö

kös hitetlen Arúlóinak tartaffanak, a kiknek fenn az ujjonnam válafz

tatott, és tétetett Királyi Felíég, fem pediglen az egéfz Orfzág kegyel

met foha fe adhaffon, hanem az örökös ízolgálatnak, és paraíztfágnak

igája alá vettettvén, a' magok gonofzfágoknak büntetétét fzenvedgyék

vég nélkül. Ezen Mi Levelünknek erejével, és tanubizonyfágával.

Mellyet Mi Prelátufok, és Záfzlós Urak tulajdon, valófágos, és tzime

res Petfétinkkel, Mi pediglen Fö- Emberek, és Nemeffek a fellyebb

emlitett Perényi Imre Nádor Ifpán Urnak, és Gróff, Orfzág Bírájá

nak, s Erdélyi Vajdának valóságos petíétjeikkel meg-eröfitettünk. Költt

a fellyebb mondott Rákos Mezején, említett Orfzágos özve Gyűlélünk

nek 15-dik napján, An. D. 1595. -

 



9 Aend. /Hiba. obbítás,

* 7 Kirallyának ,
2 3 akatattal akarattal.

5 16 tázoztathat távoztathatnák.

6 - Németekböl Mémetektöl.

• 8 3 volttat volttát.

9 22 Ferfiak Férfiak,

9 49 ' ' Fin Fia,

Jl. I 24 téllyünk féllyünk.

1 2 25 folynának folynának.

34 13 VRSVVR ÖRS-UR.

56 19 Miko Mikor.

- 40 Mergyes Megyés.

- 34 Birofsága Birósága.

A többi ezekhez ha/onló elkerülhetetlen hibákat jobbítsa meg- maga

«” jó akaró Olvasó. -
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