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AJÁNLÓ LEVÉL

MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ -

MIHÁLDI SPLÉNYI AMÁLIA

UDVARI KERESZTES ASSZONYSÁGHOZ:

MÉLTÓSÁGOS cs. H. HEMAEÁS

TóLNAI FESTETITS ANTAL ÚR”

HITES TÁRSSÁHOZQ

szakálles Öseinketa állító-m Méltéságdel?

eleibe, az erkőltsnek, és maga-viseletnek .

abban az eredeti együgyü formájában,

mellyrül a'; részre hajlatlan régibb törté?“

net Irók dítse'rik; az' Erkőlts gMesterel;

pedig feddhetetleneknek Vallják. Es ezt

olly bizodalommal tselekszemg; hogy , ha

talán mások, - «imái nagy világ Fijai,

--- meg botránkoznak is tettemben; ' mi

aan a” régi kis világi mívelésú, vagy még 1

abban is tsínatlan , ,s a, mint „mondani

szokták, neveletlen Apáink” történetit a.ál

.Magyar Szép Nem” egyik Remekiének

ajánlom; maga Nagyságod éppen nem

fogja“ neheztelni; hogy .«azokat, a” vagy”
szokatlanságokat, vagy fogyatkozásokat, q

462,



mellyeknek, a” mi rossz akarói'nk által

Oriási termetre snagyított állatja, az 6

természeti {A ártatlanságjokat ostromolja ,

Méltoságosn nevével, mintegy Pallá's,

paizssával, vagy bánthatatlanná teszem

 

olvasóim, nagy része előtt, vagy log-alább

fedezgeténi némellyek előtt. .

Ha azok, a” régi hagyományokban;

példázó mesékkel, de „a, kegyes Lactan- g

tius, vallástétele szerént nem" hazugúl

festett arany idők , --za, mintén ugyan

szentül hiszem', -- nem tsak egy nemes.

meg elégedéssel, és termésáeti, de erköl

tsel párosított függetlenséggel ditseked

he'tnek, - (mert eméfelűl azt mondja O

üd”, hogy akkorv az emberek, önként,



minden törvényi kötelezés nélkül 'hívek

és igazak vóltak egymáshoz; sp on te

“sua, s'ine lege, fidem rectumque

coleba nt; ama” felül pedig Xen o

p h o n , Socrates után azt vallja , hogy

minden nélkül el-lehetni Isteni boldog

ság , vés minél több nélkül, Isteni termé

szerhez közelítő tulajdonság.- Lewen k l aj

így teszi» ki deákúl: n ulla re indai gere

Divinum esse, quam paucissimis,

pro Xi m u-m Dei naturae) mert így

a” mi S cyt'ha Oseink annál derekabbak,

mennél régibbek másoknál ; Hanem ol

lyan ki miveltséggel is a' magasabb tu

dományokra, és leg-szükségesebb mes

' terségekre nézve , a” millyent B e r o s us



tulajdonít az Örmény és Scytha Papok~

nak; a, példázatok okosabb 's nem írígy

magyarázóji , Pro metheu sn ak és a”

Tyrusi Herk ulesnek, a, Pythago

rásrúl szólló hiteles hagyományok a,

'Scytha bölts Abarisnak; Arrianus,

Ammianus Marcellinus, Calli

mach us, és közelebb Fuller, a” Kha

ly bs ok n ak; mert így még a, tudomá

nyok rendiben is,banem régibbek mások

nál, bizopyosan nem is újabbak egy nem

zetnél is Oseink: Akkor v nints igasság

jok azoknak , a, kik természeti szabású

Eieinket, vagy egy vagy más részben

betstelenítik; és az ő rágalmazássaikat,

tsak a” kőltözködések által el-tudatlanúltt'



némelly középgideiűkreg - ótt is tsak a' .

zabolátlan, ,s mint másutt. mindenütt,

úgy nálok is], .tanúlatlan köz népre, és

az önként katonának ,s rettenetesnek ne-,

Veltt hadi népre nézve lehet elfogadnunk,

vagy szenvednünk... 'Ha ellenben azok

az olly nagyra magasztaltt arany száza

dok , ollyan, mind testben-Lélekben mí

veletleri embereket szültek, a” millyenek

nek. tapasztalták a, főld”gombolyagja ne

gyedik , ötödik, és már ma több részei?

nek-is fel találóji, a, kukorikoló Hoten

t ó t ák a t, vagy a' némelly kézi mestersé

gekben szerentsés majmoló, de külömben
igen gyenge elméjü M oX i t áyka t, A Cs

még régebben is a, szamarakkal büvösA r



kádiailakosokat); még akkor is, Őse

inknek más Nemzetek Törzsökjeivel va

ló öszve hasonlítássában , sokkal többet

kell tulajdonítanunk, annak a” nemü-ne

mü köz-Anyasággal ditsekedhetö ból

dog Arméniának, a, honnan, a” leg-ré-'

gibb Történet-íróknak, akar meg-hatá

rozott állítássaik, akar nagyon hihető

hozzá vetésseik szerént, mint-egy apad

hatatlan fort'ásbúl szivárogtak-ki a” földi

Világ, minden részeire a” Nemzetségek,

magokkal vivén a” gyökeresebb emberi

szokásokat, és mennyei tudománybeli

közönségesebb állításokat , mellyekben

minden Nemzetek meg egyeznek; mint

, a” vagy más más ismeretlenebb vidéke



ken term-etteknek, vagy legalább ollya

noknak, a, kik ex közönséges kút-föbúl

lett származássokat, „se meg nem bizo

nyíthatják , se még nem is tudják.

V'óltak a, Tanúlttságnak, a, Világ »

leg régibb emlékezet-ü; századitúl fogva.

bizonyos idö szakasszai , és egyszersmind

egy vagy több fészkei némelly .Tartomáe

nyokhan; "és ezek az akkor-tudósabbak

is zmíveltebbek, a” többeket vadaknak ,

Bár b a r u s o knak nevezték ; holott a„

históriai “emlékezetet meg haladó időkön

túl, éppen azok lehettek mív'elttebbek ,S

tainúlttabbak , a, minthogy a, később idök

ben bizonyságot is tett magárúl ez a,

Metam orphosis; de Asiának azt a”



darabiát a, honnan én származtatom, Őse

inket, ritka vidék tudta ki tagadni elei

tül fogva a,.tudományosság sorábúl. _El

sőbb kőltözköde'ssei lettek Törzsök Apá

inknak egl}r részrül a” Kak as hegyek

felé, más részrül Syrián által'a, föld

közepi tengerig, sőt a, valaha barátság

talan de már barátságos Po n tusig, ngy

mint a, fekete vagy Magyar tenge

rig, sőt alá felé is az Arabsokig, mint

a” Scy'thopolis és Magog Városok
ls Mago rás folyó 'víz” neveik ”s más

hasonlók bizonyítják; Móses pedig már

Palaestinában Scy tha. származású és

Magyar nevü fejedelmeket talált; és el

rendeltt városokat, és a, tudós Egyiptom



bú] költözött Zsidóknál nem tudatlanab

bakat; kik közt "még Poéták is vóltak

olly tekintetesek, hogy egynek gyöze

delmi Versseít Maga Móses is Zsidó

nyelvre által tévén, be iktatta a.°_ maga

Szent könyvvébe Num. 21. v. 27. Sok

magas tudományoknak , még az Alge

brának is és ITrigOnometriának

kezdetit azon Asiai Nemzeteknél talál

juk. -- Cicero a, míveletlen, Barba

rus nemzetek közé számlálja a, Soythá

kat és Bri ttusokat (tsak ollyan jussa!

mint számlálhatnánk későbben a, Görö

göknek is nagy résszét) mert már az ő

idejében Róma nagy Vólt a” tsinosodás'

minden nemében; és még is. éppen ott a”



is hidegebb és vadabb vidék, termésse z

* vólt mint Róma; --* de én hozzá teszem,

hol ezzel a, névvel tisztel bennünket, a'

Posidonius üveg Sphaeráiát, gom

bolyagját vagy gombolyagjait hozza fel ,

(az Istenek, természetirj'jl írt könyvben "2.)

és azt.” kérdi hogy _ mit ítélnének arrúl

Seythiában , vagy Britanniában - el-Ee- .

lejtette, hogy másutt ö is meg ismeri,

hogy e, mesterséges alkotmányt , A r

chim edes' találta, -- attúl vette Po

sidoni us; Archimedes pedig maga

Q

o

hogy i')” a” Scytha Papoktúl vette; melly

Ciqero ellen elég a' Scythák, dítsére

tére; a, Brittuso kéra pedig» az elégnél

IS több, az, hogy Neuton , azoknak a,



termész'e'ti erőknek fel fedezöjeimellyek

ábrázol'tatódtak afi Posidonius Sphaerájá

ban ,' éppen Brittusi'vólt. Nem" a” tör~

zsök' vad's'ágátúl kell hát mérni a” Nem

zetnek lelki erejét; hanem a, természeti

hathatosságtúl; mert a” társasági. míve

lés , tökéletesíti a, jól termett nyers Nema

izetet , ,s a' valaha vad Americában kere

kedhetik a' valaha vad Btittusok'segíb .

ségével, "egy leg szelídebb Phila d e l

phia; -- tsak egynéhány Franklin

kell belé. . , "

Hogy hosszas ne legyek ajánló Le

vele'mben; abba hagyom ennek és hason

ló állításimnak erösítéssét. Ez Méltósá- '

godnak, a, ki mind Nemzetét, mind an



oak nyelvét betsíilni tudia, elég arra:

hogy a” nyers világbeli maga vise

letitül se ínúnon Oseinknek; - ezen én

munkámat is, mellyet azoknak

emlekemre -§ meg talán nem későn,

írtam, ne úta'liameg, a" minthogy eb

bdiW,minde' munka'tskát,

mi.“ meg“: - imgod' kegvességébe

mi)!

 

a" Sxecxô

HORVÁTH Ámán.



 

ne

AZ OLVASÓHOZ,

A Tudós Bél Mátyás , valamelly elől

járó Irásában , mellyet P r o d r o m u snak

nevezett, némellyállításokat botsátott köz

re a” mi Magyar Öseinkrűl; Azok közt ne

vezetes az : hogy a? “M a g ó g maradéki nem

vóltak részessi a” Bábel“ építéssének. -- A”

nagy igyekezett: Tudós elébb meg halt ,

mintsem az ara építendő munkáját el vé

gezhette vólna. Ez az állítás a' mint sokak

nak p ara do x u mnak, úgy nekem , nagyon

maga-kedyeltetönek tetszett; és ösztönt

adott ennek világosítássa' kedvéértgsok ré

gibb'é'slûjjabb történet-írásokat, a' mellyek

hez tsak hozzá-térhettem, fel-kutatnom.

A'keres élés, nyomozás, és maradhatatlan'

töreked s szélesebbre terjesztette igyeke
zeteme't ls abbúl lett, ez, a” Ma gyar, Ma

Óg Pátria'rkhátúl fogva I. István

tirályig. 4 .

Mit foglaljon magában? "s mitsoda ren

del adja elö a' történeteket ezen nem kis

fáradtsággal készűltt munkám? nem. SZülí',

ség említenem; mert mindenik meg van a'

könyv-testben. Sem állításaimat támagat

npm, mert többnyire ki vágynak írva-betü
szerént a” T e x t n sok ; mellyekbűl azokat; i /

vettem. Sem hibáimat mentegetnem ,mert--.

még azt sem tudom , mit fognak hibámrak

tartani K ri t ik u s ai m. Magyar beszé

dem”! éslrásom módjárúl sem. akarok sem

mit előre botsátani 5 mert az ezzel egy ide
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jü más két kônyvctskéímben , ngymint a”

Ma yar Arionban és Pnudolfiásbam'

arrú is eleget Szállottam.

Nem vólt szándékom ezen munkát lát

tatnom Hazámmal életemben; mivel az ezt

ked, vcllőknck , halálomig várakozni sem

került volna sok időbe. De több okok közt, -'

reá bírt ennek ki adássára az , a" mit a”'I'arcntu mi Arc hytásbúl ki ír, és de

{Ikúl elő ád Cic ero a” Barátságrúl írtt

könyvében n. 2.). S i qu is i n c o e l u_m

nucendissct , naturamque 'r'ûundi

ct pu lcritud'inem siderum perspe

x'insct, insvavcm illam ad miratí

nnem ci foro, quae jucundissima

.l'n i enot si aliquem Cui narrasset,

ll n. b uis s c t. En ezt a' más világon sen

.lsinok sem hoszélhetem.-Fáradozásomnak

jutalma hát hadd legyen az a' gyönyörkö

dól , n' mellyet érzünk , mikor másokkal

is tudatjuk azt a' miben gyönyörködünk.

._ Könnyen meg-történhetik , hogy ezen

gyönyörködés helyett , nyughatatlanítást,

ráma utazást , 's talán el-szánt betstelenítést

is kell érzeném} De ezen esetre , reá szán

tam magamat , log oll e étlen le ek ,
mint s'T'linius' %elghipnjei ésgayz A

rabs Damin" Tevéji. A' ki pedig kedvel

loni fogja munkámat, 's többekkel is ne

velni Öseinkrűl szerzett tudományomat ,

nem sajnálja: nagy köszönettel fogom ven

ni. Ittam Petrikereszturban 11-a Maji.

HORVÁTH ÁDÁM.



A” Magyar Nemzet

'Magóg Fő-Atyátúl fogva.

o. , István Királyig.

§. 1.

Hogy a” Hunnok , Hunn usok, Sczit'h a

nemzet, és nem E urópai, hanem Asi ai szár

mazású'; azt. már ma mások nem tagadjáln has

nem a.” kik vagy" n é m e t eredetüekké akarnak

tenni benünket ; a” T uis k ó O r á s” egyik társ

sának marad-ékivá; vagy M o s q v ai J o b b á -

gyo kká, a” Fenn e knek ,' némellyek véleke

dése szerént S k a n zi á b úl lett szárma- A-Magya},

zássoknál , és a” mi nyelvünknek azoké- "Fderfe:

val , és több , alább említendő északi nem- „satya?!

zetek nyelvével való atyafiságánál fogva. nemzet "3'

.A' többi akár külső, akár hónyi történet írók elö

adásai vagy reá fogásai, származásunknak honnan

és miképpen léte felül , már .túl vagynak azon

hogyhítelességjeket ostromlani kelljen, mert köl- '

teményeknek lenni meg ismértett'ék magokat. A'

most említett két értelem ellen pedig , a” kiköltö

Zésünkkel egy idejü Történet íróknak nyilván va

ló bjzonyság- tételei vagynak a" felül g hogy H u n-.

nu s eleink ide a” mi mostani lakó földünkre egye- “

nesen Asiábúl jöttek; mint a'többek egyenesen

közt Hieronymus, Priscus, a” ki gäsiäläúl

Atilával -személlyesen beszélt és dolgai- "Mt ' e

rúl sokat tudott, Z-osymns, a” 410-- 425

esztendő tájra, Ammian'us Marcelli

nus 578-dig Philostorgius 425-dig. Proc 0
pius 552-ig, Joprnandes, Agathias és má

ao k, az újjabbakközülpedígP omp onius Le, e

i
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tus, Sigebert, Begíno, Blondus, Sí.

gonius,Coc.cius,Sabellícus,Ca-llíma

zhus, Ritius Mihály'sa' t. (a.)

§. 2.

A' kik Finniábûl, Fenn országból

származtatják Eleínket, két nevezetesebb olsbûl ,

tselekszik azt: Egyik az, mert a" Fi nneline k

sok magyar hangú és értelmü szavaik vagymik;

és ennél fogm az Európ} szülnek tsak nem e

gész szoknyáfit Magyar Os-Anyákká Aborígí

;_n__'nes. teszik, ugymint a"Lappokat,

ldani-st. Estieket. L i v o, Cseremíssz,

Per-mísz, Blot-dna, Yugo], lion

xvy-ni Xan din. 0st, Yotják, Szil-án, Tsu.

 

1.51.» Hiero-funs il Epitlriio Palbiolae ad Oc

canun. el Epitaph. Sepohani ad Beliodorun:

e. mi. Egiui Ars-avult. mtôrtnetiro. de} "fIie-ányi
e; Buda-suber; a” Hl: loi ki kélt-west“! egint}, és a'

nin: Elshie-gesen tar-Ea! .lrilöihszikoes a” Mlrakôxäen.

általam-Priseusl ekor an

Zuns sta-wat k.-h. ll. Tleodos (Inuit-ai követje,

"szg minig. “dis-“avult a' Hun-oknak Links enber:

äimyxag zetek: lúd hul i- Eelog. Legationun Ex

eerph el libi-is list. Bita-(inne, nellytilual'ahb

xan-rí": miau-odaki“ a“ Parisi zim kiadás sze

retn. uhm“ huiik; is ran. lesi-us r. lesy-us,

iisenyitl Dip; 6-. "s iü Leheten: el Görôgil itt

nislûtllf. L n n ahhhfw Lc-uclnvinn

Deal ferditesi sműgufe! huni- rung-úti Hist

SJDÍCQ Lt. 3.; Stephan-swati, üőulelncla

tilxtuí rum- Anniannslarce linns LSC- c. 3. El

?fl3li rt Serra uit-etil inna Tale-s Nig,

m-3uja_ sfüli'tll;il lartelli-ls Co- es lllyriaifi,

s"; g mg“ Jurta-Jes hai-yu"' il Geticus 5x.
«s msu_uíyei.n: e: have-nai Püspök iuk ts aEL Go

txzs “LL-atyainak. Setrelari-ssa: a” lnnnnsoknik

Int-gy enn-izgat: fli Drlôgiltil iMazt; de a

imum. h ni iuk-ni Fádil. anal «(mello hin-39,. -

fi .osxJrgm NSLEIÍI nistotia- rerI- Ciristil

mit i IL Mlrrtnet kivncsi, Erite-e, Plo

2 Lszi-nen .a“ ealh§mndlm nius“ ROC“)

lwj'än nin“ alesilse. Proeopiís de lell. Persi

u glinxzltlsLlsnim heheh; Eln öre

ge: J .xsnmsms inn Ielisati-s alles-uh str; nia tőr

kpm: 23: :rt_I.-ir3;il HistorianLä. MNE»;

ünn ~.;am1im;_lxteretnsc_ Ez: finn-i "unáni a“ Col

ätilll:xagalgl TWR“, i- Ixterplis Risk

finance, tvt-ru a“ tihnälistuiaiat üt EE



.- 3 ._.

“mányok y a sz nemzeteket , sőt ezeket M a g y a r ül

bül „á... lS beszélteuk. (a) evezetesen J u h r á

,5‘ rûl ,_ J u h a r i a , aztmondja H e r b e 1:.

nem is on. s t e 1 n ., —- de tsak hallásbûl - hogy A t1.

naniägnek l ával éppen onnan jöttek a’ H u n n u s

' so k, 's hogy azok most is azon a” nyel

ven beszélnek a’ mellyen a’ M a g y a r 0 k; de u

tánna teszi, hogy eleget kerestetett ollyan em

bert , a’ kivel az ö szolgája , a" ki pedig tudott ma

gyarúl, beszélhetett vólna; de nem talált. (b)

 

Ta n á tsi rendbül ki esett. —- Ezekel: iamértetésiil némellyck

kedvéért meg kellett jeg "zenem. '

2. (a) Schlözer in a sitionibus ad novam Bussiam,

p. 3 48. E d it. B i ga e 1 7 7 o. Finni praecaeteris opuli latissi

me per Orbem difi'usi sunt , ab Europae Extrema eptemptrione

ad Obium el; Irtiscum sese porrigunt , in meridiem ad V o l g a m

porroque protensi , _Fi n ni enim singillatim dicti L ap p o n e s

Permi-i, Syraml, Ingri, Es tlandi, Votiaci , Sche

'remissi, Tchuvasai, Morduani, Vogulici et Con di

nenses Ostiaci , fratres sunt et cognati cum Bunga ris.

Hasonlót mond Eccard. comm. rer. Frau cic. L. 31. p. 487.

—- Lomonosoviu s in Annal. Vater. Bussox. p. 39.

L í von um Es tiorum etc. lin vae sibi per-similes sunt. - ——

quamquam autemHungari per ussos et Polon os , a Fin

ni c i corporis gentibus magno intervallo separentur , similitudo

tamen lingvae , quae sese manifestis indiciis prodit afl-atim decla

rat, utrosque ejusdem in principiis originis fuisse; praesertim quod

in iisdem regionibus ex quibus Hun a r i prodiere etiamnum re

liquiae Fi n n or. reperiuntur. Hasonlat bizonyít lh r e u s J á n o s

sal Sajnovits in glossario Svi o Gothic o, citálL eibnitz

reis ésEgenelphusra. '

3. (b) Herberstenn in commentario rerum Moscovi

ticar. . 85.Edit.Basil. an. 157 i. Rutheni per aspiratio

nem JuE ra proferunt , et populos J u h ri c i vocant. haec est

Juh aria, exqua~ olimHun ari progressi Pa nno nia m ocou

parunt , A til a q u e duce inn tas E u r o F a e Provinc ias debella

tunt. Quo nomine M os c h o vit a e mu tum gloriantur , quod eo

rum subditi magnam E urop ae partem olim sunt depopulati ,. re- '

ferebat Georgina Parvus dictus Natione Graeous m priore

mea legatione, Juharos subditos Magni Ducis Mosch_o

viae exstitissc, (Ex lharia progressqsyad paludes Moe

otidis consedisse, deinde Pannoniam ad Danubjum oc

cupasseg demum Moraviam ex fluvio sic nominatam et Polo

nia m. -- -- -- Belata saltem volui referreg Ajunt J u h a ro s ín '

hunc diem eodem cum hungaris idiomate uti quod an verum

sit? nescio, nam etsi diligenter inquisiverimo neminem tamen eius

Begionís hominem habere potui, quocum Famulus meus Im_gva_e

Hungaricae peritus colloqui potuisset. Bayer pedig tagadja 13

azt a' nyelv-egyezést mert azt mondja i n E p. 3. a d M alt h. B ee l.

Quantum iudicare possum ex M ol nari D i c t i o nia r l o’, m‘qor

etpotior pars LingvaeHun ga ricae a Fenn i'c a save-F inn! ca

ahhou-et. Ez a’ Bayer Pe tersbur geei Tudos azt tuszi , hogy

1
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SötTurk'oly 'Magya'r Szikszóíszületésmég

.Asztrakámbûl is azt írta haza 1720. hogy a”

Bla sv ar beszédnek és lakosoknak azon a1 részen

semini nvomát nem találta. (c) Ambár tehát az

sok bizonyságoknál fogva meg valósodik, hogy

„azok az Ejszaki Nemzetségek nagyobbára

a' régi H unniábûl szakadoztak .oda, ha szinte

ott más helybéli és szomszéd idegenekkel nagyon

meg: keveredtek is. és ebbül az soha sem követke
zikkhogy mi ô tôlök származtuitk vólna: Azon

mindazáltal. hogy néha egy vagy más nemzet”

nyelvében némelly szók a' blagyar hanggal , 's

néha jelentéssel is meg egyeznek, kevés bizonyost

lehet építeni: mert a' nyelvet nem annyira a'szólí,

mint azoknak hajtogatása teszi egyezőt-é vagy kü

lömbözôré: )livel azomban a' fáradhatatlan

 

Révai. a" hitelességig meg mutatta már azt,

neki u Anyja, Xagy Attil és Jób Atyja, Iilld Negrarol voltak.

nivalis-et. Epls. az lati. Bél apparatnn ad Hist.

Hung. addila p. 300. au „ndja Bayer: lnveníoAla

nos. Litlwanos.Verulos seiner-ios, Pelles. Lap.

rolls. Jestios, Lieiones. Prnssos. Scithici eorporis

a esse: Eng-uva aliam Origin- pnlos fuis

se.--AdTale-le-tsqu. tesnA-unano - arcelli

no. ciiiissnrissino Em (tn stri ote. ' 'd trans
Tolgai Bunni nban-ere, meo-mp.iis mem A

lanka Muk) niseebarnr. Fuel-e a' Volga usque ad Sinas,

tunya-ibn lag-na I-peria Runner-I. -

Enid-(gtenni! {volgai "ln-enis

i. qc) Iain ne. iu kin kereste Tlrkoly; jóllehet hogy va

lan-ály vafvW vagy fejedelmi lalasra ra akadt: Regis,

ggg-nono). ad Clna- inrin- sika fnit. ajz palatia

(1_133 unixos: mit ui; Pagani barban Hgv-a Hugi.

run. ladstbarmuk. idio-alisPgvnH-ngarícannlllm

7. his Ius-is - Ellenhenärnni'aban talált;
is}: Limnenregesismusknwltm mindani: u Actor

rríäzxaria: (xhibealtatelt a: lncanuslal: nagya

rdmmmin. de Drak szakkal: aa“ uo a' De

alualmlgyxis nimfát-smmi. hogy a naävarilvôha

“ha. mit: 1' mit?» elöttt-ismeretlenek: Bátyjának-egismer

wät ug (kirgiz; «tuzi-zinc a” Tul~i~Dnnai Ingvar ez! a“

Debreczeni-ambist. {egy egyis-Per pastllyt flit

iós. W. ha .I' Iain:- smphl Drakul hatmgarhk: u! le

Stt winni. hogy a“ agyar iek-“252152! Min! beszelünk; és

ges M ûrannalical kell tanulnia. a” ki érteni akarla

Iun: nur nt: huile-113"; {naga leld. szolga.

“rizs tsiznasadavit.
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hogy valamint a” Mapkeletis úgy az Északi

nemzetekkel is sok szavaink , és sok jelentő tólda

lékjaink meg egyeznek , de külömben is azok a:

gondos utazók, a” kik a” mi "nyelvünket örömest.
I

atyafiasítanák az E s z a k ib M o s z k a nemzetekyi

nyelveivel ;”' nem tudták okát adni s miért nem

lehet hát azokat, úgy meg egyeztetni a9 Magyarra],

mint a” D'oíninicanus Fr. Julianus meg
értette ai Volgán túlvaló Nagy Magyar Or

s z á'giakat, ésx egy a” mi hazánkbúl Török rabbá.

lett lesuitlaa kit az ellenség oda a" Volga.

mellé eladott , az E via ng él i o mi tudományra

is tanította azokat az A s í a í Atyánkfiait li (e) de sem

bele merg ~ereszkedem itt (tárgyomon kívül) ennek

fejtegetésébe, és az atyafiság mértékének meg ha

tározásáha , sem annak ellene nem mondok , 1 hogy

azoknak az“ E s z a ki aknak is , szó - hangjai s sza

vaik értelme és öszve rakása is egyezhetnek at ma

gyar köz emiliuss formájával, idí o tis m u s s al:

 

6, (e) P. Adam Schal, in Libro de initio et progres
su religionis apud chinenseszlwon nemo ex liegulis

Tai-caro Sini cis templum ingressusinquirebat de Sacr'or. ima

ginum origine, et aliquaúlulum edoctus, cum praerea de Ddva
i rg iine puerum J e s u m ulnis geslante percontatus , quidam

de adstantibus majoris ordinis nobilibus T a r t a r u s occidentalis,

el: Sinici idiomatis perquam gnarus, Cat eh i s t ae munus su

scepit, ac regulol christum Dom inum natum ex V irgi

ne , pro hominibus passum , vere mortuum, poslea resurrexisse,

ac ad coelos ascendisse , omniasine errore enunciavít: admiratus

Tartari eruditionem in re adeo isticv eregrina ., quaerit ex illa,

unde haec didicisset? cum ille se apu Vqlga m fluvium natum,

haec ibi saepius audisse testatus est, non dubia sequela , fidem

verbi ibi locor. per auditum una propagatum fuisse. Et vero me

moria proditum est , P a't re m de S o c i e ta t e Natíone H u n g a

rum a Turcis Captum, per eos, ad tartaros hosce venundalum

ervenisse, retulit ille postea per literas Romam perscriptas,

od exilio se in Patriam ejectum esse; reperis'se se ibi homines,

eodem quo Hungari utentes idiomate, planeque eos, a quibus

Hungari olim processisse vidcmur, proinde pro pretio redem

tionis non litrumrsed socios postulare1 qui avitam gentem patria

eligione una secum inbuant: inde compendio ad Chin ens cs

penetrari Rosse, sumptibus et periculis , alquejmmani circum na

vngatmne m posterum declinandis. caelorum non adme-dum po

regrinis moribus , soli semiustulatae et crudiusculae _carm slama

chum aptare dporterez banc cum lacticiniis fere sine pretio in

Tart aro rum tentoriis obviam esse.

l t
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mert azt külömben is általjában úgy mondják az

útazók , hogy különös az ô nyelvek és nem egyez

az Orosz birodalmi közönséges nyelvel : lehettek

hát ők Ammian._Ma,1-c ell. é s Bayerszerént

a” H u n n u s o ktûl külömböző ágazatû S c y t h á k

vagy M a góg ák , de ezekkel egy eredetüek : én

pedig még azt is hozzá teszem, hogy lehettek még

akkori H u n n u s szállítványok , mikor még~ sem

az Al anus (hanem ha Albanus) sem H un

n u s n év, leg alább meg külömböztetöleg nem

vólt ismeretes a' külső íroknál. Mert akárminek

hívták légyen azt a” felső A s í á t a” T a n aí s túl

fogva a” napkeleti tengerig, az tsak igaz , hogy a”

F' e n nek a” Magyar hangú szókat 's napkeleti szó

járást Skánziáb ûl nem hozták (f)

Második Indító ok , hogy némelly történet

írók emlékeznek bizonyos S c a n din á v i a i vagy

'S k á n z i a i kőltözködésrűl , mint a" többek közt

Jornandes, a” ki onnan meséli a” Magy av

r o k nak tsűfos származássokat is: de S ax 0

(Gr a mm a ti c u s) a” ki pedig akkori időbeli Tör

ténet Iróra S t a r c h a t e r r e útal , említ még há

zassági szövetséget is G r á m D á n Király és

- S u m bl us F e nvn Király Leányja között; és ha

az nem vólna is , a” Tudós Bayer a” Fenneket

nem meg vető bízonyságoknál fogva a' N e uru

soktúl származtatja , a' N e u r u s o k pedig H e r o

dot szerént a' Volga és Bori sthenes közt

laktak , (és így e" szerént minden nehézség nél

kül lehettek A si a i S c y t h a eredetüek); és mi?

vel a” N e ur us ok ezt a“ régi lak-helyjeket 30.

esztendővel elébb hagyták el , mint D á r i u s a”

S c y t h á k 'ellen' ment; az említett házasság pedig

hiteles hozzá vetéssel a” H ri stus előtt mintegy

418 esztendő tájra, esik; ezen két történet egymás.

 

7. (f) Méltán mondja ha: Leibniez in Miscellaneis Nro. 17.

p. 45. Ego Scythica malo vocare, non quae Scandiea, acd

quae Hunnica et Ugri ca sunt, -- Ha úgy érti mint én.

1. „_____
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sal könnyen öszvetér: De ebbül hát nem az fog

következni hogy" a, 'Hunnok és Magyaro k

F e n n Nemzetségbûl valók,'s onnan jöttekP a n n 0

niába; hanem, hogy et F ennek vagy mind,

vagy résszerént A siai származásnak , °s a” mi

Törsök Atyáinktúl származtak ők is , és ha ők

kevert nemzet Svédekbül és Hunn okbúl;

mellyik költözött legyen elébb oda? kétséges; ha

pedig nem kevert , el múlik a” S k a n z í ai költöz

ködés és tsak az Asiai marad - meg: mert: az A

, siai származásra nem tsak az az erősség van,

hogy a” Neurusok minden nehézség nélkül le- .

hettek Asiai származásnak; hanem még az

is , hogy a, L appo k nak , kik pedig F enn Or

szágbúl költöztek oda (Finníca Colonia)

még a' H un n u s o k nak C hin ával szomszédos

régi fészkekben is találjuk nyomát , úgy hogy en

nek, mind a" ki költözés előtt, mind a” ki költö

zés alattkülönös nemzetségnek kellett lennie: Tud

ni illik, a” Lapp o k a" magok Országát nevezik

S o u mi vagy S á mi (a' L a p p kétség kívül tsuf

neveklévén) Xam o pedig Scyt hiában China

mellett van E s z a k és napkelet felül sarkosan , és

azt a” T a t á rok L 0 p nak hívják. Azt pedig hogy

itt a” H u n n o k nak nagy és téres bírodalmok vólt

a” Chin ai Hr onikák bizonyítják, még az ak

koriak is, a" mikor már hitelek kérdés alatt nin.

tsen.

§. 3.

Továbba aikik a'N é m et T u is k ó túl , vagy

is ' annak akar a, B a b ilón i ai mezôkrül , akar

Nem Tuis. A r m é n i á búl ki költözött egyik Társátúl

kfm“, nem származtatják a' H u n n 0 kat; azok a” köl

ääig'ää. töttB e ro s u s o n építik állítássokan Tud-l

iätûl vagy ni i'llik maga a, költött B e r 0 s us , vagy is

 

(') Asiai Hnnnus származást értek 's a' t.
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timam a‘ Viterboi Annius (a) tizenegy fia.

származ- kat tulajdonit Tuiskónak, kiknek ne'.

veik Mannus, Ingaevon, Istae'

gyarok. von, Herminon, Marsus, Gam

brivius, Svevus, vanclhaluso Hunnus,

Hercules, Teutanes: O utánna pedig ha

sonlót állítanak Franc. Irenícus, Albert

.Craintz, és Melchior Inchofer: ellenben

Joh. Aventin 1.512. (b) ésVolfgang La.

zius, 1560.Tacítus,bul(de Sítu et Morí.

bus Germanorum) (c) Ingaevot, Hermi.

nét, és lstaevót Mannus fijaivé, Tuiscó

nak pedig vagy Tacitus szerént Tuisténak

unokájívá teszik: Herculesnek is Aventin

L. l. p. 36, et [14. négy fiakat tulajdonít N o r i c us,

Hunnus, Helvetus, .Bojus, és ennek a’

Hunnusnak nem pedig ama másiknak ki An

~nius szerént, Tuiskó Fija vélna, adja Sar

matiát és a'NapkeletíGermaniát's attul

 

e. (a) A költött Bera/su sr a irott comm enta ri usihan “L. II.

v riiinumfol. 15. _

9. (b) ven tin L. 1. p. 45. Hunnus Sarmatiam, orienta

lemque G e r m a n i a m tenuit et H u n n o s procreavit, quorum

sedes prima fuit quemadmodum P t o l e m a e u s describit intra

montes Amadocum et Alan'um, amnem Borísthenem et

Mo eo t idem paludem ,_ inter-que B ast ernas atque Roxola

nos és cle'bb p. 36. Tui sco G gas Pater Germanor. et

Sa r m a t a r. . cum zo. Ducibus ga mi Fratris sui Nepotibus e x

Arm eni a venit in Eur opam, amnemque T an ai m transgres

sus, ibidem orientem versus ejus Frater S c y t h a P ris c u s tenuit,

ab hoc G e r m a ni S c t h a e apellati sunt , quemadmodum P li

nius q.q. in. L.IV. at.Hist.prodidit. .
10. (c) T a c i t u s, mindjárt az clcién ezt mondja: minekutánna al

Németeketmem másunnan költözködötteknek , hanem eleitül fog

va ott lakottalmak valliaz Eorumque nomen a se ip eis in
ventum, recens, ac nuper edizum. —- Továbbá :v Cele

brant carminibus antiquis (quod unum apud illos memoriae et

annalium genus est) Tui s to nem Deum terra editum el: Filium

M a n n u m originem gentis Conditoresque. M a n n o tres filios

assignant , e quorum nominibus , proxinu oceano l n g a e v 0 n e s,

medii H e r m i o n e s , caeteri l s t a e vo n o s vocantur. uidam

autem licentia vetustatis pluresDeos ortos pluresqäcûentis apel

lntiones, Marsos, Gambriovios, Svevos, andalo s af

firmam, eaque vera et antiqua nomiua. Fuisse a ud eos et Her.

culem memorant, primumque omnium viroruml ortium, inn-iin

proelia canunt.
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származtatja a” Hunnusokat ;. hozzá tévén hogy

ezeknek as H un nusoknak lalihelyjeket' P t o'l ee

maelus teszi az Amadocus és Alanus hegye;

ken a” Boristhenesen és Moeotison belül

a” Basternák és Roxolánok közé

vólnának, a' B o ris t h e n i d ák: (d) Előre botsá

totta pedig már p. 36. hogy az Orj ás Tuiskö

a” Nékm/eyte'k' és Sarmaták első Atyja, azÖttséiiek Sámnak (Samus) Husz unokájival kiket

V e z'éreknek nevez, Duc es , jött ki Arm eni

ábul“ Europ ába, és “által kelvén a° T anaison,

ott Napkelet felé, az O Ottse vagy Báttya Scy

tha Príscus lakott, kirűl a” Németeket ne

vezté'k S cyt ák nak , és ezt bizonyítja Plinius

-sal mellyre, minekelőtte tovább mennénk, jó

lesz meg jegyezni, hogy ezt Aventín illyen

állítással teszi ki: áb hoc Germani Scythae

Apellati Sunt, quemadmodum Plinius

quoque in L. IV. Nat. Hist; prodidit, néz.

züll hát miként mondja Plinius? ott ez van:

cap. 12. Á, Scythák neve által hat, vagy el ra.

gad a” Sarmatákra, és Németekre, és ezek,

 

közül tsak azokon maradott meg, a, kik leg- szé.

len laktak', . és mintegy ismeretlenek. vóltak más

emberek előtt: *Scytharum' nomen usque

quaque t-ransit ín Sarmataws atque Ger

manos, necaliisprisca illa duravit a."

pellatio, quamqui extremigentium ha

rum', ignoti prope, caeterís mortali

HÉ .

11. (d) Ez'az Ifjabb Hun nus, ha vólt, nem valamelly Eurú->

gai , hanem a' Tyrusi (igazabban Magógai) Herculesnek

ja volt. Hercules Magóg unokája, “és Magóg fija Jafet

nek a' kit a' Német Traditio Tuiscón'ak nevez, az a' Scy

tba Priscus tehát, a' ki a' Caucasus környékét és Asiai

Sarma tiát bírta, nem más, mint Magóg vólt,*kinek unokája

Hercules, kis A siának napkeleti szelin lakván, minekelőtte
még az At jónak segítségére ment vólna észak felé a' újat Hujn

nust a' oh Apjával eLereszthette .Europába a'Thraciai

Bosporuson által, a' hol osztán neki felyebb észallfelé a' Rt)1

xolanok és Meóták tartományja jutott, a' Mage Asiai

gartományinak szomszédjában: mint ez megvilágosodi azis.

b ál. -

(ezek hát
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bugdezunt: mertmárelébbmagolmaka'scy.

thaknali-is a' mennyire ismeretesebbeh vóltali,

kûlônkûlón neveket adott. nemzetség szerént:

Nem azt mondja hát Plinius hogy Scytha

Priscusrúl nevezôdtel; Scytháknak a' Né

metek, hanem azt: hoz: azért kapták a'Scy

tha netet, mert ismeretlenek váltak "smint S cy

thák' szomszédira reáiok ragadt a" Scytha név

is. A. helyett tehát a' itt látták ämvetkeztemi

Atentin, mintha a' Hunnusok nem Scytha

Priscnstúl a' Tuisko' testve'rje'tûl. (igazabban

unoka Ottse'tûl) hanem Hunnustûl. valamelly

Európai Hercules Fijatúl származtak volna,

és így eleink nem Scytha. hanem Német ere

detûeli: én itt más igasság-J találok: hogy tudni

illik vagy His Asian ment által Armeniábúl

Tuískó a' zo rezérekkeÍ. és Pontus mellett

kezdte az Európai fogÍaÍász: vagy a'mi kön

nyebben megfogható eébb éisxahnak tartott»

míg-nem a' Tanaison által költözött. a~ 110l

ugyan az Európai Satmátiat találta; de an

nak azt a" könyökét, meÍÉy külömben Eur óp á

ha): tartozik, Napkelet fele. marazô Öttse Scy

tha Priscus bírta: és ha meg adom'azt Aven

tínnek hogy Hunnus a' fija kapta mintegy

osztályban az Európai Sarmátiat. hasonló

szabadsággal én is hozzá teszem. hogy Hercu

les nem úja volt Tuiskónali. sôt Prískus

nah sem, hanem ennek unokája. de későbben

hagyta el Tuislióral együtt Arméniát mint

a' Nagy Atyja Priscus, és ennek akaratjá

 

'val jutott Hunnusnak a” Sarmatiai alsóbb

rész a' Nagy Atyja szomszédságában: 's na

gyobb jussom van ezt állítani mint Aven t in

nel; a' maga véleményjét akar a" költött B e r o s u

son, akar más történet [rónak hozzá vetésén épí

teni : mert Plinius L. IV. c. lj. midőn elô szám

lálja a' Német Nemzetnek osztályjait és lakó főld

jeit, nem tesz ôsem'i 1 , sem 2o.osztalyt. hanem
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ötöt; úgymint 1'. Vindelici, 2. Ingaevo'nes,

3. Istaevones, [4. Hermiones, és .5. Peu

ciniBasternae, Dacisconterminir hármat

név szerént megtalálunk a, kőltött B e 1' o s u s nál ;

az utólsó pedig, a” mint egy felül Daciának ,“ "

úgy más óldalrúl a” B'o rí s t h e n i dáknak szom

szédja , a” hova helyheztette fellyebb a, H un nu

sokat P t o l e m a e-u s után: az illyen hitelesebb

írókbűl szedegette tehát A n n iu s> a' maga költe

mén/yjének talpkövét: a, Pl i n i u s” öt osztályját
meg tóldotta tizenegyre , ls ő belüle mások „éppen

húszra , és így öszve keverték a” Nemzetségeket.

Egyébberánt H e r c ul e s r ü l- írok alább bővebben

. .56. 4“? F“
§ Már tehát , jóllehet a” kőltött B e r o s u s a'

midőn l 1, fiakat ád T uis k ó nak ., sohol sem em

litN é'me'tleketG e rm ánus okat, hanem T ui s

kókat, és Tuiskót úgy nevezi mint Janus”

által rendelődött Iiirályját Sarmatiának; 's'

nem is tehetett másként , ne - hogy el árulja a'

költeményt , mert az igaz B e r o s u s” idejében még

a' G e'rm anus név nem vólt , e” mellett pedig

T a c i t u s a” Német Istenek között H u n n u s ríll

éppen halgat, nohaHe rc ule s t, de a” ki B eró

s u s szerént nem vólt Atyja H u nn u s nak , emlí

ti, mint nevezetes I s t e n t; nem látom , miért

kelljen a' Hunnu sok” első Atyjává éppen a” N é

m e t H u n n u s t tenni, és azoknak első hazájok

ká a" B o r i s t h e n e s” alsó mellyékét: mert ha

van nyilvánságos Hun n us név a” Történet Irók

nál a” [j-dik Száz előtt ; szint annyi , vagy nagyobb

ígasságunk van azt Pl i ni u s nál, mint P t o l e

m ae usnál ker'esni: Pt o l em ale u s , a' kire útal

Aventin, ír Chunusokat, a” Basternák

és Roxolánok közt , és én metr adom neki

hogy az legyen H u n n u s szallítvány, és

Ptol e m a e usnál van "H. helyett C h. vagy

ÍS , mivel „ ő Görögül írt , tett maga , vagy

munkájának által _ írója , 'jel helyett IX betüt : P lja

ni u snál pedig H un us helyett olvasunk T h u.
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nust-vagy-Thyrust L. VI. c. .17. Ab Attoca

ris gentes Thyri et Tocharl, et jam Indo

Lum Casirí; de midőn ô ezeket India szom

szédjába teszi a” hol T b y rus o k nintsenek se soha

nem vóltak, ellenben több íróknak öszve-veté

sekbűl ki lehet hozni, hogy ott a' Hun nusoknak

igen régi Országjok vólt; és ha Pl íniu s ezen le

írást G ö r ö g Iró k b úl vette , a' hibás által írás

búl könnyen történhetett hogy ezt ávnirták éw; ,

melly Deákúj íródik Th yni; 's hogy ezek a'Thy.

tusok, (vagy hamarább Tb yn u s o k) éppen

H un nusok vóltak bizonyság az , mert Pr í s c us

említ Hunnos Acatziros, Sv idas Ac athi

ros: itt is pedig Plinius öszve ragasztja, és köz

eredetűnek mondja e' két Nemzetséget , ab At t o.

carís gentes Thyl-i et Tochari. De már,

akar legyen emlékezet vagy P liní usnál vagy

Ptolemaeusnál Hunnusokrúl, akar ne;

még most a” N émet Hun nusrúl tsak azt jegy

 

zem meg: hogy jóllehet F l av i u s J ó se f midőn

Ant iq. L. 1. c. 7. a" Noémaradékat elő számlálja,

ennél még kevésbbé emlékezetes neveket seni hal.

gatott el; még is T uis c ó r ûl, és a" költött B e

rosustúl felhozott nevekrül éppen nem emléke

zik, holott ô „a, valóságos B ero s u st nagyon be

tsűlte, a" hol tsak lehetett, hasznát vette, és neki

köszönhetjük egyiknek , a” mit a' B e r o s u s” töreq

dékíbűl megkaphattunk: ,Egyébbaránt is, tengere

van a' bizonyságoknak a' Viterboí Anniusnak hite

le ellen. (e) De még sem illendő azért An nius

12. (e) Budems D. 1. Bibl. Hist. e. 2. p. 18. .Híer. Boecler Bibi.

Critie. p. 236. és Comment. de Script. p. 32. Dur. ín Boec. Eccl.

Eccl. T. I. Bupertus in observ. adBesoldum e. s. Vossius de Hist.

XGraeeis L. 1. c. 13,. Scaliger L. 5. de emend. reinp. Genebrardus

Chronolog. L. LVarrerius Censura in Pseudo - Berosum. Octavia

nus fenarius Libr. de Orig. Rom. Petrus Crinitus de honesta disc.

L. 24. c. 12. Volaterranus L. 1.3. Antropol. Gaudentius mm-ula de

anbiq. Gall, h. 3. c. 5. Vives L. V. de tractandís Diseip. p. 507.

Labbeus T. II. Scrip. Eccl. inter addenda p. 786. Posseyinus de

Hyst. L. 16. Sat. 4. Anton. August. Dial. X. Antiq. Melchior Ca

nu; L. XI.1oeor. Theol. c. b. Natalis Alexander Hist. Eccl. T.
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.níában, a” Gordy'a hegyén, továbbá c. 7.. azt

_ .13 lü

nakiB e r, o s ú s neve alatt költi; "minden állításait

általán fogva meg vetni 's inkább illik az hitele

felül Rein esius Tam á ss al tartani mintaitöbb

kemény itéletűekkel , a” ki (i n E p i st. [417. ad

R u p e r t u m) ollyan vallást tesz , hogy vóltak A n.

n i u s nál a° B e r o s u sÍ hiteles írásinak némelly

töredékí , »maradványí , ha azokat meg toldotta is

és reájok költeményeket épített: a” minthogy

T ui s k ó t mié'rt ne adhatnánk meg néki ? holott

azt Tacitus isemlíti, és nem B ero susbúl , ha

nem a” Né'metek, T raditiójibúlj miért ne

adhatnánk meg Inga evót, Istaevót, Hermi

o n t , holott azokat P l i n i uis is említi : sőt miért

ne építhetnénk az ő előadásinlnémelly hitel ességé

ket ,' mellyekri'il más késöbbí Irók.szóllanak ugyan

valamit , de nem. olly meg határozottan , mint a'

H ö lt ö tt B e r o s us ; nagy sérelmet ejtenénk a'

régiségnek hitelén , ha semmit s'e akarnánk el hin.

ni , azért , mert valaki az- igazat hazugságokkal

tóldotta meg. _ Mint nevezetesen, mikor Bie ro-I

su s azt erősíti , hogy a' N ó e'böltsességét, a* ter.

mészet, és ég visgalás' tudományját, ”s más illyea

ket nem szabad vólt másoknak tudni, mint az Őr

m é n y és S cyt h a Papoknak; nints helyes okom

kételkedni benne“; mert Fl. J ó s e fnél meg talá-r

lom L. 1. c.“ él. hogy a' Nó e” böltsességérül, és az

ahoz megkivántató hosszú életrül , “él a” többek közt.

a” B er o s u s” bizonyságával is: e” mellett pedig ,

ugyan ott , a” valóságos B e r o s u s búl bizonyítja

J ó s ef, hogy a' Nó e' hajójának egy darabja,

a, B e r o s u s” idejében is meg vólt Ar m e.

mondja, hogy a” Jós ef” fijai laktak a” T aurus,

 

VlII. c. 4. ar. 6. n. 33. -- Külömben is, tudni való közönségesen;

“nként akart V i t e rb óbúl B o m ánál régibb Várost csinálni.

regl formájú betükkel jelelt, és a” szölökbeh méllyen elásott kö

vek bizonyságával. Do mini c a n u s szerzetes volt , és tanú“

ember; de költeményjeit ûtälják és szégyenlik még a” szememben r

Tudósok, is.

f

„v . - x
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és A m á n hegyektűl fogva a” T a n a i s i g "s neve

zetesen Mag ó ktúl származtatja a' Ma g ó g á kat ,

Mammgtúl Maywyoz; kiket a" G ö r ö g ö k S c y t h á k

nak neveznek : kellett tehát A n ni u s nál ollyan

valamelly eredeti historiaí töredéknek lenni , a'

melly szóllott az Ö r m é n y és S c y th a Papok1

N o é túl vett tudományjárûl (mellynek a” szomszéd

K al d e ában ő is sor-sosa lehetett) kivált midőn

Pint ó tengeri utazó , éppen illyen titkos tudo

mányt tulajdonít az ln d u s P a p o k nak is , a” hol

neki Grepos Indus Pap, az Armeniai Pa

raditsomot, Adat, és Hiláfaránt (az az a”

tiltott gyümöltsöt) B ar a g o n é't , (az az E v á t ,)

kétségkívül a, N ó e, hagyományját, úgy adgya elő

mint ollyan titkot , mellyet ö még a" maga belsőbb

Tanítványinak sem szokott ki nyilatkoztatni. Hogy

 

- A n n iu s vagy igaz névvel N an ni, beti'izött kö

veket ásatott el V iterb ó' régíségének bizonyítá

sara, erre még izgathatta ötet némünémü nemze

büszkeség; de arra hogy a” N ó e” bölcsességét az

Ormény és Scytha Papoknak tegye tulajdo

nává, éppen semmi sem vólt a” mi kisztesse.

g. 4. '

A” mi tehát. a” Nemzetnek régiségét illeti sem

mit se vesztene a” Hunnus és Magyar a” maga

dítsöségébül , ha T uis k ó túl származna ; mert

Tuiskó maradékának lenni, nem azt teszi hogy

G ermanus a, Hunnus, hanem hogy a” kettö

nek egy “Tö rzs ö k Atyja evan; annak

pedig , akar T uis k ó ban , akar N ó é ban,

akar A d á m ban ,~ akar más régibb T ö r

zsö k Aty ában (hanemha mint a' D e u

kalion Hesperussát a' Nyári Nap

nyugoti Z e fi r e k Apa és Anya nélkül

származtattak bennünket) valaha tsak meg

kellett lenni. A' Mó s e s előadása , 'és

Tuiskótnl

származni

a” Magyar

malt semmi

szégyen

vólna,sem

azzal nem

lenne Né

met erede

tûvé.

Hí st ó r iai hitele N o é túl származtatja az egész

Világot“, legalább annak három nevezetes részét,
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és Fl. J ó s efa” Nóe' három fijait és unokáit kü. ,

lönkülön hel'y'ekreel is rendeli: már tehát ha ki

a” Nemzet ízeknek leg felső fogán keresi az első

séget, és abban tartya.ditsôség_ét, hogy az első

T ö r s ö k At y á hoz fel - vihesse a” maga származá

sát : hová kellene arra a' M a g y a r nak egyenesebb .

út , mint , ha aÍ B e r o s is tálí' alkotmányja sze

réntj, T uis k ó túl veszi eredetét. Ha T u s k ó t

J-anus tette Sa rmatiai Királya; az a" Janus

nem lehetett más mint Nó e” , J anu s t két fejü

nek vagy is két ábrázatûnak festik, hogy előre

is, hátra is látott; mert Noé élt a, Nagy Ozönvíz

előtt és után , és a” yolttakban már gondos vólt a”

léendőkre: T u is k ó nak a, hagyomány szerént

két testvérje vólt, Scytha Priscus, és Sam."

vagy Samus, a, 20. vezéreknek vagy Fejedel

meknek Atyzja; ez tehátvolna K ám ., noha ebben

a” Mó se s és Jó s ef" föld osztályjait el tévesztette '

Annius', hanem ha magát Samust Afr i cá

ba engedte menni, és tsak ezen 20 fiait és uno

káit adta társúl Tuiscónak; mert maga. Tuís-“

k'ó, mintEurópának Patriarchája Jáfet.

vált; S c yt h a Pri s c u s pedig illyen formán

S e m lett « vólna, mivelx ö a, T uis h ó költözködé

sekor a” T an aison túl napheletet bírta; ( de hol

vólna hát a” S e m, sátora , mellyben J [á fe t la

kott 'l G e n e s 9. 27.) Leg inkább méltó pedig a”

meg jegyzésre az, hogy az a" hagyomány Tuís_

k ó t , és így az öszve hasonlítás szerént J a fetet,

nem a' B 'a b il ó n i ai mezökrül , hanemvegyenesen

.A r m e ni ábûl kôltözködteti ki , és ezt az igaz

B e r o s u s rúl is könnyü "fel tenni ; mert ott em- .

liti a' hajó darabot: melly igen jó víz a” „B é l M á

t y á s” malmára , a”ki a, P r od r o m u s s á bangmpg

határozza , „hogy a” J á'fe t” maradéki nem voltak

jelen a” B á b e l” építésén , hanem meg maradtak

Ar m é ni á ban , míg osztán el szaporodván tága

sabb lakó földet kerestek ;« és így illyen formán,

nem tsak régiségét lehet meg próbálni “a” H un
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nus nemzetnek, hanem leg-régibbségét is , vagy

valóságos eredetiségét. De mivel a” Nemzetek e..

redetének nyomozásában ,. nem valamelly Viter

b ó költeményeken épûltt hiú véleménnyeken

kell kapkodnunk , hanem vagy valóságot, vagy a'

valósághoz legközelebb járó hihetősséget kell ke

resnünk; én le teszek a” Tu is k ó rûl szólló egész

alkotmányi-ül , A r m é ni ai származásunkat T u i

s kó nélkül is meg lehet mutatni, és el hiszem

hogy B él hiátyás is meg mutatta vólna, de a'

l halál meg előzte szándékát. Tui s k ót tsak úgy

nézem, mint a, N é m e t e k nek akkori hagyomány.

ját , mikor még ők bálványozók vóltak , és a”

magok Nemzetebéli Régi Nagy embereket I'sten

gyanánt imádták; lNIegengedem hogy vólt valaha

Tuiskó , vagy Tuistó , és annak fija Man

nu s , mert nem tsak T a c ít u s hozza ezt fel úgy,

mint a, N ém e t e k nek Nemzeti hagyomál'lyját ,

hanem sok történet Irók bizonyítják hogy M a n

nu snak hívták a” Németek az ő leg nevezetesebb

Istenjeket , a' kirűl Al em a n n o k nak nevezik ma

gokat, mint Tui st órúl Teutó knak; de Ge

n e al o g i á t belüle bizonyítani nem akarok ; Ma

gam nemzetére nézve pedig még most tsak a' mel

lett maradok , a” mit a' H u n n ok nak első kikől

tözésekor az akkorban élt His t o rí c u sok bizo

nyítanak; hogy ők, sem nem az E u„r ópai észa

._ Mag“ ki tartományokból jöttek , sem nem- G é

m], nem t a k , annyival inkább nem G o t h u sok

Gétálasem - mért márnémellyek ai e é ükbú] G o.
annyival . . * .

inkább t h u s o kat IS teremtettek , kikrul pedig

nem 00' Albi c us mást mond (a) hanem A siá

thusok. bül , Napkelet felül , S c y thí á. bül jöttek

 

13. (a) Toppeltinusnäl in 01-ig. Transilv. c. IV. Samo

seius: Gothici nominis ethymon ex Albico babe Si

glämIndi Caesar-is et BegisHnng. Medico ac Archi

epläcopo postea Pragenei designate. cuius et Bonfinius

et_l'i_us Pontifex in Chronicis Polonor. meminerant.

hmlibello, queminscripsit de complex'ionibus Gentium,

Ser-Shit , G e the s ob adventum Runner, panico quasi ten-ege

Eu
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E ur o p á b a , leg alább azok , a” kik nekünk Tör.

zsök Atyáink (Ab o r i gin e s). onnan, és akkor

jöttek; mellyre maga is elegendő bizonyság vólna

Priscus Rhetor, a” ki Atilát ismerte, és

felűle sokat tudott, de nyilván bizonyítják a' fent

elő szamláltt több hiteles írok is. (b) Es addig

a" Hunnoknak öseit fel felé nem is keresem; míg

mind a” tulajdonképpen való Hunnusoknak akkori

Hazájokat, a” mellybí'il ide be költözködtek meg

nem keresem , mind pedig azt ki nem fejtegetem,

hogyaM agy arok vagy Hungar usok , ugyan

azok e” a" kik vóltak az első kíköltözéskori H un

nusok, és. mind a, kettőnek mitsoda Atyafisága'

' van a” közép időbeli A v a r o k kal 'l

i §. xs.

Mit mondanak hát az akkori és kevéssel ké- -

sőbbi Írók a” Hunn usoknak N ag y A s i ai lakó

helyjekriil a' honnan egyenesen ide költöztek ?

_____.

erculsos , de repente P a n n o n í a e possessíone cessisse , ac I l

yri cu m versus iter intendisse: Moxque eos per vestigía Hu n

ni insecuti , ad Da n u b ii trajectum ma na strage affccerunt; et

quia nullo virium periculo facto , ltosti a ventanti , turpi ignavia

terga vertissent , quosoumque vivos praelio caeperant , hac infa

mia notarunt; ut foemoralia , quae hungaris G o hia (talár; ga t

ja) vocantur natibus detracta , atque crassioribus excrementis

oblita , (quae quandoque pavore percitis , laxata alvo vel ' invitis

I effluunt capitihus captívis involverent , ut quae antea natium e

rant, oris essent postea velamina - - Patno Huuu o r. verbo

Gothi sunt postea ap ellati :--e -=- et hoc est quod Domi n i c.

Niger: Scythiam Xsiaticam vetercm G oth or. Patriam,

etiamnum ab In c o lis S a r g a ti a m dici testatur, a ster-core el:

foemorali composita dictione (De NB. Sa r g a ti a nem az A s i ai

5 Scythiáhan hanemAsiaiSarmatiában van Ptolemaeus

szerént. ' 7 .

14. (b) Procopius , A athiäs , és a' fent s. .. említett Írók, kik ltö

~ ziil némell eknek allás tételeiket különösebb környülálläsokra ,

mindjárt fe hozom; most itt tsak Hie r o n y m u s b úl írom ki a'

fellyebb 6. l. említett bizonyítást: A bl ul t i m a M o e o t i d e 1 n

ter glacialem Tanaim et Massagetarum Inman e s

populos ubi Caucasi rupibus feras gentes Alexan

dn Claustra coercuerant, erupisse Hunnortrm {

xamina.„- és: Ecce tibi anno praeterito ab ultimis

Caucasi rupibus inm__issi non jam Arabiae sefl se -

tentrionis rupi. -- Es Aeneas Sylviusbül _Hlst. e

z-a par t e Asiae c, 29. Ex Asiatic a S cythia migraveruni

L

2 .
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- iää'äl“: M a x i m i n u s sal követségben járt Ati

, "fue" l á hoz , voltak ott R ó m aí követek is , és

be? azok közt B. o m ul us nevü nagy tekinte

bó' 7 tü és már sok követségeket viselt ember

”s az beszéllette M a x i m i n u s nak és neki ,' hog)r

soha még semmi S c y th a Fejedelem ollyan.

nagy dolgokat nem tett mint A til a , és még na

gyobbakat is akar tenni, mert most a' P e rs á k el

len készül, és ö tőle (R o m u l u s t ú l) tudakozta

hogy mere van az út Scythiábúl Persiába?

rnollyre R om u l u s azt felelte: hogy M é dia nem

meszsze van S c ythi á túl , és a” Hunn us ok nak

jól kell ismerniek azt az útat; mert hajdan nagy

éhség uralkodván az ö tartományokban , azon az

úton rohantak beMé diába, Barsich , ésCour

s i c h városokig: nem sokára azután némelly Shy

t h a Fejedelmek , nagy és sok népeknek Urai a'
kik ezen a” M é di ai berohanáson jelen l voltak ,

R ó m á b a jöttek , s” azt beszéllték: bogyim éd i ai

útjokban valamelly puszta tartományon keresztül

és egy nagy Tón altal kellett nekik menniek , mel

lyen túl még 1.5 nap” útazván n'émelly nagy he

yeken kellett által menniek , és 'azokrúl szállottak

alá M é di á b a , A' ho'l midőn .rabolnának a' P e r-«

si ai Tábor meg támadván őket , vissza vonták

magokat a' hegyekre; és hogy a' kergetők ne nyo.

mozhassák, más útra térültek, és nem messze a'

Priscus azt mondja: hogy mikor ô -

tengerhez , a, hol egy tengeri kősziklábúl láng vi-I

lágit ki, hosszabb de nem tudatik hány napi úton

tértek vissza hazájiokba; (a) Már ha ez a'Tó mel

lyen által keltek a” Hunn u sok , a” M o e ot is lett

volna, (mert R óxm u l u s , a' ki ott soha sem járt,

 

in Eu r o p aim _I-Iú n ni feroce's papuli; ui transmissa M o e o ti d e

omnem' barban-Iam inter T a n a im et a n u bi u m occupavere.
Ex his Magnus ille Atila Ortus, qui subacta xPanno nia lta- r

lia m in'gr'eussus (A q ui l e a m subvertit,

;5. (a) Ezt,- a' Priseus fent 6. 1'. említett munkájábül tettem által

r Magyarra. ,

s
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azt gondolta;) akkor úgy lehetne vélni, hogy vagy

Kerzon, Chersonesus Taurica, vólthazá

jok, vagy az ahoz szomszéd R o x o l á n; dexegy. az ,~

hogy a” H e r z o ní tenger szoroshoz M e d i ának.

tsak a” leg közelebb való sarka is 2.50 mértfőld ,

melly nem. 1.5 napi út; más az , hogy onnan tsak

nem fele ûtjokat a, fekete! tenger mellett kellett

vólna. tenníek, mellyet a' fejedelmek, midőn M é

diai útjokat akarták el beszélni , el nem halgatták
vólna; de al. minagyobb , minekelőtte a' Tó'ho z

- ertekü". nagy pusztaságon kellett által ûta-zníok ,

melly“ pedig sem K e r z 0 n han , sem onna'n a" B o

rís t h e n e s í g már akkór nem vólt; vólt ellenben

a” Moeotison túl a.” Caucas'us tövében, Ibe

riáb'an'lés Albaniában: az a” Tó tehát vagy

Lichr'rtis Vólt, vagy másnagy víz az Arméniaí

'ésl A t r o'p at h i aí hegyek közt , mellyet ki kerül.

ni azon az úton. nem lehetett , vissza menéseket

pedig , "hogy ûtat veszthessenek , nem a' ' Síkabb

térségű C olc h í s felé vették, hanem a' C á s p i u m

hoz nem messze járatlanabb útakon kerültek el ,

és így hazájolinak a” M o e 0 tis o n túl , Napkelet

j, MRML zfelé B o s p o r a n u m han kelleti; lennie.

sontúlrúl E_s hogy ezt a' R o m u l u s' beszédjébűl tett

û' 30990- következtetést , nem lehet puszta véle

ranumbul. , . . .

- x menynek gondolm, meg teszlk Z o z 1 m u s

szavailbûl, ,a.' ki a” maga His t o rí áj át a' Hun

n u sok' Európába lett költözködéssel; után. nem

sokkal írta; ls azt mondja , hogy a' T a n ai s sok

iszapot hordván a' Czímméri Bosporusba,

el töltötte azt, és száraz útat tsinált az által mene- -

jelre. De akar mint lett légyen úgymond , elég az

hogy Lovaikkal,Feleségeikkelgyerme

keikkel által jöttek Asiábúl Europába.
és aldunántûllakóscythákat meg-támadták

 

16; (b) Zo sy'mús Come s'L. IV. p. 67. Nám e_t boc memoriae

r proditum repper-í , videlicet e limo , quem T a n a 1 s devehlt C nn

. m e r i u m B o s p o r u m, terra constratum facultatem eis praebulsse

itínere terrestri ex A sí a in E u r o p amôetranseundi z ut ut se tea

2
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.az az a5 Gothusokat, vagy akar az Ammiaa

nus Marcell. Sauromatájit, kik a” Duná

túl fogva a” Tanaisig laktak, mert Plinius”

'szavaként ezekre is reá ragadhatott a" S c y t. h a

név 3. P r o c o piu s is éppen .oda helyhezteti az

akkori H u n n u s o kat (c ) mikor azt mondja , hogy

I b e r i a' szélén végződik a" C a u e a s u s , attúl fog

va sok külömbféle nemzetek laknak , (értvén a”

Moeotiswfelé)Alánok, Abasgok, Zekkek,

és ezek után úgymond a" H u n n o k , kiket'S ab á

roknak is neveznek; utólsóknak teszi ezeket , mint .'

legközelebb valókat a, INI o e o tis hoz és T.a n a i s

hoz , l b eri a' túlsó vagy alsó sarkátúl kezdve:

Ammian ugyan Alánoknak nevezi. vagy

azok közé számlálja a” H u nn u s o kat; ollyan for

mán mint Plin í us minden távoly való és isme

retlenebb népeket S c y t h á k nak ; mellyrűl majd

lessz alább bővebben; de ö is a' S a u r 0 m at á k”

és egyszersmind Európa' Zbatárját a" T an ai snál

teszi le , mert azt mondja (d) hogy az”Is t e r a”

S a u r o m a t á k” határjánál foly el , kik el terjed

nek egész a, T a n a i s ig , melly már határozza E u- “

ropát; ezen által kelve aÍ végetlen S c y t h i ai pusz

taságot; az„Al á n u s o k lakják; melly majd utóbb

a' H u n n u sok nagy és széles ki terjedésű határjá

nak bizonyságára fog szolgálni ; most tsak annyit

akarok vele , “hogy a” Hunnusok B al amb e r

alatt Európába nem Eszakrûl, nem isEuro

t
 

habeat profecti cum equis ct uxoribus et liberis et iis rebus quas

secum vehebant , habitantes trans Is tr um S c y th a s (G o t h o s

n e mp e) invaserunt.

17. (c) rocopius L. II. de Bello Persico p. 179. 180. a',

fent említett kiadás szeréntzBoas lluvius extraZo na

rum fi nes ex in Armeniis, qui Circa Pharangium habi

tant, ac primum dextrorsus fluit usque ad locum. ubi dextrorsus

quidem sunt l b e r o r u m lincs , contra vero desinit mons C au

ca s u s. Hic gente-s cum aliae multae' tum Ala ni et Ab a s gi

habitant, insuper Zec h i, et post eos Hunni, qui et Sah ari

nommantur.

18. (d) Ammia n us Marcellinusya' fent emlitettmunkájában L.

31. Is te r S a u rom a ta s praetermeat, adusqueamnemT a n aim

pertinentes , quos jam terminatvab E uro pa, hoc transito , in

inmensum extensas S c y t h i a e solitudines H al a ni inhabitant.
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pai'S a r m a ti ábúl , sem annyival inkábbl nem a“

Fenn és L a pp országokból , hanem éppen a}

N agy Asiának abbúl a, tsúttsábûl jöttek ide ,

melly vagyon a” Mo eotis taván túl a' C'auca

susighosszában; szélességében pedig a" fek et e

tengertől a' Tanaisid.

i'§. 6.

Ezzel azomban éppen nem azt akarom mon

dani, mintha már az előtt nem lettek vólna a”

Hu nnoknak, az ő ennél sokkal szélesebb ki ter.

jedésí'i tartományjokbúl ,. időről időre ,. akar a”

szorosság , akar a' szomszédoktól , még gyakran a”

magok felekezetjeitűl is szenvedett nyomattatás

a, Hunok miatt ., mind nyári Napkeletre F en n O r

kijöttem-le s z ág Ifelé ,.' mind északraa" [J e ges ten

fätäfälgä ger-fele , (sot Imeg A m r 1 k ab a. IS) kol

kereztem!v tozkedesek , es hogy a I} o r 1 s t h e n e s

äää'ä'ä'f: mellett is ne lettek vólna már Hun o k,

litványok a” Hunno k Atyjafijai , sőt honyijai; an

a” Eszahnyival inkább nem azt, hogy Napkeletre

Euró aha _ _ ,
sőt AIineriÍ ki ne terjedett volna a” Hunnus Tarto

cába is. A- l r ' - r - ... , , .

siai lak“ many .egesz C h 1 n a ig , sot a. Napkeleti

sok pedig tengerig, mertez az az Inmensa SOll

ki terjedt
egész a, it u d ó , határtalan pusztaságmellyet M a r

Napkeleti c e 111 n u s nekik tulajdonit A l a n u s ,

tenseris- vagy Ha] an us név alatt, és oda czéloz

Priscus Rhetor is mídőnazt mondja, hogy

A'tlla az egé'sz Scythiát birtayésa” Szigete.

kig, (usque Oceani insulas,) kiterjesztet

te birodalmát; “mivel ezen mást nem érthetett ,'

mint a” Napkeleti tengert, S e ri c a , (vagy S e r e s,

magyarúl S z e r e s) Tartományon túl , és annak

- _szígetjeít, úgymint a' S a t yr u s o k s z ig e tj é t

és J a p ó ni á t , mellyet akkor J a b á nak hívtak ,

mivel az E s z a ki t e n g e r felé nints más mint

T as ar a , P ris cus pedig még. akkor arrül sem

tudhatott semmit , annyival inkább új Z e m bl á,

r úl éppen nem; de inkább bővebben is meg mu



tatom hogy ezen Pr i sc us' szavain a' Napheleti

tengert kell érteni; mellyet erőltetve magyaráz
más felé Praj: Es így Atila' idejében. Arst ra

kamlíol mák,Bocharía v.Batsaria a'ilas

sageták' Országa, Turkestan, Serica.l mind

H u n n u s tartomány vólt. és ezeket egymássa] atya

fias nemzetek lakták. Mert . hogy B a l am b e r túl

fogva A til á i g ezen a'révszen valamelly hódoltatások

történtek vólna . sohol sem olvassuk ; és így ôk nem

kénszerítve . nem fegyverrel meg gyôzettetve . ha

nem szabad akarat szerént ismerték A til á t P a

t ri arc bá jóknak vagy Nagy Urnak . mellynek

miképpen lett lehetôsségét minekelőtte a' históriai

bizonyságoknak az időkkel való öszve hasonlításá

bûl nyilván ki nézhetnénk : addig elegendő ok a"

hitelre az . hogy tsak nem igen nagy számú nem

zetnek is, az ollyan Pásztori N o m a d e s élethez mint

a" H un n us o k é vólt igen nagy fôld kellett; B a

I amb e r pedig tsak tsupa született Hu nnus sal ,

mind fegyver foghatóval tízszer száz ezerrel jött E u

r ó páb a, azután szedett még fel öt száz ezeret a'

meg hódolttak' és atyafias Nemzetek közül a' Mo. e

ot istúl fogva a" Dun áig, hát még otthon men

nyi maradt ? hát azoknak annál inkább melly nagy

számuaknak kellett lenniek. a' kik ezt a'temérdek

erôt Napkeletrûl a' Y o lg á i g nyomták ? Hanem a'

mit eddig mondottam azon Sarok tartományrûl ,

mellybûl E u r o p á b a által jöttek , úgy mint a'

B o s p e r a n u s o k' fôldjérûl a' hová teszik a" mosta

ni fôld írók a' Petigurokat és Nagaitákat,

hogy ez vólt az a' Tartomány Nagy Asi áb a n a'

honnan ki jöttek H u n n u s eleink , és vagy laktak

ott egy kevés ideig . vagy leg alább nyugodtak ,

minekelőtte a' Czimm eri tenger szoroson által

keltek , vagy bizonyosan Napkeletfelûl odáig ter

jedt szakadatlan folyamattal az ô Tartományjok z

úgy hogy mikor Napkelet felül a” T op ai Tat á

rok nyomták ôket . a' Volgáig, a' hol ők is a”

Jontkájokat vagy Alánokat Astrakánban

 

meg bódoltatták , és magokat azoknak , akar mint. -
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fegyverrel meg gyözetetteknek, akar'mint régi A.

tyaíiaknak hónyjokban meg fészkelték, de a” lakó

földet annyi embernek szükellették: még azon in

nen egésza” 'Petigurokig, és így a” Czimmé

ri'tenger szorosig, mint régi ősi Eleiknek lakhely.

jein szabadô'kiy's mint egy ősi jussal terjeszkedtek.

Innen mondja ki' jötteknek Hi e r o n y m u s is a'

fent említett“ hellyen; és iigy sem lehet gondolni

hogy'rmit kerestek vólna azon a” Nagy Tón belül

ha F ennuórszágbúl jöttek volna? - A7 több ide

tartozandókrúl' mindjárt szóllok bővebben.

.' «Iiii.

§*-' 7!

. 'Az tehát hogy a'HunnokScythák, esep

Pen Nagy Asiai Scythák, a” Priscus', Zo

symus', Procopius', bizonysáv-tételeiknek,

a” Jósef' leírásával való öszve hafonlításábúl ki

_ tetzik; mert ez éppen oda helyhezteti eredet szer

rént a” eyth ákat, a” hova amazok a” H un no.

kat ; sőtJ ó s ef még azt is meg határozza, hogy azok

a* Scyth ák ' éppen a" Magóg maradéki , hogy

úgy mond Magógtól származtak a, M a g ó g á k, vagy

(a' G el e ni u s” deák fordítása szerént M a g ó g a e)

Magog” űjai, kiket meg a” Görögök neveztek későb- ,

ben S'c y t-h ák nak (a) melly szerént. a'H u n n u s o k

nak Magyart neve ' még régibb mint a” S e y t h a

név ; az is igaz pedig meg fordítva , hogy a9 S c y

t h á k H u n n u_ sok , vagy log alább. A ti l a, idejéa

ben az a” sok külömb - 'neví't S e y t h a nemzetség z»

mind Hunn Ország volt, következésképpen, a“.

'ki önként'nem akar kötekedni, azt meg kell neki

ismernie , hogy a” H u nnu s és M agy a r , mind

egy: a” .minthogy Pr oclo p i us , a” ki“ még B e lin

z a re “idejében irt , mikor a' Ma gy ar okÍ kijövete

.___.__-__

{9. (52 Elav. Joseph. Antiq. L. 1. c. 7. Quos enim nunc Grae

ci alatas Vocanti Gomarenses olim diqtos G'omor con

didit; Magog“ vero, Magogarum a se denominatorum

(Ma'YWYQQ QWHMÖE) fuit Auetor, qui ab ipsis vocantur Sc y

~thae muvem.
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le' vagy harmadik kőltözködésnek még se híre se

nesze nem volt, már a" BIag yar oknak Deák

vagy G ö r ög nevérûl is emlékezik mert említ L.

IV; Onogorokat, Onogoros, hunnicam

gentem, ismét Hunní, qui et [Én oguri dice

bantur, Priscusis Hunnoguros, Callistes

is a' VH. százbeli Iró Híst. L. 18. c. 3o.és Simo.

cntta. Hist. L. 7. Uníguri: populí Hunní

ci, Jornandes pedig leg közelebb a' H un

garus névhez, mert nevezi H ungar os (b) ki.

ket A v e n t ín , magyar névvel nevez úgy hogy a.

I Hunnust. Hungarust. és Ma

a“??? gyan-t, nem szükség több Histori aí

“Ez?!” bizonyságokkal egyesítenem, azt azomban
mld eg' meg engedvén , hogy mivel Hun n , 'vagy

Blagy a r eleink, eleitől fogva Pátriárk ai igaz

gatás alatt éltek; ha egyik vagy másik A t yának,

vagy házi gazdának tselédjei , akar még az A tya'

életében akar későbben , annyira el szaporodtak ,

hogy a. pör - patvarnak el - távoztatására szükség

vólt egyik A't y á nak lakó tartományját a'másiké

túl meg külömböztetni ; meg tselekedték ők azt ,

még pedig olly nagy tág földekben , a' mellyeken

az o marháik meg foroghattak; kik osztán egymás

sa] , kétség kívül, a” határokon háboroghattak is,

és egyik a" másikat , a' mint erőssebb vólt , meg

nyomhatta, sőt hazájából is ki nyomhatta; és a”

Ieg első A t y á k nak eredeti fészkeíkhez , vagy le

alább az elsőbb ki költözéskori hónyjokhoz me J

gyík vagy másik Nemzetség , une?

nal nyomossabban megtartotta az eredeti Osi nyel

és innen van, hogy a” T anai so'n belül ,

(sőt a” V o lg án is belül ; a' hova esett .az első köl-

no] ma, tözködés A r m é n i á bú] , érthetőbb Lia

"dt ne: gyar beszédet állít lenni A en e a s S y l

 

:o. (b) Jomndes de rebus geticis egg.
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le „a“, vius (c) és ott talált mind Julianus

gyo'b ép- a” I V. B ela Kir ál y idejében , mind a;

segcben az - .. I ...

eredeti rab J e s u 1 t a , konnyen ertheto magyar

Maglûf beszédet: érthetőbbet kétség kívül , mint

nyelv? vagy a° C h i n a melléki S e r i c a Tarto

mányba , és azon felLyi'il az Im anson kivi'il nyo

makodott Hun n u s o k nál talált vólna , kik noha

igen régen költöztek oda, de nem hódoltatás kép.

pen , .és nevezetes Nemzet vólt a” szomszédjok , a'“:

mellyel könnyebben öszve keveredhetett a” nyelv ,

vagy a' B ak t r i a i a knál In d i a' szomszédjában,

sőt még, mint az Eut helitáknál isvagy fej érv

Hunnusokn'ál, és Pártos oknál, kik.a' tsi

nosodottabb de már nem J á fe t” hanem S e m9 ma

radéki közül való - P e r s á k" szomszédjában laktak

(d) a” hol már tsak annyi manadhatott-meg az

eredeti A r m é ni a i H u n n u s nyelv tisztaságábúl,

a' mennyit a” «szomszéd és közel A t y a fi M é d u

s ok” társalkodása a” keveredéstül meg menthetett :

kivált pedig a” F-ernn e k nél, L a p p o k nál , és S a

b éreknél vagy Sib e'riaiknál , a” hova már a'

mint nagyobb kéntelenségbűl , úgy valóban allya

sabbak költöztek: Es így hogy ez a' szörnyü

. “gt. 7 . '

21. (c) Aeneas Sylvius Hist. de z-da parte Asiae c. 29.

N_oster V e r o n e n si s, quem diximus ad ortum T a n a i s perve

msse, retulit opulos inksiatioa S c yth i a , non longe a T ay

nai sedes hagen , quorum eadem lin va sít cum Hu ng ar i s

Pannoni am incolentibus. - Hist. e Euro .qc. 1. p. 888.

e di t. B as i l. Exstat adhuc non longe ah ortu, a n a i s , altera

Hu n ga ri a e nostrae hujus dc qua sei-mo est M at e r 5 lingva et

moríbus pene similis. „ v

22. (d) Proc opius L. 1. de bello Pei-s. “c. 3. ~a' Maltret

Deák fordi t ása szerént: SuntEutha lltae Hun nicum

genus, reliquis Hun nis nequaquam vicini , neque ad eôs per

tinentes sed P e rs i s vicini Boream versus , quorum Civitas G o r

a nomine in P ers i di s_ Gbnfinibus; saepe cum Colonis de ipsis'

nibus cer-tant. Neque ut reliqui H u n ni N o m a de s Sunt , vitam

agentes pastoralem, sed optimam jam pridem incolunt regionem.

- - Solique Hunnorum Albi sunt - - sub uno degentes

~ Pri n c ip e, - - Fortunatiores inter eos zo. amic'os habent,

seu plus sí contingat, qui convivae continuo sunt, quibusye com:

mums ecunia simul et potestas est. At ubi fato concesslt , qui

illos gigi sodales adsciverat obtinuit consvetudo , ut ipsi adhuo

vitae leni in tumulum cum mortuo inferantur. - Vagy igen ke

vésre ietsűlték hát a” hosszú életet; vagy ez felesleg van mondva.
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Nagy ki-terjedésû Hunnus tartomány, olly kü

lömböző , (de valóban még is egy) beszédü N em

zetekbűl áll, hogy Turkoly l72obanAst1-a

k anban, még a” Fejedelmi lakás körül semtalált

Magyar falut vagy várost; semmi tsuda, mert ha

némellyekben a' szomszédokkal való keveredés

szembe tünő változást nem tett vólna is, már ma

ga a' gyakor költözködés és szakadozás , több szá

zadokon által tehetett annyit, hogy egy kis idő és

gyakorlás kell mind az egymás' meg értésére ,

mind a” külömbözésnek el találására, 's annál több,

mennél távolyabb esett ez vagy amaz Nemzetség

a? törsöktűl, 's mennél erőssebb idegeneknek lett

szomszédjáva, ' '

S. 8-..

Az vólna tehát még hátra, hogy az A va r-o

ltat is, kik a” Hunnok és Magyarok közt kö

zép időben kőltözködtek -ki, egyesíttsem vagy. a-_

az Avar is tyafiasíttsam a' M a g y a r o k kal g mellyre

ugyan , ezen czélomra nekem kevés szük

Magyar- ségem van: mind, azért, mert ha soha az

"l' A v a r nemzetnek híre se lett vólna is

P a n n o ni á ban: tudni való az , hogy Irnák az '

Atila'íija , még a' l) engezit s halála utánisés

így [1.59 esztendőn túl, a9 Bo risthen es és Ta

n ais között, maga népein békével uralkodott;

J o rn a n d es pedig már az V. százban említ M a_

gyarokat Hunugarusokat mint Hunnus

' N e mz e t s é g e t , mert aÍ közelebb említett biq

zonyságtétele akkorra szóll , de maga is a” VLszáz,

nak elején írta Históriáját , mint P r o c o piu s is ,

úgy hogy a” D e n g e z í t s” , annyival inkább I r.

nák' halála után az Avarokig nem telt el egy em

ber' élet-ideje , és így a” két névnek valóságos lé]...

tele közt semmi hézak nem esik; mind azért is ,

mert. az A v a r ok , midőn 5.517 ben A s i á búl ki jöt

I tek , a” H u n n o. kat úgy. vették magok mellé , mint

Atyafiakat; de tsak ugyan hogy a' Hunnu. s
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~ és Av ar nemzetnek is következésképpen “a” “M a.

“ g y a r nak is mind - egysége H is t ó r i a i bizony,

ság nélkül “ne maradjon: lássunk egynehány T aq,

n ú t arrú] , hogy ezek a'rNemzetek , nem tsak maa

gok tartották magokat A t y a fi nak , és, egynek ,

hanem az akkori His t o r í c u sok is „egynek hit.

ték. D u C h e s' n e egynéhány bizonyságokat hoz

elő hogy a'r-Hunnus és Avar, mindegy: T. 14.;

p'. 9.16. a'Marius, Kroníkájának folyta-L

tás'ábúl: a, Hunn ok úgymond aihosszú kő fa

Ion által törtek és Kostántzinápoly falai alá

nyomúltak: Hunnimurum longuminterq

rumpentes etad moenia Constantine...

polisperaccedentes, cumqpraedíctolma

perat'ore, mutuo,_ ín muro stante, col;

jloquuntur; ezek pedigAvarok vél-tak: ismét

in Anna] Francieís ad ann. 790. T. II. p.

9.3. Habui't Rex Carolus Suum eonven.

tuminVormatiam, et vvenitibidem Le.

gatío Hunno'rum; Károlynak pedig nem az

első Hunnokkal, hanem az Avarokkal vólt'

dolga, ismét a” Hepidán* Hrónikáj ábúl 789,

esztend, Carolus Rex Regnum Hunno.

rumvastat, és ann. 863._ hogy a” Hun'nus

nemzetKeresztyénné lett.Ména_nder is (in

Excerpt. Legat.) azt mondja hogy Targi

.taus az Avar követ Justiniánust'úl kívánta

fel-adódni Szeremet; mivel úgymond azt a“

pénzt mellyet Justinus a' Hunnusoknakestz.

tendőnként fizetni szokott, a” múltt esztendőben

meg tagadta. (a) Továbbá hogy az A v a r 0 k ugyan

azok a” kik a” Hungarusok, nyilván jelentik

23. (a) Hasonlót bizonyítanak 'G o l d a st S c rip t o r. re r. Ge r

man. T. 1. in Chro'nico Hildesheimensi ad ann. 774.

Hunnorum Le atio ad Hegem veniens thesauros adducunt, én

Da n dal u s L. %1., p. VI. 'c. 6. Ijnterea Mauritio - -- gravia
bella orta sunt Ava r'i c um , qui et H u n n ii dicti sunt. Vilá

gasabb. pedig Go dofrid Murateriusnál ad an. 58_3. AL

oinus cum Avaribus, qui prius Hunn i suntappellati , per

petuum foedus composuit, ismét, Grepi di vero, quasi ezstincti,

perpetuae servituti H u n n o r. id est A v a num Sunt manetpati.



sok történet Írók, a” kik vagy ezen neveket 'tseq

félgetik egy mással, vagy nyilván kiis teszik hogy

elébb Avarok vóltak, azután Hungarusok;

mint du Chesne, Muratorius, Viticin.

dus, Díthmár. (b) Végre, hogy a'Hungaru

sokat Hunnnso knak tartották és nevezték, bi

zonyság a” Muratorius Lupussa, Marte

ne, és mások, megfordítvapedig hogy a'Hunno.

kat Magyarok nak nevezték nyilván való példa.

van Muratornál (T. II. Scriptor. rer. Ital.

Part. 2. 692. a” hol egy nevetlen Író Atilát

Hungarusok Királ yának mondja (c.)

§. 9.

Mivel azomban ezek a” fel . horddott bizonyság.
tételek, ámbár nagyx részint az akkori Hunn,

.A,v a r , és M a g y a r Nemzetek” be - kőltözései'vel

egy idejü történet írókbúl vágynak elő adva, 'de

mindazáltal ezek nem adják annak eredeti okát,

miért tartották ők egynek, ezt a” három nevezetü.

Nemzetet; és ha ezeknek ősi Hazájökat nem ismer

ték , nem vehették másunnan, hanem ugyanazon

Nemzeteknek hagyományjain és szájrúl szájra tett

általadásain építhették állításaikat: ámbár tehát a'

közös nyelv, és megísmért Atyafiság, már ele.

.r

 

24. (b) Anna] Francici apuddu Chesne TJI. p. 584. ad

an. 900 Interim vero 'Avari qui dicuntur Hun ari.tota de

vastataltalia exBortianusMuratoriusnál .lLScript.

rer. ItaL- Vitieindus edan. 973. Dalamanti - eon

ducerunt adversus eum Ava res quos modoHungaros voca

mus, Gentem bello asperrimam; és Dithmar L. ILChron.

Ecce iterum Avares idest Hungari adversum nos arma eom

moverunt. .

35. (e) Muratornál T.V.Chronicon Lupi Protoplastae

ad an. 920. Introierant Hungari idest Hunni in taliam

mense Februarii, és ad an. 940. Introierunt Hangai-i vel Hirn

ni in [taliam mense Septembris. Es Marténénel T. V. Mi

scell. p. 979. in Chronieo Turoniensi: Hujus (Ludovi

ei) anno primo, Hunni Galliam, Italiam, Gex-mániám~

devastant: - a” mi pedig már igen világos. jMuratornál

a' ki tett helyen: Sie jam defunctus , (S. Ge m i nia nus) ab H u. n.

g aris propriam defendit plebeculam , mi quondam ab H unga- _

r o rum tl e g e Atila suam liheravit Ecclesiam. ,„
a
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endő erősség arra“, hogy aza' három, ha külöm.

öző ágazatú is , de valóban ugyan azon egy nem.

zet vólt , ls mivel minden Históriai hitel tsak ugyan,

nem a” mi tapasztalásainkon , hanem a' történet

íróknak bizonyságán áll; nem lehet a'Á három név.

nek egysége ellen sem nyomos gyanúnk , sem

méltó kifogásunk: nem árt még is, minekelőtte

időről időre ennek a” nevezetes S cy th a Nemzet

nek kőltözködése' nyomait , ki keresnénk, addig

is előre meg ismertetnem , hogy lett a” Hunnus

hogy lm bûl Avar, az Avarbúl Magyar .vagy
l ,l1áta'Hun- Hun arus'; úgy pedig hogy mind ma

husbúl A" gok a mi eleink ,- mind a' rólok beszéllő

var, az A- . . 9 I

varbúlMa- Hl s t ó r 1 c usok a harmat egynek va y

5731“? leg , alább szoros Atyafiságúnak tartjak.

Sokat meg előzök itt a” következő Írásom” fonalá

búl , úgy hogy némellyek kétszer/lesznek mondva;

de a' bizonyosabb ismeretség” kedvéért, nem ke.

riilhe'tern azt el itt is , „igyekszem azomban men

tűl rövidebben". A' H u n n u s t már leírtuk fellyebb,

hogy első hazája vólt Nagy A s i ának Nap nyu

goti 'Iiönyöke a, WM o e o tis taván belül a” C a u c a.

susig, éslonnan alá Armeniáig; de majdan

nyira ki terjedt az őlakó főldiök Napkeletre , hogy

-A t í l a idejében egész a, C hin a i napnyugoti sa“
rokig , sőt "al Napkeleti tengerig tartott. Az A v a

r o k a t: a” “szomszéd Chinaiak G e o n g e n e k nek

nevezték , és azt tartyák a° Si nai K r ó ni ká k ,

hogy azok közt Mokol nevü vólt, a, ki 310 eszt

tájban rendbeszedettebb Országos társaságot álli

tott fel, melly,'ha természeti úton vesszük a? dol

got, annyit tesz, hogy ő magát, a" maga nemzet

ségében P ar t r i a rk á búl szorosabb rendtartású

F ej e d el e m m é tette , melly pedig könnyen meg

' történhetett, mihelyt ő mások felett jó Katona“

vólt, és szerette szélesíteni határjait: ezt azigazga

tói, és vezéri hatalmat, még nagyobbra. nevelte

To ul un , úgy hogy o C hin a mellett már ollyan

forma fő ember vólt“ a' Napkeleti Hunniában,

mint napnyugothoz közelebb B a l a m b e r a' V 01
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gai Nagy Magyar országban és Astra

kánban; es ő a” maga Nagy tekinteténél fogva

az egész régi Hunniát maga hatalma alá készült - .

hajtani , magát C h á n nak vagy H a n nak , és K á

g á n nak vagy C s á k á n nak nevezte , melly annyi

vólt, mint tellyes hatalmú Fő vezér; “nagy

is vólt ő míg élt, és annyival nagyobb tekintetű

B al a m b e r n él, hogy ez már egy megtolatott

Népnek vólt, vagy is lett valamivel későbben Fő

v e z é rj e , T o l u n pedig otthon elég hatalmas

vólt; de az ő halála után a" maradéki , Fijai vagy

unokáji , va' mint szokott történni, a” nép előtt u

gyan, Apjok” tekintetéért , más alkalmatosok fe;

lett tiszteletesek, észre pedig és erőre alkalmatla

„nok lévén a” S in a i a k túl is , de ugyan azon, T o

pár Tatároktúl kivált, kik ama” Hunnuso.

kat már ki nyomták kénszerítődvén , me erőtele

nedtek a” nagyobb erőtől , és már tsak a rihijjával

vóltak , hogy magok közt meg hasonoljanak; melly

mihelyt meg lett, egész erővel reájok rohantak az

említett T o p a i T a t á r o k ; -- kik hasonlóul "ere

detképpen H un n nemzet vóltak , és ollyan , a'

melly még formába öntött Fejedelemséget nem is

mert, de a” Geongenek által, azoknakMokos

~ is kivált T o l u n Fejedelmök alatt szolgaságra kén.

szeritődött: ezek mondom meg támadván az Av a.

_1'Oliat, vagy Gőgényeket, vagy Kökényeket,

résszerént meg őlték, résszerént honyjokbul ki ker

' gették, vagy magok közt el oszlatták. ' Ezek tehát

A t y j a i k túl szájrúl szájra vévén a” hagyományt j,

hogy amaz első Hunnok Eur óp áb a mentek;

de akar akkor , akar útjokban meg tudván azt is ,

hogy ugyan azon .Hunnok, P annoní ábul a”

Borísthenes és Tanais közé ki szorítódtak,

^ fel keresték őket mint Atyafiakat és zoo ezer fegy

veres néppel hozzájok mentek 5457-ben, 's magok.

hoz foglalván a” H u n nu sok' maradványát , vagy

is azoknak fegyver fogásra alkalmatosabb részét , e.

gyütt jöttek ismét Dáciába 's Pannoniáha.

A” történeteknek öszve vetésibűl úgy jön ki, hogy

e
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azok a” T o p ai T a t á r ó k vagy éppen azok vólta'k,

a” kik későbben.T u r c u s o k nak neveződtek , kiket

pedig sokH i s t ó r i c us o k egyesítenek a” M a g ya.

r okkal , vagy ezeknek, leg közelebbrül“ való A t

t y o k fi jai , hanem két vagy több helyen „is lak

tak a” Napkeleti Hunniának alsóbb és fel

sőbb részein, nemzet ízek szerént. A' három nem}

zet tehát, Hunnus, Avar, és Turcus vagy

Topai 'ILatárok egy eredetü Atyafiak vól

tak , hanem a” magok közt való hasonlás okozta a”

hódoltatást ,s, azt követő költözködést. „Végre a”

Magyaro k vagy Hungarusok, ki'krül a" mint

mondám , a sokan a” történet Irók is nevezetesen

J o rn a n d e s' még a, Magyar kiköltözés előtt sok
idővel emlékezik , éppen azok ivóltak. a, kik meg

alázták akhatalmaskodó. A va r o kat ,- 's azoknak

nagy részit ki is tolták; Már ezeket akar tartsuk

egynek a” 'Ilío p ai T atá r o k kal , akar nem, tsak

lakhelyeikre, hanem régebben elkülönözött Nemi

zetségjekre nézve is külömböztessük; hogy őket a”

történet Írók , hol T urcus o knak , hol O n o g a

tusoknak, Ungr.usoknak,. hol Agareriu

soknak nevezik ; magok magokat. Ma g ya r. oknak

hívták. D ö mé n vólt első T o u m u e nus , a” ki
az Av air 0 k' jármát .le rázta 5.50,- tájban: de ő l'a-j

“ta is az történt , a' .mi szokott többnyire a” szabadul"

ság" óltalmazójín, hogy azokbul a” kiket a'rabság

túl meg mentett I, birodalmat épített , is maga lett

az “Uralkodó. Utánna M ok á nkan következett, a”

ki már szélesíteni is szerette, a” birodalmát ., és a.4

bent maradt A v a 'r o kat is országához ' f'oglálván , '

jó formán nagyította: Ez már sokaknál ismerős,

I I. J u s tin 'u s Császárral 569. szövetséget kötött

LK Q s r o e s P e r s a Király 'ellen , de ennek Leányát

utóbb feleségül vette békességre lépvé'n vele. Va

lamint nagyobbodott a' Birodalom,- és a” külsők.

kel való társalkodásnál fogva a" Nemzetnek elő ka

lőji tsinosodtak , úgy utóbb egy Uralkodótúl meg- '

birhatatlanná lett: 585 ben már Apakan a' ki a'

Napnyugoti felét bírta a”x birodalomnak, az lrtis

r
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fakadásátúl (Irtis vagy Irtischus az Altaí

hegyek szomszédjában foly a' K o t o gt ó C o u

tou ghto u nevü tóba belé , és ismét belüle ki)

av T anaísig, ez is pedig akkora birodalom vólt,

hogy őtet Nagy Hannak nevezték: de mint a'

magános uralkodást ha kemény a" népnek kedvet

lensége 's utóbb belső zenebonák szokták követni,

úgy történt az Ap akan'következôjível is; e' mel

lett-pedig hol a” Cb inaiak, hol az Arabsok;

mert C hin á val ugyan sarkosan szomszéd vólt ez

a' Napnyugotí Hunnia; az A ra b s ok pedig no

ha nem szomszédok, de K at i b a vezérjek alatt na

gyon hatalmasak, és messze térjeszkedók vóltak;

- annyira szorongatták , hogy az egyes uralkodás

már nagyon ingadozott; tetszett ez a' régi P a

t riark ai életet kedvellö némelly H un n nemzet

ségeknek , 's nevezetesen a” H o e j k ó Hun n o Ii

nak , kik ezt'a' Városi formára által öltözött, akar

T u r c u s, akar Ma g y a r , akar U r nemzetet (mert

így is nevezték őket) meg támadták , meg alázták,

ki űzték , és a” V o l ga ls T ana í s mellé szorítot

ták 742 ben. Itt laktokban meg maradt ugyan ál

taljában a' Mag y ar neve a' Nemzetnek , de nem

zet- ízek számra kaptak az Atyafias népek , vagy

Atyjaik; vagy vezérjeik' neveikrűl több neveket,

,s nevezetesen vóltak C h a z á r o k , vagy C s á s z á

rok, Uzok, Paczianákok, 'skülönösen Ma.

gyarok, kiket Turkusoknak is hívtak, még

 

az elébbi Napkeleti haz'ájokban is: ezek, akar a'_

határokon , akar a” Nemzeti elsôségen öszve habo

rodván a' P a t z í n á k o k kal , oll)r kemény háborút

folytattak egymás ellen, hogy utóbb a' M a gy a

r oknak engedniek kellett , és L e b e d i á s Vezér.

jek alatt (Vajd a , akar tiszt és nem különös em

ber neve vólt ez a” L e b e d á s , akar ezen első ve

zérrűl ragadt a'vezérekre a' Vajda név) ott hagyták.

azt a” földet 862. fel- keresték az A v a r o k” marad

ványít, és ezekkel öszve fogva ismét el foglalták

Däciát; Ezt azomban úgy kell érteni, hogy akg

kor sem költözött el az egész Ma g y a r vagy_T u r

c u S
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cu s nemzet ; hanem a" kik vagy békességesebb

erkőltsüek vóltak , 's nem részesültek a” belső hjál

borúban , vagy odább vándorolni nem szerettek;

mivel már annyi sokan el hagyván a' tartományt

könnyebben is meg tértek ; meg mai-adtak a” V 01..

gántúllévöNagyMagyar országban; me

maradtak a” több külömbözö ágú Atyafiak is, sőt

a” régibb H unno k is; úgy hogy ott IVf.BélaH í

rály idejében Fr. J ul iánus Do mini c ánu's

meg is találta a' Nl a g y a r o kat.

Meg rövidítettem ezt a' le írást , a” mint le

hetett; hogy a' háromnak. egysége könnyebben

szembe tünj ön ; ezt tehát, öszve vévén a” közelebbi

szám alatt fellyebb elő hordott H i s t ó r i ai bizony

ságokkal; méltán meg kívánhatom , hogy midőn

a, következendőkben , a” S c y t ha név alatt érte

tödö Hunnokrúl és Magyarokrúlvagyazok

nak viselt dolgairúl emlékezem , senki se tegyen

ismét új kérdést , ,s ne tsináljon kétséget arrûl

hogy ezek a" mi eleink , A b o rí gin evs , vóltak e'

vagy nem ? hanennmint'bizonyost úgy vehessem

azt, hogy a” mi, akar Hunn usrúl , akarAv a'r

rúl, akar Hungarusrúl vagy Magyarrúl

mondódik , akar a” G ö r ö g Írók el nevezése után

S c y t h á k rûl , de ollyanokrúl kik éppen ezen

tartományokban laktak; az mind a” mi Eleinkre ,

Öseinkre tartozik. Mellynél fogva tehát már hoz

zá fogok , eleinknek elébb A r m é ni á búl észak fe

lé a9 Tanaisig, onnan napkelet felé Chináí g,

azután pedig onnan viszsza nap nyugotra , ”s vég.“

re A a” B o ris t h e n e s tül dél felé lett, terjedéssek

nek és kőltözködéseknek le'írásához.

 

§. 10. '

Előre botsátottam már , hogy Fl. J ó s e f sze
rént', _L. xl. c.« 7. a' J á fe t' nemzetségének A s iai

első lakó helye Vólt A rm é nia , a” honnan akkor

eleinte terjedtek a'v'I' a u r u s és A m á n hegyeitül

észak felé a” Tanvaisig. Ez az Am án hegy,

3
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része a' T a u r u snak , 's dél felé el nyúlik az E u-v

f r'a te s i g , és onnan nyári napkelet-nek viszsza

görbül 's tart tsaknem liappadoczl aig, úgy

mondja S t r áb ó L. 1 1, (a) és így ez bekeríti A s

 

26. (a) És Stra bú L. XI. p. 596. fel is osztja északot és Xapkelelet

a” Scythák és Massagéták's Sákak közt megkülömböztet

véna' Scyrha egésszet, a' Szaka, és Masszagéta részeklül:

a' Xilander' fordulása szerént így esik Deákûl : Ad laevam Hir

rani siveCaspii maris eunt ScythaeSomades, versus ori

entem, qui usque ad lndiam et Mare Orientale porriguntur.

Veteres Graecor, Scriptores universal; gentes se temtrionales

Scvtlzarum, et Celto-Scytharum nomine ad ecerunt. [is

autem anliquiores ita diviserunt eas , ut, qui supi-a Euxinum,

Istrum, et Adriam incolerent, eos omnes hyper-hereos,

Sauroma tas et Arimaspos apellarent: Qui trans mai-e Hir

eanum, Sacas et Massagetas: mellyre szükség meg iegy

zeni x-o hogy e' szerént az Eszaki Németek is nevezôdhette Scy

tháknak, 's mondja is Plinius Hist. Nat. L. IV. e. 12, Scy

tharum nomen usque qua ne transit in Germanus 'atque

Sa r ma tas. zo Nem kis erő tetést tesznek a' dolgon, a' kik (mint

Deserich is) ezt az Adriat, betü szerént veszik az Adriai

tenger helyett, mert ez az lllyricumot választja Olasz Or

szagtúl, alul van a” Dunán jóval, és ha hozza vesszük ama'

választó Lineához, úgy vagy a' Hyyeerboreus, vagy Szarma

ta, vagy Arimaspns nevet reá kel ne alkalmaztatnunk Pan

noniara, Dalmatiára, Moesiára,Dardaniára, mellyek

edig c'p cn nem északi tartományok. egyerányn magasságban fe

isznek is Asiával, mellynek az egész Asi'ara nézve, llö<

"zép égi-magassága vagyon; ls nem is találjuk Vitt a' Dvun án alúl

azokat a” “Neveket , h y p e r b o r e u s o k bizonyosan nintsenek ,

mert azokat S trab o úgy veszi mint le északiábhakat , Ari sto

teles a' Hiphaeus hegyek közt laäozokat, és Sopho cles

ide helyhezteti az A pol l ó' kertjét, S t e p h a n us M c la után

éppen a' P ó lus allyát érti e' szó alatt: - Ari m aspusok sin

tsenek, „akar az arany fövényes Scythiai folyó vi z c t Ari

rnaspus t értsük ., és az ott lakos egy szemü embereket, a' kik

A ri s t e á s' költeménye szeréng, örökös háborút viselnek a' G ri ff

_ M adarakkal az arany és draga keszôdés felett; mert ezt a' ha

zát bôven le írják Strab. L. 1. et 13, és Plinius L. 7. e. z.

akar az Arimastha tartományt, mellyet az Orpheus A rgo

nauticonia az Euxin tengerhez nem az Adriaihoz

helyheztet. - Sauromaták vagy Szarma ták sincsenek mert

ezek éppen északi Nemzetek; és Hippocrates de Aero

locis et aq uis sect. 3. éppen ollyan formákat beszél felülök,

mint mások a' mi Eszaki Hunnusinkrúl, és Amaz ou ink

rül: hogy t. i. Gens Scythiea, quae Moeotim paludem ac

colit et a reliquis plurimum difl'ert , Sauroma tae apellantur,

horum fo eimi n ae equitant, arcu utuntur, ex e uo yaculantur

_ - - quoad virgines existant .. - - postea equitatusolvuntur

praeter casum communis expeditionis:~ Dextram autem fhammam

non habent , etc. - általiäban pedig'tudiuk hol laktak a' S ar ma

täh? De mi hát az a” Strabo Adriáia' ha Deákul irl: volna

Strabo, azt mondanám hogy irta a. Beam v. Bha flumen:

de külömben is alpha, vagy Volga lessz ez az Adria , mert

midőn már dél felul meg tette a' v'alaszû'kota' két osztály köt,
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s y r i át és M e s o vp'o t á mi á t ; - következésképpen

ezt - az alsó részét a' 'Jó s ef, osztályja sz'erént a'

J á fe t' nemzetsége nem bírhatta vólna; l meg le

liet azomban , hogy A s s u r , (a' ki pedig későb

_ben jött ki ,) minekutánna birodalmat fundált As

sy riában, kinyomtaonnana' Magóg ésThu

b ál", gyermekeit , melly miatt ezek is kéntelenek

lettek a; felsőbb részeken killyebb terjeszkedni , “

t T h u b ál északra, .M a g ó g pedig napkeletre, vagy

pedig "T h u b ál M a g ó g g al öszve keveredni: de;
mindei mellett is , minden kétségen kívül kezdőd

hetett A ss y ria nélkül is a” M a g ó g” gyerme

kinek lakása az A m á n' hegyeknek felső részeinél,

a' koli-nár a' hegyek tulajdonképpen T a u r u s nak

Leg ás; neveződnek, és A 1'. mi é ni á búl semmi

lahása a' képpen nem lehet őket ki tagadni, mert

Hannu

„kuak éppen ez a” Bika, Tau-r us hegy az, a"

vóltArmé-ämellynek lábát, az az allyát az Araxe's _

nyalja, mint Hieronymusmondja: (T a u

z'emellelt- rus, cuj us pede s Araxes lambit;)

,s ugyan tsak ezen 'AI'aXeS 'mellé helyheztetik

a, történet írók a” Scytha Hunnusoknak első

“lakását. (b) Ha tehát meg tekintyük a'Fl. J ós ef”

osztályját; ö a' J á'fet' hét fijai közül tsak kettő

nek ád szállást ebben“ a' menetelben, úgymint 'a'

T aur us túl fogva a' T anaisig, úgymint M a.
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úgy mint a” Dunát, és fekete tengert, meg kellett tenni a'

kereszt választékot is, melly éppen a' Rha; ez foly Eszak'felül

a'Hircán tengerbe.

27. (b) Nevezetesen Diodorus Siculus egésszen le írja

azt L. 2.o. u. (a' Bhodománki adása szeréntigy esik

D eá k u l) S eyt h a e a primordio parvam Begionem possidebant, '

postmodum paulatim“ per Vires et virtutem aucti , «cum Begiones

multas sibi subdidissent, in magnum lm erium gloriamque perve

nere. Ea rimum Natio juxtá Araxen ,umen consedit'; nacti Be

gem quen am bellicosum et militari virtute praeci'puum, agros

ampliarunt, montanos quidem usque 'Ga u c a s u m , eampestres

vero usque ad 0 c e a nu lll et M o e o t i da paludem , aliqua loca

ad Ta naím usque - -~ Horum magno post~tempore progeníes

virtute ac belli artibus insignis, regiones ultra Tanaim usque

_ Tbraciam subjecit, ete. Deinceps desinente iscytharum

prmcipatu regnasse foeminas dicunt, fortitudine corporum prae

claras; in his enim gentibus exercentur ad bellum foeminae viris

'm'bilo virtute inferiores et'c. A « "

. 3 *
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glóknak és Thubálnak; Thubálnak vagy

Tho belnek tsak a” kis Thobeliát vagylbe;

.riát (ez is miképpen olvadt öszve a” Magóg”

főldjével , bővebben elő adom alább) melly szerént,

a"C aspium, és Ibéria köztfekvőrészakar A]

b á n i' a ,. akar némellyek szerént A l án í a , már a”

 

'Magogáké maradt, úgy az is a” mi a” C'auca

suson fellyül észak felé esik a” Tanaisig, és

onnan- nap nyúgotnak fordulván a" Bospora

numig; különösen pedig a' Cauea s us és Ar

menia közt lévő tartományban, a” Boas víze

mentiben meg vólt a” Hun nus nevezet P r o c o

pius' idejében is, mint fellyebb ki írtam L. II.

de bello Persico p. 179, 1 80. _ Továbbá

nap keletre határozatlan messzeségre terjedt", mert

Gomár, Javán Thirás és Mesech kis A

siában telepedtek le „(itt is Me se ke t el nyelte

Magóg, mint majd alább meg fogjuk látni) a'

hetedik pedig Mad aj, M édi ába n: melly hely:

heztetéseknél fogva, ha nyilván való históriai“

bizonyság után nem is , de okos hozzá vetéssel azt

merem állítani, hogy Thubálnak Magóghoz

képpest nagyon kevés'lévén a” maradéka, ezzel'
öszve olvadt és egy Nemzetségé vált; mert ha as

Casp i um mellett a' Rha vagy V o I ga , és azu

tánn a' J axa rt e s vizén által megyünk , ott talál

juk a” S o g di á n u sokat , kik hogy S'c y t h a szol

gák vagy tőlök ki költözöttek vóltak, arra vanHí- k

stó ria'i bizonyság, a" Scythák pedig és így

minden Hunnok és Magyarok Magó g” ma

radéki; meg mutattam 7. hogy a" Hun nusok

Scythák, sőtmegfordítva is a” Scyth ák Hun

nusok; azután- az Oxus vízen túl találjuk a'

'Margiánokat "a, kik vóltak a' Fejér Hunnu

sok, azokon alúl Ariat és a” Parthusokat,

Persia és India között; A-riarúl homolyosan

tudjuk, hogy Hunnus tartomány," de a” Par

tusokrúl nyilván, hogy azok elüzött, vagy el

pártolt Pártos Hunnusok vóltak: hogy tehát

ezeknek az Arm éniai Magógáknak menetelek
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jegyen és nemzetségbélíközösülések; az Aitr op a. '

thiai saroknak, melly Médián fell'yíil a1 Ca,

spium és Armenia közé be tsnszik,- még a]

. "M a g ó g” földjének-kellett lennie , és M é dí a -még

akkor nem terjed-hetett egész a” .C a s p iin m i g , és

ez a" M é d a i M a d a j9 nemzetsége is. kitsiny és"

szaporátlan vólt sokáig, úgy hogy az Oxus víz

és Paropammissus hegy közt lakó E'u th e l í t ák ,

vagy F ej é r H un' n u s o k , jóval is elébb vóltak

hatalmas , és a, P e r s á k kal mérközhető nemzet ,

mint a" M é d u s o k: Továbbá a" Napkeleti A s i á

maki alsó? része felül nyilvánvaló bízonyságtételt

ugyan nem “állíthatok , merta-J ó s ef tsak annyit

mond, hogy" Thubál lbériat, Madaj M é

'd i át szállotta meg , maga pedig M ag ó g S cit h i

á t ; de ha el nézzük azt a” szörnyü nagy tartományt,

mellyet ezek a, M a g ó g á k , vagy a" későbbi G ö

r ö g elnevezés szerént S c y th á k bírtak 's laktak

a” napkeleti tengerig , és hozzá vesszük az előszám.

,' lált tartományokat is egész P á rth iáig; úgy pe

díg hogy a" Nó e” nemzetségéből még In d i ának

. és Sinának sem'äadhatunk más lakosokat, mint

ennek ugyan a“Pásztor, No Inades Hvunnu

sokbúl, amannakpedig az Euthe-litákbúl és.

P a rt h u s o k búl , ” és így mindeniknek inkább

Hunnusokbúl, mint a”D egvines Aegypto.

mi szállítványibúl (mert ez , ha vólt, is, későbben

vólt , és ollyankor, mikor mind C hin ában , mind

I n d i á b a n már“ kellett lenni' lakosoknak) hason

líthatatlanû'l szapora Nemzetnek kell képzelnünk

azt, a, M a g ó g' maradékát , úgy hogy az öreg

N o énak J á fe tre adott áldása Gen. 9. 27. éppen

Ma g ógb a n tellyesedett be ,- és ha A s ia - lett

volna külömben a” em" tanyája; J áfe t, és na

' gyobbára 1éppen M ag ó g annyit el foglalt annak

sát-oribúl ,. . hogy alig maradt neki egy, tízedrész ,

tsak a” tulajdonképpen való, P ers ia , A s s yr ia, l

Lydia, Chaldaea; és Syriának' alsó része,

Arabiárúl már határos pőr van Sem és fíám ,

között: és ez a” Magóga Némzetségnek szapora



vóltta adhatott alkalmatosságot arra a” hagyomány

ra, hogy P r o m e t h e u s , embereket teremtett mert

az hogy P ro m e t h e us vagy éppen maga M a

gó g vólt, vagy annak Fija , könnyü el hinni, nem

tsak azért hogy J á fettûl származott, S a tus Jaa

p e to , hanem azért is mert ô ott lakott 11' hova

rendeli Jósef a" Magó g” hazáját, a' Caucason

vólt neki a” Természet visgáló lNIűhelye , mellyri'il

lessz alább bővebben 56. hanem “

§n ll. I' ~ .

Minekelőtte ennek nyomozásában és a" véle

hogv az ô_ ménynek hitelesitésében' tovább mennék;

zôn'viz kö- nyilván ki kell mondanom egy értelme

hffftnif) met, mellyet természeti okokon is, de a"

, . . . ,
és azegész Jósef' elô adásán is 's némelly kifejeze

sein méltán építhetek; hogy tudni illlik“

“31133.”. a Nagy Ozôn víz, melly Noe ide]eben

ä' történt, nem hatott ki az egész föld kerek

i lônjvé- ségére, 's még azt is sokallom ha azokat

bul- a” tartományokat mind4 el-borította, a'

mellyeket Jó s e f ki oszt a" N ó e' íijai és unokáli

között; Nem akarom Mósest meg hazudtolni,

mert ha az nem volna is hogy az ô könyvei, né

kûnk C a n o ni c u s , és tellyes hitelû könyveink ;

mihelyt azoknak eredetiségét meg ismerjük; Se

nem illik, se nem szabad tőle meg tagadnunk a"

Hist ó riaí hitelességet: de azt bátran“ merem

mondani, hogy valamint nem lehet minden mon

dását betû szer ' t való értelemben venni; úgy

az ö szóllás-foriäiijiban , mint általjában mind9n

Zsidókéban, sôt közönségesen a" napkeleti

nyelvekben , ollyan nagyító" ki mondások vágynak,

a” mellyeket józan értelemben kell venni. Azt

mondja Ist en éppen az özönvíz Históriáj á

ban Gen. 6. 13. hogy el veszti az embereket és ál

latokat a” földel együtt, disperdam eos cum

terra, a” föld pedig nem veszettel , ha bár az

özönvíz közönséges lett vólna is; Salamonrl'll

Jsazt mondja 1. Hin, (vagy a' V nlgata Sze
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rént'3. Rég.) "lie. “zá. hogy mind az egész főld

kívánja vala 1látni Salamo nt, hogy halhatnák

az ő bőltsességét; ~ színt úgy az egész 'fől d,

univ ersa terra, mint Gen. 7.19. béborittate

tak minden magas hegyek az egész ég alatt,

'swb universe eoelo, holott az egész földön

liány ember' vólt a” ki hírét “sem hallotta Sala

monnak; Irgalmasságot tselekszik Isten ezer

iziglen azokkal a” kik őtet szeretik és az paran;
tsolatit meg tartják, E x 0 d. v2 o. -6_. "Ha ezt betű

szerént akarjuk venni; a' törvénynek ki, adattatá

sáig Adarntúlfqgva még tsak 26. nemzetség vólt,

.H ris t us i g hetvent számlálnak közönségesen , és ,

így ehez mérve az Isten” irgalmasságának ideje,

az onokákra 561128 esztendőre ki terjedne ,' holott

a” kegyes Se t h” unokáiban már kilenczed ízig

nem tselekedett irgalmasságot, mert No ét tsak

nyolczadmagával tartotta meg , a” S o d o m a” la

kossai yAbrahám hoz mérve tsak tizenegyedik

izen ällotgaha' kegyes N o étúl, és mind el vesz

tek kénköves tüzzel : az illyen nagyító ki fejezések

tehát, mint, az egész fő-ld, xaz egé sz ég

al a t t , e z e r ízi g "s más. hasonlók; többnyire

valami szokatlant, valami igen nagyot tesznek;

de nem tulajdonképpen e g é s s z e t , sem nem e.»

zeret. Innen van hogyFlavíus Jós ef, a” ki

IM ó s e s t valóban betsülte , és annak elő adásít a'

magok" épségében meg. őrizni szerette , ennek a”

nagy őzönvíznek His t ó rí á j á b an. A n t L.

1,. c. 4. meg tartya ugyan a°.M ó-s es' szava} járá

sát , hogy el végezte Is t e n el törleni az egész

emberi nemzetséget ('u n i v e r s u m h u m a n um

g e n u s , «Ma nár o'oov iiy. avógwmvóy. etc. de midőn a'

külső történet írókkal akarja bizonyítani ennek a' x

történetnek ,' őzönv'íznek és B á r k á. nakvalóságát,

úgy mint Berosuss'al, Egyiptomi Hiero

nymussa-l, Mnasíással, Dámascusi Mik

ló s s a l ; ezen utólsóbúl nevezetesen azt hozza- fel,

hogy a,9 B ar í s hegyen , sok elfut'ók , vagy el

költ 'jzöttek p r o fu. gi tartózkodtak. meg annak a” .

I
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Nagy víznek idején, mellyrûl M ó s e s a'Z sid ó'k'

.törvény-adója emlékezik; sőt maga is nyil

ván azt mondja , cap. .5. hogy a” Nó e' Fíjai , S e m,

J áfet , és Kám vóltak elsők, a” kik el hagyván

e,” hegyeket, a” sík térre alászállottak , és mások

nak is példát és tanátsot adtak, hasonlót tseleked.

ni, a' kik a” közelebbi veszedelemnek emlékezeté.

tűl még most is írtózván, nem mertek a” magas

hegyekről alá 'szállani azok a” többen , nem

lehettek ezen háromnak gyermekei, mert , ha tsak

nyolczan vóltak a” Bárkában, gyermekeik hát

az előtt nem vóltak , hanem azután születtek:

Noé sem lehetett, mert ő még bátrabb vólt mint
a” fijai , ő nem félt le szállani, -mert ő tapasztalta i

az Isten” igéretinek igasságát , és neki tett az Isten

új fogadást: másoknak kellett hát lenni a” kik ir

tózva emlékeztek a” közelebbi vízi“ veszedelemre,

másoknak,- ollyanoknak, aíkik nem vóltak-ollyan

bátorságban mint a” Noé háza népe a” hajóban.

Mit tegyen hát ez Mósesnél, Gen. 7, '20. hogy

tizenöt singel emelkedtek. fellyebb a'q vizek a” he

gyeknél? vagy a" Damascusi Miklós' B-aris

hegye magassabb vólt e” az A r a r át knál? vagy ,

ha közönséges lett vólna is a” víz , az a” Nó e' egész

háza népe, mellyet Isten Gen. 7. 1. be menni

parantsolt a' B á r k á ba, nem vólt e' több nyolcz

nál? mert hogy nyolcz vólt, azt'számszerént az “

új Testame ntombúl tudjuk l. Pet. 3. 20. ott

pedig , a' kézben forgó Görög Textusok, eztid e s t 'o eto , Teregm oxi-w rekesztékbe , p ar e n

 

28. (') Hibáztak hát a' Fl. Josef Bégiségeinek ki adóji , midőn az

I. könyv 4-dik Része” eleibe, summának vagy Rubrumnak ezt

"teszik: Quovmodo Diluvíum fuerrit, et quomodo Noé

.inlArca cum família servatus habitarit in cam .o

Senear: így teszik pedig mind a' Görö ben mind a“ Deali

v iban; holott ezen egész részben S'enearru egy szó sints, 's el.

lenkezne is azzal a' mit mindjárt mond az ő-dík részben: Tres

vero' Noé filii Semas, Japhetus et Cbarmas, primi

relic_tis montibus planitiem liabitare coeperunt.l

etaliis recenti etiamnumcladiis memoria pavidis

---idem faciandiauctores et exemplu'm fuer-e,
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th e s'i s b e, teszik (hogy több kérdést n'e "teg-yek

felüle , ha P éter” mondása e” ez? vagy magyará.

zó tóldalék ? ) de a” V u l g a t a rékeszték nélkül,

mint a” B a sel'i Deák fordítás is, sőt a” Sy ri ai

búlvalófordítás is: Semet Kámot és Jáfetet,

tsak őt száz ösztendős korában nemzette N o é; az

előtt neki is kellett már sokakat nemzenie , a”

íijai is akkor száz esztendőssek lévén, nekik is,

ha unokáiknak nem, de fijaiknak kellett' vagy le-'

hetett lenxniek, ha még az őzönvíz előtt Kénán

70. Mahal á el 65. Enok is 6.5 esztendős korok

ban, már nemzették; -- Ezeket, és az' ezeknél

még gondosabb kérdéseket nem“ feszegetem, nem

is tartom tárgyamra múlhatatlanûl szükségesek

nek; hanem hozzá nyúlok a” természeti okokbûl

vett erősség'emhez. a.

"ÉM

_,~ 1' 1 12.

Mekkora magas legyen a" Taurus' vagy A."

rarát' hegye”, és az ezzel akar egy, akar tőlekü

a-közönsé. lömböző B á ris ? én nem tudom; azok al

~ ses özön- régiek sem határozzák meg„a' kik azt ír

v' ellen- ., , , , . . . , _„

klim is „t jak hogy a Noe hajó darabjai meg az o

, természet“ idejekben is meg vóltak ott Arméniá

nek nem , , ... .

“tsak „nd. ban, es az utazók szoktak belule hozni

iével v ha' nyakban hordozó Orvosságnak; hogyazon

neman

„ak fótör. az A s i ai xnyugoti részen azok a” leg ma; _

gasabbak; onnan lehet el hinni: hogy ép

' ~pen a” C u r d e s hegyek déli óldalábúl egy

ágra , más ágra pedig nap nyugot felül ered a”

Tigris víze , és onnan a' P e r s i a i tenger - őbőlbe

foly; az A rax es is pedig oda nem messze fakad,

és a” C as pi ai tengerbe megy; de ellenben, hogy

ez az egész A r'm é n iai vidék , jóval alatsonyabb,

akar a' Rifai, Ri p-h aeus hegyek“ akar az

Im a u s tájéki' tartományok” víz mértékénél, kön

nyen által lehet látni onnan“, .mert a' V o-lga,

vagy régen R h a vize nagyobb esettel. rohan a”

Caspíai tengerbe mint az Araxespolly igen~
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messzérûl 270 mértfôldrûl, holott az A r m é_ n ia i_

vizek leg fellyebb 90 mértfôldet mennek, míg a”

Cáspi umba érnek: ha tehát az igaz lessz, a”

mint némelly utazók bizonyítják , hogy a' V olga,

nem hegybûl , sem nem hegy óldalbúl ered , ha

nem egy tágas sik téren lévô tóbúl , a' mit ugyan

a" Rha' napnyugoti szárának délsô ágárúl , melly

a' “ostani bloskautúl nem igen messze esik

nyári napkeletre, könnyü el hinni : még könnyebb

lessz a' következtetés, hogy az ottani sík térség ,

már a' Taurus hegy oldalával nem tsak öszve

mérhető, hanem háromszorta magassabb annál,

mert háromszor kilenczven rész kétszáz hetvent:

a” másik ága pedig a" melly nap keleti Rhanak

íródik , és választja jó darabon Asi át E u r ó p á

túl, hasonló határ választó hegyek közt foly el,

és olly helyen fakad , a" honnan már a" több vízek

az északi tengerbe folynak , következésképpen leg

nagyobb emeletû hegy háton, ha szinte szemre

sík forma térségen is. Mivel hát a' Volgának

szembe tûnô nagy esetje már magában is bizony

sága annak hogy a' V olga' torkátúl fel felé 90

mért földet számlálván, ott, a' víz folyásnak víz

mértéke nem lehet alatsonyabb a' Taúrus hegy

óldalánál, mert a” Caspium víz mértékje az A

raxe s; és V olga' Torkainál mind egy; a' mi

vel pedig a” Taurus hegyoldalban , egy kevés

messzeségre meredekebb az eset mint a' Volga

fakadásánál , vagy az említett 90 mért földnél : azt

a” Volga sarkán túl lévő nagy víz eset kipótol

ja (a); de a” 90 mért fóldtûl még fel felé 180 mént

földet lehet számlálni a' Volga' fakadásaig, és

attúl fogva mindenütt kell esetnek lenni hogy a'

víz le follyon; és a' messzeséghez képpest akkora

esetnek, a' melly elnyelné a” világon a” leg na

gyobb hegyet is; és mivel az áradó víznek is az a”

 

_

:9. (a) Kivált mint egyóo mértf'ôldnyí távolysígra meredek az esel:

I zaritzi'm nál, Szamarám! fogva.
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törvényje a” mi a9 folyó víznek, hogy fel felé nem '

megy „ hanem ha külső erő nyomja; természet

szerént az özönvíz a, V o l g a folyása mentében

fel felé nem terjedhetett messzebb , mint az A r a

r áttal egyenlő magasságig, e's így leg engedel

mesebb számvetéssel a" Z o o k vizének a” V o l g á.

ba szakadásáíg, melly a” Nagy B u l g á riai B o l.

gár Városánál 5.5 mértfőldel' alább esik. A' köd

zönséges főld - le - írás” Tudományjának (G e o g r a.

p h i^a G e'n e r alis) törvényjei szerént ki lehet ezt

a' 279. mértfőldrül alá felé menő víz esetet számol.

ni 'tellyesebb meg határozássalÍis; mert midőn a'

V o lg a fakadásának egy erányjában lévő" más ví- '

zek , már nem délre hanem az északi tengerbe foly-.l

nakqI kétségen kívül vagyon, hogy kétszer 270.

az az .Slio mértfőldnyi hosszaságra , a” V o l g a tor

kátúl ott vagyon a" földnek leg nagyobb dombq.

rûja, annyival inkább, mert a“ mint mondám a?

V olga , nem valamelly szembe tünő hegy óldal.

búl, hanem térségen ered ; a'főldnek pedi (melly

nek- egész kerülete 5400 égi mértfőld) .5 io Amért

főldre akkora domborúlatja vagyon ', a' mennyit

az 140 mértfőldnek egyik végitűl a'v másikig által

menő egyenes lin e a , középen el ' vág , a" főld'

fél tengelyébül, vagy radius s ábúl , se mid ia

m e t e rj é b i'il úgymint 860 mértfőldbi'il; (s i n u s

versus anguli ad centrum terrae, ar cui

peripheriae 270. milliarium oppositi)

melly a” számolás törvényjei szerént tesz 42. égi

mértfőldet , melly égi mértfőldek nem sokat kü

lömböznek a"Német mértf'őldekti'il; igazi mérték

kel pedig ez a" 42 “mértfőld tesz 139986 őlet; de

mivel a” víznek a' kútfőtül fogva a”, Cá spiumíg

görbe vagy tekeri'iletes a' folyása , nap nyugot fe- .

lül jön egy darabig keletre, onnan le görbül dél

re, veszem hát a' Volgának egy kissebb, de

. egyenesen éjszakrúl jövo agat , S i b é r i á ban T u.

m e n erányjában, mellyhez egyenlő égi magas-r

ságra fakadnak az Obi víze T o b oli ágazatjának

két kút fejei, egyik J aphanim, másik líurtus'
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helységek' szomszédjában , és ezek onnan, a'

Nagy Obyval együtt az északistengerbe foly

nak; és a” hely a' Cáspiumhoz van 2.5.5 mért

földnyire egyenes lineában , melly messzeségre a'

hasonló törvénnyel kiszámolt domborúság tesz 39

'mértfőldet , holott ellenben az A r m é niai“ vizek'

kútfejei, ha hegy nélkül való téren fakadnának,

azoknak, hasonló számolás szerént tsak á. mért

fóldel magassabb a' víz mértékjek a" Caspium'

szinénél: ebbül ellene mondhatatlanúl következik,

hogy a” Taurusnak 35 mértfôldnyi magasságú

nak kellene lennie , ha ollyan víz akarná el boríta

ni, melly a' V Olga kút fejéig ki terjedhetne Ar

mén i ábûl; nem árt, ha valamivel hosszabban

esik is ez az okoskodás , a” C a s pí um környéki

víz mértékrûl még azt is meg jegyezni; hogy Ma

gyár eleinknek egyik nevezetes régi lakó helyjek

rúllvagy is azoknak északi oldalábúl az Oby vize

az Eszaki, tengerbe foly , és tesz az útja odáig egye

nes lineában 675 mértfôldet, déli oldalábúl pedig

ered a. Ganges, és az a' Bengalába foly', 's

tesz az útja, 330. mértfôldet; ez már nagy ma

gasságot mutat ; de a' C a s pi u m i víz mértékkel

nehéz öszve mérni; hanem a” mint ez az Imansi

hegy hát térjed hosszan nap nyúgot felé , Tib r e

t'en alúl, (*) a” hajdani Bactriában ered az

Oxus, és fellyebb a" I'íit áj Fő erányjában (mel-.

 

lyen az O b y által megy) a' J ax a rt es nek egy

nehány ágai fakadnak, és mind az O x us mind a”

J ax a r te s hasonlóul a' C a s piu m ba folynak

több mint 300 mértfőldrűl ; ha tehát a” a s p i um

maga tsinál magának víz mértéket , és ő ha a" dom

boruság miattt valahol valami kevéssel magasabb ,

30. (') Tibreten alûl, nem Tiberen: Tibet Ország ldía és Si

na közé betsúszik a' Xamo vagyLopi Pusztán alúl dél felé,

a' Gangesenkivûl lévő Indiának Chiamay nevü nagy Ta

vának erányában, Tibret pedig a' mostani Turches tannak

napnyugoti Sai-ka, [ndostaniának Kakara tartományiwal

ütközik a“ Dala nguer, vagy Alsó [mans hegyezi eranyjauin;

van benne '1' amasi város.
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nem a” széleken, hanem a” közepén magassabb ,“

úgy mind a” Volga, mind“ az Arax es, mind az

O x us , mind a” J axa rt e s torkaiknál egy forma

a” víz mérték, és ha ez a” víz mérték fel emelkedne

az A r a r á t' “hegye” tetejéig és azon fellyi'il 1.5 öllel,

a” felesleg való víz egyformán terjedne minden fe

lé, úgy a” mint a" sík lejtő planum inclina

tum engedné ., és tsak addig mehetne al V o l ga",

vagy J a x a rt e s" vagy 0 X u s, folytában , míg ha

sonló magasságot találna mint az A r a r á t h ,' mel

lyet a” közelebbi számolás szerént, már 100 mért.

földnyire jóformán meg talál; és úgy odébb nem

áradhat; úgy ° hogy , ha az őzenvíz” - M é di át ,

Persiát, Arabiát, Egyiptomot, kisAsiá

nakegyrészit, Colchist, Iberíát, Albániát,

és az ezeknél még közelebbi szomszéd tartományo

kat el öntötte is, de sem napkelet felé a” Paro

pammissusi, Imaus, és Askatanak he.

gyekig a” Pt aram b i tz e folyó víz kút fejéig melly

már az északi tengerbe folyk, sem északra a” Ri

fai hegyre nem terjedt, sőt még a” Caucasus'i

magasabb helyekre is tsak alig. .

Erre ugyan azt mondhatná valaki, hogy az ő

zönvízkor nem tsak Arméniában esett az eső

40 nap és 40 éjjel, ls nem tsak ott fakadozott fel

a” főld , hanem az egész főld kerekségén mindenütt,

és így nem kellett az áradásnak nagyobb magasság

mint az Araráth vagy más annál magasabb he

gyek, 's még azokonfellyül 1.5 ől, mert ha képi

zeljjík a” Caspiumot is a” fekete tengert is,

az Esza ki, n ap keleti, Indiai vagy Déli,

Szeret seny és napnyngotí nagy tengere

ket, a” mostani szineken fellyí'il mind magasabbra

fel emelkedni, mint az- Arar át, úgy az a” nagy

közönséges víz bizonyosan minden akkora hegyet

mint az Arar át, el horita-na: Való is az , hogy,

mivel a” leg kissebb ts'epp víz szint úgy mint a:leg

nagyobb temérdekségű víz gömb , gömbölyüsegre

törekedik, bizonyosan lra-két nagy tenger öszve

szakad; a” kettőnek domborûsága egyé lessz, és
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nem lessz akkoramagas, mint ama kettőjé vólt

együtt véve; és így mikor As i á nak , de tsak ma

gának el borítását-a 800 mértfőld magasságnyi víz

kivántatna; akkor az egész főldnek, ha mindenütt

esne vagy akarmi móddal egyfôrmán áradna , be

fedezésére, elég vólna akkora magas , mint a” leg

nagyobb hegyek; mert egymást érvén mindenütt

a' vizek, egy gombolyagot, és így tsak egy , és

mindenütt egy forma domborûságot tsinálnának;

melly gombolyagnak hátán azomban, (teszem

hogy az a” nagy víz meg fagyna ;) a' sik lejtő 270

mértföldnyire szint-az lenne, a" mit közelebb ki

számoltam. De mivel ennek az ellenvetésnek a”

feltétele lehetetlen, tehát maga az eset is és állítás

lehetetlen , H a l l e y E d m u n d próbát tett már az

etánt; hogy közönséges meleg nyárban a'főld kö

zépi tengerből (Mari mediterraneo) „5280

nane Ed millióm hordó víz párázik fel a” levegőbe,

y - . . , .
mund' 'ta- naponként; melly gondos tapasztalasbul,

Päfää'ä: sok lehetetlenségek jönnek ki, a” közön

li'i gözöl- séges őzönvíz ellen, de hogy annak hosz

Sésém- szú számolás ne kelljen, tsak azt veszem

a” számolás mértékéül, hogy az ~ő tapasztalása sze

rént if1'0 hüvelyknyi (1_[10 tzol) vastagságú víz pá

rolog ki, 2/1 óra alatt; mellyet ő elébb kissebb

edényben próbált; és így 1.50 nap alatt , mint írva“

.vagyon Gen. 8. 3. nem 1.5 ölnyi vagy singnyi,

hanem tsak 15 hüvelyknyi víz gőzőlöghetett. fel" a".

levegőbe , és a” leg magasabb hegy se. szabadûlha

tott vólna meg a” vízektül, az egész 15 ől magas

ságú víznek ki száradására 3800 nap kellett vólna;

vha azt mondod, hogy nem tsupán a' nap melege

száraztotta ki a' vizeket , hanem b ots á ta a z I

sten szelet a” földre,“ hogy a" víz ek meg

szünn é n e k G e n. 8. 1. ; .meg felel helyettem ép

pen ezen szavaival Mo s'e s , és én is ebbül próbá

lom hogy az őzönvíz nem vólt közönséges : mert

nem mondja M ó s_ e s , hogy valamelly hirtelen va

ló vissza rohannással be takarodtak a” vizek a" főld'

gyomrába, valamelly mélly és'igen tágas üregek

_ hwa..
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be, hanemhogy botsáta Isten szelet, hogy

a” vizek meg szünnének: a” szél tehát hová hajtót

ta a” vizet, ha mindenütt víz vólt? a, levegő égbe

nem, mert a” szél nem fúj fel. felé szegy-mértékre,

mint .a' nap szokott vonszani, "hanem .el sepri a'

vizet óldalvást való érintéssel (p e r lin e a m t a n.

gentialem) melly szerént hát a” vizet vízre kell

neki sepi-enie ha mindenütt víz van; mert a” szá

'raztó szél semmit meg nem semmisít, hanem ki

szélesítvén a” víznek ágyát, sokszorozza a” nap

1 melegétűl tör-tenni szokott fel párolgást: hajtotta

hát a, szél a, vizet igen is , és ha azt a” nagy vizet,

melly A'rm é ni á ban mint egy 70. négyszegümértföldön fekhetett, ki szélesítette nap keleti szél- '

lel Egyiptom és Kis Asia és Herson felé,

vagy északíszéllel Diarbek, Boldog Arábia,

és P er s i a felé, vagy déli széllel S z a rmatia

felé tíz tizenkét akkora foglalatú fenékre; könnyü

ki számolni 1.50 nap alatt az egész temérdek viz

nek, de tsak az A r m e ni ai nak elapadását; de

. egy közönséges őzönvízét mindenképpen lehetet

len; mert ha azt meg engedném is hogy fel felé

, fujta a' szél a? vizet, 's el vitte azt a” fellegek ha

V tárjaig, mert a” vékonnyabb levegőbe már nem

vihette, mivel az meg nem bírná; úgy hát min

denütt fel kellett vólna emelnie a' szélnek azt a”

két mértfőldnyi vastagságú vizet, és azt meg nem

semmisíthetvén, a” levegőben egy új, tsudát tsi

nálnia; tudni illik, nagyobbodna ugyan a” ma

gassággal együtt annak a” nagy víz gombolyagnak

temérdeksége, és így a' vastagságának kissebbed

ni kellene, nem lenne már oda fenn két mértfőld
nyi vastag, a' lmi ide alatt annyi vólt“, de (ha tsak

felényi vólna is , mennyi képtelenségek következ- >

nénekbelí'ile? De még az áradására, vagy kezdő

lételére nézve sem lehet ezt a, közönséges őzön

vízet meg egyeztetni, a” természeti okokkal. Mert,»

teszem , hogy egy P er ú országi Ch ixmb o r á z ó>

hegyet (mert ha közönséges vólt az őzönvíz , ~ ott

“is kellett lennie) vagy más hasonló ," és még na
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gyobb magasságúakat. mind meg haladott a” víz 15

öllel, úgy a” tengerek'víz mértékjénél mint' egy

két mértfôldel magasabbnak kellett vólna lennie a” '

víznek; ez a" nagy víz test tehát , vagy a' levego

égbül esett, vagy a” föld gyomrábúl adta fel ma

gát; a, minthogy a” kik az özönvíz közönségessé

gét Mósesbül akarják próbálni , éppen ezt a"~két

okát adják Gen. 7. 1_1. hogy a” méllys'ége's

örvények” fejei meg szakadoztak, és'az

egeknek tsatornáji meg nyilatkoztak;

de mi lenne hát belüle, ha a' föld” gyomrábúl an

nyi víz dudorodnakí? illyen két mértfôldnyi ma.

gasságú víz melly az egész 'főld' gombolyagiát' be

boríttsa , tenne 211156450 áf7 hat lapú (cubic) mért

fôldet, melly pedig akkora halom , hogy ,a' S e

n e c a' , főldgyomrabelí víz - vílágjában seni térne
> meg; annak helyéül a” földnek belső résxzében olly

nagy üreg kívántatn'a, hogy, ha, egésszen göm

bölyű , {M4 mértfőldet tenne az“ által atengelye ,

D ia m e t e r e , ez pedig Ifi része az egész föld

tengelyének, és benne egy egész kis víiág meg

térne : de nem is kellett vólna akkor 1.50 nap , a'

' ki számadásnak, mert ha [Io nap alatt ki jöhettek

a7 vizek még pedig fel "felé , a, közép vanszó "erö

nek -ellenére , miért ne mehettek vólna áo nap alatt

vissza is, és sokkaLkönnyebben le-felé. Es ha r

ki azt mon dja, hogy nem tsak a” föld gyomrának ör

'vényíeí, hanem a* régen gyülekezett fellegek isse

gitették azt a” nagy vizet: Probáljuk hát , tsak: fe

lét vegyük ki ennek a” nagyvíz halomnak a? föld

gyomrábúl; másikfelét bízzuk a'fellegekre; tegyük

fel azt is hogy a” teremtéstűl fogva'soha'sem vólt

eső az özönvízig; “mert ha az ôzönvízri'il szólló

mondását Mós es nek vehetjük betü szerént; Ve

hetjük a' s zív á rván yrúl való szavait is G en. 9.
13 , 1/4. mellyek azt mutatják hogy nem täaklj'elle

vólt az szövetségnek a", szivárvány, hanem új

tünemény is, melly az előtt nem vólt; eső sem

vélt; melly szerént. tehát 16.56 esztendötűl fogva

mindéggyülekezhettek a” fellegek; de hát mennyi

' víz
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.víz lehetett belölök;? ha a, Halley számlálása

szerént , (mellynek pedig nem szükség tsupa mon

dott szóra hitelt 'adni, meg próbálhatja akar ki)

minden nap lflo hüvelyk vastagságnyi víz ment

fel a” levegőbe, és nem tsak a” tengerbűl , hanem

a” száraz főldrül is, nem tsak középszerü meleg

nyárban„ hanem télen nyáron egyaránt, még is

1656 esztendö'alatt, az a' sok fel gyülekezett víz

nem tetttvólna többet, leg fellyebb 828 ölnyi vas

tagságot; ha ugyan-annyit számlálunk a” főld

tsatornájira , vagy főldbül lett 'fel -fakadozásra is ,

ez még tsak 16.56. ölet tenne, és így tsak a” Ma.

gyar országi Mátrát'sem nyelte vólna el; de a”

mi nagyobb , az a” fellegekbe annyi “idő alatt fel

párolgott 828 ől vastagságú víz test , ha tsak tized

résznyi lett vólna is, már úgy el fogta vólna a'

nap világot az egész főld szinéti'il, hogy valamíg

le nem esett , örökös setétet tsinált; és el kezdette

vólna ezt az által verhetetlen vastag homályt , még

1200 esztendővel az őzönvíz előtt; 's tovább tartott

vólna az Isten várakozása, idejénél, mellyet Mó

ses 120 esztendőre határoz.

x, i 13,

Ezzel aÍ minden részre hajlás nélkül való ellen

mondásommalmínd az által, valamint a" M ó s es'“

szavai hitelét gyengíteni nem akarom, hanem tsak

magyarázni az ő elő adását ,' úgy abban sem ellen

kezem , hogy azoka” nemzetségek , kiket 'J ó s ef

L. 1. c, 7. elő számlál éppen azoktúl az Atyáktúl, x

és így mind a” N ó é” három fijaitúl származtak lé

gyen; mert azok a' több emberek, a, Nagy

világ' lakqssai a” kik az özönvízkor már , vagy túl

laktak a” most említett tartományokon, vagy azon

negyven nap alatt, még az esső esett , távolyabb

való- hegyekre futottak , és megmenekedtek; meg

a, napnyúgoti és északi részeken meg tértek; leg

nagyobb akadék van azok eránt, a” kik a, B áris

hegyére futottak, mert azoknak vagy öszve kelllett

ls
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.heveredniek a” Sem' és Hám' maradékíval, ha

azok is Sin e árba mentek. vagy ha Arméniá

ban maradtak a' M a g ó g ák kal kellett egyesül

niek; való ugyan hogy Jósef, a' Scythákat

minden megkülömböztetés nélkül lVl a g ó g t ú l

származtatja; 's az is ki jön. az ő szavaibúl , hogy

a” N ó e' unokáji közül senkinek másnak nem vólt

helye az Egész S c y t h i á b a n : de ezzel az nem

ellenkezik, hogy azok a, más B árisí emberek '

 

helyet ne találtak vólna abban a" Nagy, és jó hoz

zá vetés szerént {nég lakatlan vagy miveletlen S c y.

th iai tartományban , melly ma N a g y T át ár

ország, és maga tesz annyit ha nem többet,

mint az a” sok kissebb tartomány, mellyeket J ó.

s ef a” N ó e'több unokájira ki osztott; Eu ró pá

nál pedig bizonyosan nagyobb; nlelly're ugyan én

már a” fellyebb való számok alatt magam magam

nak meg feleltem, hogy a' Magó g nemzetsége

igen szapora tenyésző nép vólt, e” mellett pedig

barom legeltető N o I'na d e s emberek lévén , nekik

sokkal téresebb tartomány kellett , mint azoknak,

a° kik városi formája igazgatás 'módjával éltek; de

ollyan irigy még sem vagyok, hogy azoknak a”

Nóe' háza népén kívül valóknak,“ a' kik akar a'

B ár i s , akár más Ar m é n i aí hegyeken meg rna

radtak, ha maradtak , ~helyt ne adnék a" Mag ó

g ák” nagy tartományjában; úgy mind az' által ,

hogy a” kik Bábelt építeni Sineárba le mentek

délre, azok a' S em” és Jáfet” nemzetsége közé

keveredtek, és a" Magóg ákkal tsak azok egye

sí'iltek, a” kik a' nagy víz előtt szokásban vólt'P á

31. (31) Ertvén azta7 na ydarab földet, mellyet na kelctrüla'nepkeleä

títen'ger, és annak a” atyrusolt szigetje mellett inái benyúló öble

határoz. délrül Sinn, India , a'Háspi tenger, Kakas, egyek és a'fe

ltete tenger; Napnyngotrúl az Európai Szarmatia, Eszakrúl pedig

a' Sc'thiai tenger; régen llyperhoreus Oceanus, (ma is inkább

mon om Eszalu tengernek mint Scythiainak, mert ezért a'névért

Millót hail-laggzik , kés le säólja Eulüemaeust, hogy a' Scytha ten ert

2 1 2 rá usnyiua mon ja- 'o ott ú mond az mé né ra
dits'iiálgie kevesebbet tesz.) , gy i g gy
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t r í á r kai igazgatást kedvellvén az öreg N ó é val ,

mint az'ő háza népe, felső Arméniában meg

maradtak , vagy pedig onnan , még" a” B áb e1* é;

pitése előtt jóval ,' a" mint a” nagyobb nagyobb népe. ,

sedés kívánta , a' M a g ó g ák kal“ együtt , a' C a u.

casus felé és onnan a” Tanaís és Caucasus

között napkelet felé terjeszkedtek , . vagy a” mi

szinte úgy“ hihető a” C a u c a s u sí magasabb tető.

kön , ésaz annál messzebb való A s io t ai hegye.

ken is ,* vagy futással, vagy apró tsónakokon , ls

nem ollyan jó készületí'i hajón mint vólt a, N óéé

meg menekedtek; de nyomorúságosan tartották

fen életeket mind addig , míg vagy a” M a, g ó g á k

feltalálták őket , vagy ök fel keresték ezeket; vagy,

mert ez sem hihetetlen, azokon a” temérdek ki ter.

jedésű napkeleti pusztaságokon is vóltak ímittam.

ott, ha kevés “számmal is némelly míveletlen em.

berek a” n víz előtt is, kiket az özönvíz nemragy

bántott, de távoly esvén a" szelíd Pátriárk ák”

lakásátúl szerentsétlen vadságban éltek , mind ad

dig. míg a” Ma gó g á k lassanként az egész S c y

thi át meg népesítették“. A' minthogy ezek közül,

a” most elöl számlált módakon meg maradott ré

gibb vílágbéli emberek közül a” világnak akkori ál

lapotjához. képpest, tsak egy háznépet sem lehet

ollyan épségben gondolni, melly a" szerentséssebb

móddal meg tartatódott Nó e” nemzetsége között

számot és osztályt tphetettavólna, kivált Asszony

igen kevés lehetett közöttök; élelmekhez is olly

nehezen juthattak, mint egy újjonnan talált Ro

binso n han: tsak azok vóltak szerentsések, a" kik

ha nem a, Nó e" hajójában is ,- de tsak ugyan Ar

mé ni ában menekedtek meg , mivel azoknál már,

mind barmot, mind“ az élelem szerzésre szükséges

némellyxezközoket találhattak: Es “ha a' napkeleti

Asi ának déli részét Mag ó g ákbúl nem akarjuk

meg népesíteni; azokba a' tartományokba mel

lyeknek J ós ef lakosokat nem adott; mi sem tu- '

dunk másunnan teremteni , mint azokbûl, az ő.
.. p .. n f ' I I

zonviztúl A r m én l á ban ,_ de nem a” N o e" barka

4 * 2



jában , meg menekedett emberekbül , a” kik N ó é.

val meg maradtak , S i n e á r ba nem mentek , ha

nem a° M a g ó g á kkal időnként killyebb - killyebb

terjeszkedtek; mert ha ezek , mint, nem a' N ó e'

háza népéből valók, akár mellyik félnek akaratjá

búl azokkal öszve keveredni, egyesülni nem akar

tak; természet szerént valahányszor a” M a g ó g á k

a” szaporodás miatt terjeszkedni akartak , emez ide-a

géneknek odébb kellett nyomulniok , és ez a” tovább

tovább való ny'omakodás mind addig ment , míg

ezek Sin á ban és ln d i á ban végképpen meg-te

lepedtek , mivel már itt az I n ld iai, amott a' Na p

k e le ti tenger miatt tovább nem mehettek; és ha

jól fel vesszük a” dolgot, itt kel keresnünk erede

tét a” Chinaiak-és Hunnus ok közt lett ke-.

mény ellenkezéseknek; mivel a” Hunnok „vagy ,

M a g ó gák hozzá szokván már a” szabad terjeszke
déshez , onnan-is nyomni akarták aí C hin ai a kat,

amazok pedig nem tsak azért mert odébb nem me

hettek, hanem azért is mert időrül időre ők is né

pesedtek , nem eresztették őket tovább „ meilybí'il

osztán kemény háborúk lettek: Ha ez így; van,

hogy a” Sinaíak, vagy éppen tulajdonképpen

való Ma óg a származásúak , vagy az Ar m é

niában a N ó e' hajóján kívül meg maradott em

bérek maradéki; úgy én ebbül eLtudok-igazítani

sok kétségeket, mellyek származnak a” D e g v ín e s”

alkotmányábúl: Azt mondám, hogy h a iga z,

mert noha előttem tökéletesen igaz, de hány em

ber lessz? a, ki nekem tsak azt sem fogja meg en

'gedni hogy az őzönvíz ne lett vólna közönséges,

és hogy Nóénak is ne lehetett-vólna több gyer

meke, és igen sok unokája a” Bárkán kívül, ha

abba tsak hármat viszünk is be, kik vele egy ke

nyéren vóltak , mint az ő v é n s é gé n e k fijai :

-- tsak úgy veszem hát ezt, mint a' Bőltselkedők.

szokták az ollyan 'állítássaikat , H y p o th e s is! e- 1

ket , a, mellyeket ők a, T u d ó s r en d” törvényjeín

-meg nem bizonyíthatnak, de egyiket a” másiknál

annyival jobbnak és igazabbnak tartják , ' mennél



v-- 7.53 -

több kétségeket lehet “belüle el igazítani. -' Azt
r már én még mutattam hogy ez aztén állításom

nints a” M ó s e s” szavai ellen , sőt némel'ly részbén

éppen az ö szavaival próbáltam: most hát egy ne

vezetes pört próbálok vele el igazítani; alább bö

vebben , itt tsak summásan; e” mellett az én fel

tételem . lnigellett .nem lessz szükség a” D e g v i n e s'

alkótmányäiára , hogy a” IC hli n a i a k az E gy i p.

t omi ak'túl vették vólna az I r ás" t u d 0 m á n yt,

nem lessz szükség olly messzirül költöztetni Chi

n ába szállítványt, mégpedig olly szám'ossat , és

olly'erôä'set, a” melly'szokást, erkiältsöt', Irást,

mindent vmeg változtasson , ' és így hihetőképpen

hódoltasson-is; a” szokást meg változtathat-ta az ál

landóûl lett meg telepedés , melly magával hozta

a” kézi mesterségek r gyakorlását“, ez' a” szorossabb ~

törvényü társalkodást ,. ez viszont nem tsak yáltoz

tatta, lmnemlágyította is az erköltsöt; az Irásrúl

a" példák n'en'l" azt mutatják hogy az E g y ip t 0.

miakkaFegy'eznek , hanem hogy valami ollyan

van“nálok , a” mi régibb mind az Ezg y ip t o m i

nál, mind-más nevezetesebb Nemz-etekénél :” tudni

illik mivel illyen formán sem a' S c ytha, sem a”

C h ina ős Atyák Ab origines nemvó-ltak ott a”

B á b e 1 i zavarodáson , vagy széllyel oszláspn ,

ezek még a” régi Arm-é nia i , és így eredeti Irás

módját tartották meg , ls ha a” Chi n aia k M a g ó

gák vóltak, már tudhatták azt az Irást', ha velek .

né'inünémüké'ppen egyesült, de nem a” Bárk á

blúl való emberek, de még A rm é ni ában, hozzá

jok szövetkezettek , úgy is tudhatták; ha pedig

nem bizonyos nemzets'égű , nem is A r m é n i á búl

jött , hanem az özönvíz elöt el fut-ott , sok nemzet

ségbűl'öszve kevert gyüleyész nép vólt,. és így vagy

nem tudta azt az eredeti lr'ást, vagy éppen semmit

se; túdták az Arméni ábúl kőltözködö Scytha

. Papok, és előkelőbb Magógák, a” kik a? több

nemzetségek el szélledése után tsak nem az egész].

napkeletet , mintha nekik sors szerént jutott vólna,

magokénäk tartották ,. és ezek odébb - odebb nyom.



ván a' kevert nemzetséget", közl'ötte'k v'ele'k' amaz

eredeti Írást is; és annyira közlötték , hogy minek

utánna a” C h inai ak állandóûl meg telepedtek ,

és a9 P ásztori N omades életri'íl letettek , sok

ka] nagyobb mértékben meg tartották azt, többen

és magok reá szánásával gyakorlották , midőn el

lenben" a' S c y t h ák nagyobbára el felejtettek. Il

lyen írás módja vagyon bizonyosan abban a” C hí

nai 26 nagy tagbúl álló szó tárban , mellybűl Ró.

mában egy Chinai Tolmátsnak kellett meg

magyaráznia al R é z b ál v án y r a mettzett betü.

jeleket C h a r a c t e r e ket , holott a” mint hiszik , a'

Bválván y E g yi p t o mi vólt. Nints okom tagad

ni azt is , sőt ezen állításom H y p o t h e s i s e m

mellett talán inkább erősítenem kellene, hogy a”

B á r k án kíví'il meg maradott emberekbül, némelly

távollyabb lakozók ha szinte eleinte a” nagyobb

vadság állapotjában kevesebb számúak, akadtak a'

M a g ó g á k hoz , napkelet felé terjeszkedő ûtjok.

ban, al kiket ők, kit észak, kit dél felé ki nyom

tak , és így, hogy lehetnek mind In di á nak alsóbb

részeiben , mind a' na g y S c y th i á nak északi vi

dékein, nevezetesen a" Tatár vízen fellyűl né

melly puszta tartományok , a' mellyeknek lakosai

se nem Magógtúl, se nem Jáfettûl, sőt talán

nem is N ó é túl származtak; mert a” kik útjoliban

vóltak , azokat kétség kívül akadéknak meg nem

szenvedték. 'r'

Emlékeztem ezen szám alatt a' B él Ma ty á s'

Világosi; állításárúl, hogy a' Jáfet'úllnemzetsége

tása a' nem vólt jelen a” B á b e l' építésén; hogy,

Hunnok - ... .. ,

első hazá, minek elotte tobbe kapnánk , ennek -az

ia h0“é_lé- állításnak valóságának is hijjával ne le

nek? es .. z . , . . ,

Bél Mä. gyunk , meltó figyelmezni a Pl 1 n 1 us

trá-{i ä'lítä- szavaira. L. V. c. 23. ahol azt mondja : hogy

sanalim, . r . . , ,

hogy 0- Bamblce, vagy Hierapolis Varosat

 

gzílnäsknäz a” S y r u sok M a g ó g nak hívták: való ,

“len „Bik hogy Plinius ezt a' Magóg Várost

belseépité- C o el e s y r i á b a' teszi, melly határos

n. 9 , . .

ugyan a nagy A r me n 1 á val , de nintsen
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benne; a” foglalatjában; de az ellent nem áll annak ,

hogy azt a? várost Magó g, és annak. fijaí építet.

ték; söt segíti annak hitelességét, mert midőn a'

több törsök nemzetségek , és annak sok fele ágai

el hagyták az öreg N ó é t , l-e indultak A s s y'r í áí

ba =Mesopotámiába, sőt-túl az Eufratese'n

éppen“ S'i n e á rrha, és ott VB á b el t kezdettek é

pitení ,~ vagy készültek ahoz, szabadon sz'éle'síthet,
ték a" Magögá'kxazaaArméni aí határt, . és la-x

kássokat az Ar axe s mellü} az E ufr a t e s felé ten"

jesztették a}; Jáfet" fijai; ott akarták tehát lakó

földjöknekr batárját tenni, a" hol épült Magóg

városa; ' segíti állításomat Plíinius bizonysága

m ásutt- is ,- L.-«V.» Cu 20. hogyCo el esyri a” ha

tárin a” Lj b á nu's'a'lljában foly M a g o r á s folyó

víz: a" .Jós'e f~' elosztásával tehát jó formán .meg

egyez? ezxa' M a g ó á k határjának el helyhezte- “

tése , “mert noha ö :S yrí á t Air a:m nak a' S e m'fi- _

jának tûlajdonítja , de ellenben M e s e c h nek a,”

J áfet Fijának adja Kappadócziát, mellyet

'CziIiciátúl az Eufrates választ el, (valamint.

Th ulb álnak , ki vhasonlóúl J á fe t' fija vólt, I b é

rí á t., de a" mellyet még is M a g ó g á k laktak) és

Fi appa d ó t z i a ütközött S y r i á val , gnellynek

szélin épűltt az .említett INI a gó g város. Ambárz te

hát a” S ín eá rb ûl lett .tellyes el oszláskor , a'

többi nemzetségek fellyebb nyomták volna Eszak

felé a, M a g ó g ákat, (vagy ezek önként engedtek

vólna a” többeknek ,) nevezetesen az A r a m a e u.

sok S yri ábúl és azután a, úl , vagy Oti-u s”

maradéki A r m é n i á nak nap nyugoti részibü] A l'

h á n i á ba (a' Imit- ugyan az öreg Nóe' életében aligz

ha tselekedtek , és így 3.50 esztendeig) .de éppen

azérthjhető ,l hogy elébb építette M a'g ó g a” szem;

széd S y r í ában M a g ó g városát , 's elébb nevezte

el a.” M'a g 0 r á s, vizét a” maga nevérül, mint semközönséges meg oszlás történt “vólna; a” mint hogy:

Plinius úgymondja, hogy a” Syriaíak is'Ma-.

gógnak nevezik azt a” várost, ha szinte utóbb ők

bírták vólna is; de meg tarthatta azt M ag ó g a;
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meg oszlás után is , a” K a p p a d ó c'z ia szomszéd

s-ágáért ;“ mert noha Ií a p p a d c zí a nem. egye

nesen Magóg' földje vólt, hanem a' Testvérjeé

Meseké; de látni való Fl. Jós efbi'il, hogy a”

M e s e k? famíliája , valamint a' T h u b ál é is , e

 

gyík a” kis Kapadocziában másik a” keskeny"

Ibé'üiá'ban meg tért, vagy meg sem töltötték a

zokat“; a” midőn a” nagy Magóg az egész Soy

thi ának Atyja vólt; úgy hogy ama két kis nem

zetség ., a” népes és szapora tenyésző M a g ó g b a

 

mint egy bele olvadt ;- nem mondom ezt üres állí. Í

tás, vagy tsupa hozzá_vetésképpen; mert úgy hit

te régen Ezékiel Próféta is rész 38. et 2,

Fordítsd úgymond, orczádat Góg el

len, a” Magóg” földje ellen, a' Mesek' és

Thubál' fejedelme, és feje ellen; ismét

39. l. Im'é én Te reád megyek Góg! Me

sek' és Tubál' fejedelme és Feje; ez éppen

annyi mint a” mit én mondtam , hogy a” Mes ek"

és Thubál' kevés számú háza népének a' nagy

M a gó g lett a” Pátriárkája; ö vólt vagy tartatódott

Urának mindlberiának, mind Cappadqciá

nak; de már akar tartotta meg a" lVIagóg' nem

zetsége ezt a' Magóg várost, a' Nóe' halála után

is akar nem; ha a' Syriaiake' lett is az utóbb,

* meg tartották azok is a.” M a g óg nevét , jelül hogy

azt-Magóg építette, vagy telepített oda leg elö

ször lakosokat: Ezt a” M a g ó g várost , mint az el»

sö meg oszláskor, vagy még elébb épülttet, ha

öszve vetjük a' mostani északi S c y t h i ában-F a”

T a t á r vizén alúl lévő M a g ó Tartománnyal , és

azon belül napkeleti-e G ó g nevezetüvel , (kivált ,

hozzá tévén azt, hogy a' régibb föld leírás szerént

Asibi népek ott vóltak a” holmost Moskau, az

újjabb föld leírás szerént pedig» Abisis város

nagy Tatár országban, nem messze a” nap

keleti tengerhez) sokat lehet világosodni, a” M a-~

g ó g nemzetségének Syriátúl fogva a” napkeleti

tengerig , és az Eszaki E ur ó p á b a is idi'irí'il idö

re történt nagy ki terjedése felül.
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' Következne tehát már , hogy M a g y a r~ vagy

H u n n u s "eleinknek- A r m é n'i á búl napkeletre ,

és onnan viszsza nap“ nyugot felé lett “költözködé

a. Terem seiket elő adjam , időrí'tl időre ; de mivel

léstűlfos' a9 mi Időszámlálásunk C h r on ol o g i

"? ami?" ánk a' Teremt éstűl foo'va Kristu
SI l tolt 9 D

iilö tesz. s i g 92 rétűn külömbözik , úgy pedig ,

ggáätfsz's hogy a” leg rövidebb idő számlálás, a” leg

elzen á"?- hosszabbnál 3241; esztendővel rövidebb ;

mert R a b b i Na h a s s o n , a'..Teremtés

idő mka- tí'íl fogva Kristusig számlál tsak 37110 esz

szonkent. .n. . , > ..
- tendot, Regiomontan us vagy Mul

'l e r J á n o s (Königshoffeni). nevezetes I é-gvísgálló

pedig, és az Al'plio nsus Király" Tábl áji

6984 esztendőt; szükségitt egy jó talpköveken é

'pi'ilt állításomat , (ollyan formán mint a"Tud_ós

Alkotmány törvényein Író. Tudósok szokták'a'

L e mm á t, okoskodásaiknak könnyítésére) előre.

botsáttanom; hogy az én" számolásom szerént, ez

a" nevezetes idő köz , úgymint a, Teremtéstűlfog

{va Kristusig tesz 3949 esztendőt, melly tsak egy“

esztendőt külömböz a” S c alig e r és S t r au c'h

számlálásátúl , a” kikkel tartanak U b bo , E m
mius, Fabritz,iCalvisius, Alsted, Veid

l er, és Mások sokan : hogy pedig az olvasó , a'

ki más C h r o n o l o gu s o k szerént teszi a” szÍámo
lást, könnyebben hozzá mérhesse i a” maga idő

laistromához az enyimet, ki teszem itt“ egynéhány

pontban a' nevezetesebb idő fejeket, és azokat meg ,

is bizonyítom : . ~ '

1. A” Teremtéstűl fogva az őzönvízig van 16.56 eszt;

2. Ábrahám szűletett'az őzönvíz után 292„-*

3. Ki ment Chaldeábúl, születése után 7.5 1

'li. Attúlfogvaa' ZsidókEgy'íptom

búl lett ki jöveteléig . . - {130 -

5. Attú] a; S a l a ín o n9 Temploma épít

téseig . . '. . . 480 -
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6. AuúlJeróboámig . 36eszt,

„7. Attúl a"Templom és J e r us ál e m”
„ elpusztulásaíg , k . . . 390 -

8. A" többi idő a” B ab'il o n b úl lett sza.

badúlásig . . . . 59 -.

“9. Onnan , úgy mint az I. C z i r u s túl,

"'a” Darius Noth us 2-dik esz.

tendejeig . . . . llo -

10. Attúl fogva a” 2.dik Templom” el. '

" pusztulásaig, a”. 70. hetek: . i [190 -

ezek tesznek - . . [1018 / -

A” templom púsztulása történt Hristusnak

7o-dik esztendejében; és így ezen

ÉSummábúl le kell vonni . . r “69 -
 

Született hát a” H r i s t u s a” teremtés után 39149 eszt.

lássuk hát ezeket rendel

1. Az első szám meg valósodik a” Genes 5,

r 9. 7. 'részeibűl; de azt az eredeti Zsidó Tex

tu s ' szerént kell venni, mert a” 70. fordítók

(igazán szerént 2262. vagy a' mint némellyek

veszik 2242 esztendő jön ki. A” százasokban' van

meg rontva az Eredetinek által-írása; mint tör

tént Jóseffel is L. l. antiq'. c. [pOnálais 16.56.

helyett olvasunk 26.56: és a' magános idő közök

ben "is mindenütt százzal többet; melly hiba az

által" írásban könnyen meg történhetett, ha Jósef'

a" számokat Görög betü-szám- jelekkel tette ki,

és azokat az által író vagy nem jól" értette, vagy

hibásan írta - le; nyilvánságos pedig a' hiba , mert.

öszve vévén'az apróbb Summákat nem a' 2656jön

ki belőlök, hanem 2193. a' melly sem magával

J-óseffel, sem a” 70 fordítókkal nem egyezz.

és hogy ő ezen helyen nem két ezeret írt, meg

tetszik alább L. 8, c. 2. a” hol a'Teremtéstül fogva

a1 (S alam on temploma'. épüléseim tesz tsak 3102

esztendőt, és így tsak 169 esztendővel többet mint

a” mi számolásunk, holott ama" szerént ezerrel kel

lenetöbbet tennie. '
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“a x 2. A” második tételt is meg bizonyítja Mó se's'

G en. li-dík részuj; de» ott is a” Zsí-dó Textus

szerént kell olvasni , mert“ a' Sam a'r'i ai, és az

Euséb” Hrónikája.is,'a'minta' 7o fordítók.

is , öt Atyáknak életeikhez száz száz esztendőket

tóldanak , a” többekben is változtatván az esztendő

számokat; ellenben Fla v. J ó s e f itt egésszen ve.

lem tart,. Antiq. L. 1. c. 7. hogy úgymond A

brahám [Io-dik vól-t, és szüle'tettaz őzön.

víztűlzgzezsztrendőzre. , Ef

A” harmadik számot bizonyítja , M ó s e s

Gen.1'2«:l;. és Flav. Jós. L. 1.»,c. 8.. z y

Ha? ll. A, negyedik számnak igasságátki lehet hoz.

.ni a” M ó s es" szavainak Exod 1 2 : 40. Pállal Gal. 3:

'17. öszve vetéséből. Tudni illik az Egyiptomilszol

gálatot A-b r a h'á m nak Haldeábúl y lett ki - költözé

séti'il , nem pedig “J á'k-o bnak Egy ip t o m ba lett

be menetelétűl kell számolni, ,s' némeliyek tsak,

azért számlálják azt innen , mert I z' r a e l'í t á k”

' szolgálatjáhak mondódik; I z r á el pedig J á k ó b'

neve: de ez is'Zsidós szóllás formája 's nállok, .

nem újság: J ósef, nem ~tsak "aztv teszi ki nyíl-l

ván L. 2. c. 6. hogy el hagyták a” Zsí-dók E.“

yi p t o m o t 430 esztendővel azután , hogy a” mi

Atyánk A b r a h á m. Hanahánba ment , hanem“

egyenesen meg mondja ugyan ott azt is, hogy a”

szabadúlás lett 21.5 esztendőre a” J á k ó b' be mene

tele után; és így a” melly lwo esztendőről emléke”

zik fellyebb, Cap. .5. úgymint" “a' keményebb

szolgálatnak idejéről, azt inkább [io esztendőrele;
het érteni „magamon/roz. i -

.5. Az ötödik tétel világos, és “nyilván való

szókkal ki tevődik a.” Királyok l. vagy a' Vulgata

szerént 3. könyvében 6.dik rész. v. 1. melly dolog

felül a' Jós'ef írása L. 8. c. 2. tellyességgel el van

rontva, hanem (annak bizonyságára hogy ott hí-_ A

bának kell lenni) meg magyarázza “magát másutt

pontra »Apionem; a” hol.a Ty'rusiaknak

közönséges hitelí'i írásaikbûl(e x a c ti s p u b 11 c 1 s)

kijegyzi, hogy Jerusálemben Salamon.
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Templomot épített 1 [13 esztendővel és

8 hónappal elébb mint a” Tyrusiak fun

d'álták Ká rthágót: Ftárt hágó pedig a' mi

számolásunk szerént épült 3078. a' Salamon" Tem

ploma 2933. tehát a” külömbség e” két id'ö között

114.5. egy esztendővel .és négy hónappal

több, mint dTyrusiHrónikában. '

.I . 6. Bizonyos az l. Hír. 11: 42. Y'bûl.

- 7. Ennek a” tételnek igasságát egy Summában

bizonyítja Ezek lt: 5.'de a” Júda Királyjai

nak egymás után következő rendje is a' K ír á ly o k'

és Krónikák”, könyveiben, Je r ob o ámtûl,

vagya' Salam o n halálátûl a” Z s e d ékiá s' ll-dik

esztendejéig éppen 390 esztendőt hoz ki.

Ez a' szám nyilván való Jeré m iás búl

29: Io. és Ezek 33: 21. de közönségesen is tud

ni való hogy 7'0 esztendeig tartott a” B ab il oni

fogság; mellybül ha a' Z s e d é ki á s' 11 esztende

jét ki vesszük ; marad .59.

' 9. A” kilenczedik tételt így bizonyítom meg:

C y r u s ; minekutánna B a b il o n t el foglalta, és

Cy a x a r e s is meg halt , még azontúl 7 esztendeig

uralkodott; úgy mondja X e'n o p h oan L. 8. első

esztendőben botsátotta pedig el a' Z s i d ó k a t ; és

így élt az elbotsátás után . . . 6 eszt.

C ambys es ö utánna uralkodott Hero

. dotszerént, 3:36, 62. . . 7

A” költött Sm erdís Mag us, ugyan

Herodot' szerént, .hét hónapot lj'z -

Dárius a” Histaspis' fija Herodot:

L. l. c. 2 ,.3. szerént . . 36 -

Xerxes (Herodot, fija c. 2o_„37. és
Justin L. 2. c. 10. n. 12.) első kezde- V

tétí'il 20. de az Atyja halálátúl . .. ll; -

Artaxe rx es a'hoszszúkezű, vagy A r

tas'a c t a , (Diodor. Sic.- X. p. 278, és

Justin, 3 : c. 1. szerént) megölvén A r

t a b á n t-az ígasságtalan foglalót , u

s ur p at o r t és meg győzvén haddal

az Öttsét , uralkodott. 1 A, 46. -
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Ennek fiját 'Xerx est 45 nap múlva meg ől

ték (Htezias in Pers. c. 43, uralko

dott hát . . . . . 1/8 eszt.

S o gd ia n ,' az erőszakos , hat hónapig és ,

1.5 nap (Kt esi as). ez tehát tesz . lfz --'

Ezt meg, ölte- az öttse Oc h us , kit ~D a. . I

rius Nothusnak'hívnak; ennek v

2-dik esztendeje a'Sarka a' Dániel 70 w

heteinek; ide hát az ő idejéből jön

1. esztendő . . . .

- Ezek tesznek a” tört számok nélkül . 1'10 .

a” tört számokkal többet-tenne a” Summa 1. és 1f8

esztendővel, de mivel az igasságtalan uralkodók

nak illyes darab idejiket, iaz igasságosan követke

zőnek esztendejéhez szokták számlálni; tanátsor

sabbnak tartottam ezt azúgy iis kevés külömbözést

el hagyni.

10. A, Tizedik tételt jövendő mondásképpen

bizonyítja Dániel a' 9-dik részben a” 70 h etek

által; de ne hogy'ebben valaki ki fogást tegyen;

én itt a” rendszerént lett következésekbűl hozom ki

a” 490 esztendőt. l '

Dárius N'othus, mintlitesías ín Pers.c.4ó,

[47. és Dio dor. S'ic. XII. p. 322. állítják u

o 1_1i

ralkodott 19 esztendeig; de abbúl már 1 esz-

tendő a' 9-dík tételbe vagyon számlálva; ide

tehát jön . . . I. . 18 eszt. '

A" Nagy. emlékező (Mnemon) Arta

Xerxes, az vIfjabbík Czirusnak

Bátyja D i o d o 13 számlálása szerént

uralkodott . . '43 -

A'rtaxerxes“ Oehus, és Arses, kü

lönkülön meddig uralkodtak? nem

egyeznekmegdHistóricusok, de

abban igen is meg; hogy a” M n é m o n

Artaxerxestül Dárius Codo

mann'usigvan 69 esztendő, lásd

Alphon, Comment. ín Danie

lem, jut hát e'kettönek . I . ; 26 -
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CodomannusDárius, Plutárk és

Ussér: szerént . . . . 7eszt.

Nagy Sándor mind öszve 13, ésígya'

Dárius halála után . .

így van Plutárknál ín Alexan

dro, p.7oá.ésUsser: ad ann. Per.

Jul. 4391. - Caesárt meg őlték Ró

m a épülete után 710 esztendővel , mint

Dio Cassius L. Mj. mondja, és Ap

pian: és Vellejus: Octavius a'

következő esztendőben kezdte a” hivatal

viselést, és bírta „Só-dik esztendeig, és

így meg halt Róma” épülése után 767

eszt. úgy mondják Dio , Vellejus,

Svetonius, Tacitus, 's többek:

Sándor pedig Plutarchus és Us

sérius szerént született a. U. C. 398. ,

és meg halt ú31.és így a, Sándor' ha»

lálátúl, Augustuséigvan . 33.5 --> *

lA” [J e r u s ál e mi templom el pusztúlt a”

K ris tu s nak 7o-dik esztendejében ,

mint mondja Jósefde Bell: Jud.

L. V. és így az Angus tus halálátúl

akkoríg van . . - . .. .55 -
 

ezek tehát tesznek . 1490 -

Hogy' azomban a” S á n d o r és A u g u s t u s'vhalá

laik közt el - folyt 33.5 esztendő valamelly bi

zonyos következésekbűl is nyilván való legyen :

azt így próbálom meg Ptolemaeus Lagi

(Fl. Jo.s.L. 12. c. 2. n. 1. és P orphyr: ex,

c e r p t. S c alig. p. 59.) uralkodott [io eszt.

Ptol em. Philad. (excerpt. Graec.

Scalig) 37 .

- Evergetes . . . . 25 -g

-- Philopator . .' . . '17 -

'- Epiphanes(excerpt.ésEuseb. r

Chron.) . . 21; -

- Philometort, Diodor. és Por-a

phyr' szerént le tették . '. 11 -
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Ptolem. Physcon, ugyan azok szerént és Ju.

stin. L. 39. c. uralkodott_ . 5.5 eszt.

Cleopatra, és. Ptol. Lathurusv.

Sóter és Phil0meter(Porphyr

exc.ScaI.p.'6o.) . . .

Ptolem. Alexandert (Justin. 39: .

5.) el üzték minekutánna uralkodott 18 -

-- Lathurus ismét , _ . 7 ___

-Alexander, a' Lathurus öt

sének Sándornak fija 112 nap

(Porphyn) .

-- Auletes a” Ptolemaeus Ha- °-.

nonjai, és Clement. Strom. 1. "

szerént . . . . . 29 -

Pto1em.a'CleopatraférjeCaesar miatt

a'vízbe fúlladt minekutánna uralkodott Zi -

lásd Caesart de bello civili L. 3: c.

107. 169

ez pedig történt a' Pharsali harczot

követő esztendőben“, midőn Pompej

Egyiptomba szaladt, és igya, Cae

sár, halála előtt három esztendővel, az

„101

az, attúl fogva a' Caesár halálaigvan 3 -

Ettül fogva Augustus élt még Dió és .

mások szerént . “ . . . - 55%-a
 

' ki jön tehát a" ki tett szám _ . 335 -

Hosszabban kellett ezt irnom. mintsem akar.

tam; de némelly történet. Írók" idő számlálásának

meg igazítására ,~ vagy leg alább ennek azokkal le

jendő öszve mérésére mulhatatlanúl szükséges vólt

ez, mert a” Hnidusi Htesias után, az'Assy

rí ai Birodalom régisége~ dolgában sok történet

írók és Idő/számlálók el tévedtek; nem tsak a'ne

vezetesebb újjak mint Scalig er J ós ef Justus,

Dionysius Petavius, Turselin, Hüb

ner, és többek ;, hanem az-ollyan régibbek is, a'

kiknek Írássoknak 's számlálásoknak a“ mi H un n

eleink H i s t ó r i áj» á ba nagy befolyása van , mint

Di odor us Siculus, Trogus Pompejus és
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annak Summás ki'írója J u st i n us , úgy E-us e.

bius és mások. Elek én is ezen Idő léptsőm vág

lósitásában H t es i a s' bizonyságával, de az A s.”

s y ri ai dolgokban éppen nem , P e r sí á r a nézve

is tsak ollyan kissebb darab időkben, mellyekben

a' rendszerént való következés más Írókbúl is bi."

“zonyos, “a” rövid esztendők fel számlálásában pe

dig sok hiba akarva sem eshetett: és szembe tünő

ellenkezést nem is mutat. Az a' hiba is ugyan,

mellyet ő utánna, vagy az ő nagy számjai után

T r o g u s és mások ejtettek , nekem nints ellenem,

sőt sokkal régibbé tenné Nemzetemet; mert ha.

Ni n u s előtt 1.500 esztendeig bírták A s i á t a” S c y

thák; úgy valamint Sesostrís, vagy »Vexo.

r i s , a” ki adott alkalmatosságot a” foglalásra , úgy

Tanó is, T'anaus a” Sc ytha Király, a”

N ó e” őzönvize előtt 400 esztendővel már jaa-alkod

tak vólna , amaz E g yi p t o mban ez „'S c y

t hiában. De nem a” kőltött régiségben, hanem

a” valóságban és bizonyosságban keresem af ditsős

séget. 4 y .

x-k 1.5.

Első idő pont tehát, a” mellyti'il akarom “mér

Első idő ni a” valóságot, a” Bábel” építése , és

' Fei. "leny- Nemzetek' meg oszlása , a" mellyet ki száz,

I l t . . » _ u nházán? j ki «131 , ki 160 esztendőre tesznek az őzon=

Manuela, Víz után ; meg tsalatkozván abban hogy

os Atyja) , . -/ - y 9

kôltözkö. Nemródot Kus fijának, Ham uno

dése" a' kájának tartják lenni, Móses után;

Bábel' épi
te'se, e'sez melly pedig hogy hiba, vagy tévedés,

mikori? bizonyosabb mint nem: bizonyos hiba pe

.dig az, hogy Ne m ró d lett vólna, indítója a” B á-<

lb el” építésének , mert azt már M ó s e s bül sem le;

het úgy magyarázni; valamint az is , hogy N e m

r ó d , “ha szinte unokája lett vólna is K ám nak,

ne lehetett vólna hatalmas vadász az} özönvíz után

n egy edfélsz á z esztendővel is; mert Sal é vel ,

vagy S clahval , az Arfaksá d' ííjával-(ki hflgy

. . van
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ván tudni illik a9 Lukáts Hajnánját) ~egy Lin eá

ban állott N e m r ó d , ha K á m' unokája vólt , Sa.

lé pedig a' világnak 2126 esztendejében halt meg,

l 470 esztendővel az őzönvíz után; 's ha ~Nemród

is addig élt; 3.50 esztendővel az őzönvíz után még

állíthatott birodalmat; mert halála előtt 120 esz

tendővel még lehetett hatalmas Vadász: De az sem

szükség , hogy ollyan hosszú életü emberré tegyük 1

Nimr ódot , ,s miattam meg lehet az is, hogy ó

“bujtotta legyen az embereket a” B á b e l' építésére:

mert az, a” mit Móses mond Ge n. Io: 8. annak

felette ChusnemzéNimródot; porro Chus,

Nem“ genuit N emró d: nem teszi azt hogy

nem vólt egyenesen fija vólt N e m r ó d FL h ú s nak,

fija Chüs- hanem maradéka: már a” 7-dik versben „r

m1“ el számlálja Chúsnak öt íijaít, és hogy

azok közül egyiknek R a h a m a h nak ismét vólt

kettő S ch é b a és D e d án , 's azután hozza elő

N emi-ó dot; holott , valamint R a h amah után,

a” rendben még ki tette az ötödiket is S a b t h e

k á t, ,s azután kezdi az unokákat , úgy S a b t h e

ka után oda tehette vólna Nim r ó d ot is , ha őís

íijadett vólna K ú s nak: M ó s e s bül hát nem tsak

azt nem lehet kihozni, hogy fija lett vólna N e m.

r ó' d C h ús nak ,_ hanem azt se ,' hogy; unokája;

mert úgy az unokák” sorába tette vólna; hanem

valamellyik unokájának vólt fija, és hihetőképpen

S a b ának , vagy S e b á nak», mert ez vólt lakossa

a' Sza o s Ará bíának, az pedig tudni 'való ,

hogy a S abiusok, vagy ”S éb aiak (kiket kü

lömben az öreg ágok meg külömböztetése ked.

véért, ”s. “azért is hogy 'S é ba, fija is vólt C h û s

nak , amaz unokáján kiví'il , és mindeniknek ma

radéki A r a b iá ban telepedtek meg: C h u s i tá k

nak hívták) bírták B ab il o n t , minekelőtte tőlök

a; Chal deaiak, az A,rfaks ád' és így S em'

maradékí el foglalták. Igy lehet ezt ki hozni az

Alexander Polyhistor', és Africanus'
töredéki után az -E us e b' Kr o ni k Sáj á bul p. 14.

és S ync ellusbúl ín Chro nolo o". p. 92. a'kik

. 5 ,
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al Kaldeai Királykákat. Dynastakat név sze

' rént ki is teszik, és uralkodássoknak esztendejit 's

hónapjait is különkülön , mellyeköszveséggeltesz

nek 225 esztendőt és 2 hónapot. Az senkinek se

tessen újságnak , hogy nem mind fija az valaki

nek , a” kit nemzettnek lenni mondódik , hanem

tsak tőle származott. vagy unoka , vagy későbbi

maradék ; mert ez tsak ollyan , mint ugyan itt

Mósesnél X.rész 13; V. Mitzraim nemzé a”

Ludimot, Anamimot, Lehabimot, ls"

a” t.; ez mind többetjelentő szám a” Z sidó knál

(Z sid ó P l u r alis) és tenne igasság szerént L u.

dokat, Anamok'at, Lehabokat: a" Vulgá

t a meg hagyta a” Z sidó végezetet , t ermina

tió t minden Deák. változtatás nélkül, úgy a” B a

seli Deák Biblia is, Károly Magyarul

magyar Singul'aris accusativ ust ád a” Zsi

dó Pluralisnak: alJunius' és Tremellius'

Zsid ó búl tett Deák fordítása l_eg jobban ki teszi

az értelmet, Mit zraim 'a ute m g enuit Lu

daeos, Hamanaeos, Lahabaeos etc.itt'hát

nemzetségeket nemzett M it z r aim, és így nem

következik , hogy a' nemzés éppen tsak fira vite

tődjön. _

De mikori hát a” Bábel” épülése,' és Nemród'

hatalmassá létele “Z Abrahám ki jövetele után egy

I nehány, az őzönvíz után mint egy 378 esztendő

vel, és így a" világnak 2031; esztendejében Am

rafel vólt Sineár-i Király Genes. lú: l. és ott

említődnek több- Királyok is, kiket Nemród ha

még akkor élt vólna bizonyosan meg nem szenve

dett vólna; neki hát .Am rafel vagy fija, vagy 7

utóbbi következője vólt, és ha ő tsak akkorban

halt vólna is meg; már arra , hogy ő B a b e l t meg -

újittsa, és Erechet, Achadot, Kalnét,

vagy építtse, vagy elfoglalja , 's uralkodásának olly

nagy neve legyen mint van ,. kellett l'eg alább oo

esztendő , és így az ő hatalmassá lételét nem lehet

utóbbra tenni, mint a” világnak zooo-dik eszten

„dejére, vés így az özönvíz után 341; esztendőre, i

x
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melly lett vólna a” N ó e” halála előtt hat esztendő.

vel. Nekem ugyan viszsza tetszik, hogy N ó e, é

'letében , a" kinek tekintetének nagynak kellett len

ni a, maradék előtt, valaki az Atyai igazgatás'

formáját Fejedelmi hatalomra által tserélje: sőt az

is, hogy az ő híre nélkül tornyot építtsenek; de

ezen fundálni nem akarok , minekutánna Mós e s

'nél Gen. 11 : 4. azt az okát adják szándékjoknak

az építők, hogy nevet szerezhessenek. ma

goknak , mert történhetik , hogy el o s z l a n a k

"az egész főldnek szín érez, tudni illik már

akkor annyi számmal kellett lenniek , hogy kitsiny

helyen meg nem tértek; hanem tsak azt jegyzemo

meg itt, hogy Nemrkó d' uralkodása még nem

kezdődhetett-el a” Torony építésekor, mert u

gyan ott. c. 11. v. 8. aztmondja Mó ses , hogy

el széllesztette őket Isten , az egész főldnek színére,

és meg szünének építeni azt a” Várost; el kellett

r hát akkor mennie N em ró d nak is a” több Attya

fijaival a” maga Nemzetsége' helyére A rá b i á b a;

és későbben jött ismét kedve vissza menni S en e

árba, és az el hagyott Várost meg építeni, 's“

ugyan akkor többeket is vagy építeni, vagy má

soktúl , úgy mint a” Se m, maradékitúl el foglalni :

így szebben is jön ki a” dolog , mert másként

mind Chus , mind Kám, Fejedelmeknek ismer

ték vólna N e mr ó d o t , ha o az építéskor kezdet

te vólna az uralkodást , mikor még a' Nemzetségek

_- együtt vóltak; kivált ha ollyan' korán épült Bá.

' hel, mint némellyek akarják; annak tehát, míg

Bábel pusztán állott, ha [14 esztendőt adunk,

épült ez a” nagy Toron)r és Város az őzönvíz után

mintegy 300. Nóe' halála előtt 50 esztendővel, a'

mikor N emród, ha a” Sem° maradékínak egy

másután következése szerént“ teszük a” számlálást

és őtet a” Hú s' unokája fijának vesszük , és így

P h al e gg el' egy ideji'inek születésére nézve , még

is lehetett 200 esztendős. AP raj ezt a” Torony é.

pülése idejét az őzönvíz után 1 1.5 esztendőre teszi,

mert úgymond , a” mint, U-s ie rí us kiszámolja,

' 5
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Nagy Sándor Babilonban talált égvisgálóji

jegyzéseket , mellyek lettek a” világnak 1771-dik

esztendejétül fogva; szükség pedig úgymond hogy
elébb épült légyen a” Torony , mint onnan tsillla

gokat visgáltak vólna: ez tréfának, vagy tsupa

 

vetélkedő okoskodásnak Cetto ellen , türhető, és

ha 'én'mondanám, a" ki nem akarom az egész em

beri nemzetet el tökéllett meg határozással N óe

tûl származtatni, még meg győző ereje is vólna;

de három pár embertül 115 esztendő alatt hogy

lehet annyi kőmivest , gyalog és szekeres munkást

teremteni, a” kik akkora tornyot építtsenek , mint

B áb el, és V áro s t , mellynek 38.5 futamot sta

dium legyen a” kerülete, és égett téglábúl olly

vastag fala hogy a” szekerek egymást ki kerülhes

sék rajta; vagy; hol van az meg írva: hogy tsillag

visgálás végett építették vólna azt a, magas tor

nyot? M ós es tsak annyit mond hogy hí rt ne

vet akartak magoknak szerzeni, és ké

szültek az elszélledéshez: az 1771 tül fog

va való égi jegyzesek nem ott készültek, hanem

A'rm é ni ában , későbben kerültek azok B a b y

'lonba, noha lehet, hogy éppen azok jegyezget

ték azokat, a” kik utóbb Babyloni lakosok lettek;

mert N ó e' körül vóltak azoknál régibbek is, de a'

mellyek azoknak kintseí között maradtak, a” kik

a” természet” titkos tudományában vóltak N ó e

nak rendes következőji; folytatta azokat a” Cau

casuson Prometheus, és mind ezek, mind

az öttseé Atlá s é meg vóltak T yr usban a' vi

lágnak 2882-dik esztendejében; de a” mellyeket

Sándornak a” maga idejében sem ott sem Ba

b y l o n ban , hanem hazájához közelebb Th e o

p h r a s t u s nál kell vala keresnie. Semmiképpen

sem lehet hát, a' Báb el épülését sem 1 15, sem

131, sem 160 esztendőre tenni; ha azt a"Nóe'

maradéki építették , kivált ha a” mint mondám a'

J áf e t' nemzetségeNóéval egy maradt mint egy egy

kenyéren , a" mint a, Magyar szokta mondani,

vagy leg alább úgy, mint Fő Házi gazdánál: ha.
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nem , már 300 esztendő múlva, lehettek“ a” Nó e”

két fijainak annyi maradéki , tselédjeí , hogy Vá

rosokat is építhettek, meg oszláshoz is készülhet

tek, leg alább Sineár ban bizonyosan meg nem

tértek, ,s el szélledtek; akar sors és osztály sze

rént jutottak a" 'Nemzetségeknek a” tartományok, p

akár kiki maga számához és erejéhez képpest fog-x

lalt helyet. e l

Ekkor tehát még, minden kérdésen kívül a”

Hunnu s ok, vagy Magógá k, vagy későbbi

nevezettel S c y t h á k A r m é n i á ban laktak, még

pedig osztozatlan, úgy hogy ők Madaj nak M é

di á t , a” több testvéreknek pedig némelly Hí s A.

s i a i» tartományokat , tsak a" N ó e” halála után

hagyták magános tulajdonaíknak ; azomban , a'

mennyire ennek a” nagyon hamar népesedett Ma

g ó g" nemzetségének szük lett vólna (az A r m é

niai főld, északra, Albánián által a” Cauca

s u s felé terjeszkedtek , mivel Sin e á r felé már a'

le kőltözködöttek el foglalták a” helyet; tudni illik,

nem tsak akkor egyszerre mentek le a' N ó e” két

Íijainak maradékí Sin e á r b a mikor tornyot akar.

tak építeni , sőt alig is lehet el hinni , hogy elő

ször abbúl aa szándékbúl indúltak vólna le , el

hagyván öreg. Atyjokat , hanem lassanként kezd

ték a” költözködést , elébb A s s y r i á b a mentek ,

onnan alább nyomultak M'e s o p o t á miá b a az

E u fr a t e s i g, (is igen könnyü el hinni, hogy

A s s y rí á nak napnyugóti , részét , melly éppen

Kappadócziával határos, a” Magógák is el

lepték , amazoknak alá nyomúlásokkal 3) végre is

miként mét szaporodván által mentek S eneár

lettazelsö ba az E u fr a t e s-e n túl, de ott sem kap

köläiäíäö' "tak mindjárt a” Torony építésbe , hanem

s i “minekutánna látták hogy a” népességet

már ezen tartományok meg nem bírják; arra gon“

dolták magokat, hogy a” S e m” maradéki menje

nek Susiánába, Elimásba 's Persiának

belsőbb részeibe , a' H á m é pedig A r á bi á b a ;

de minekelőtte el oszlanának építtsenek egy nagy



x

'Tornyot: hasonlóúl az északi részen a" J áf et”

'nemzetsége , és azok közt a' leg népesebb Ma g ó

gák, léptsőnként terjedtek, az Araxes mellü]

Albániába, onnan a” Caucasusra és azon

-is túl a” Tanaísig, és mind ez, mind a' Coe

l e - S y ria felé ~ való terjeszkedés mind M é d i á

nak meg népesitése meg vólt még Nó e' életében ,

de az öreg ágok szerént való el szakadozást , tsak

a” N ó e" halála után tették °, akkor is M e s e ch és

T h u b ál mint már fellyebb mondám bla g ó g g al

maradván , vagy is annak Atyasága alatt: ezeknek

tartománya lett tehát mind a” C a u c a s u s túl nap

.nyugotra nyúló Czimmér 'a' Moeotis-ig,

mind a” Volgán túl a” Jaxartesig az Asio

t ák' földje; a” minthogy ezeket a” tartományokat

>Jó sef a” N ó e' maradékí közül senkinek sem ad.

ta, hanem egy tagban az egész Soythiá t M a

gó gnak, sem a, Cáspium on belül napkelet

felé semmi más földet mint B a c t ri á t ki nem

osztott; de én ezen sem érthetem azt a” S o g di á

nán túl S eri cán pedig innen lévő Bactriá

n át , mellyri'il Curtíus L, .4. c. 6. mint Scythák'

szomszédjárúl úgy emlékezik; mert az éppen al

kalmatlan osztály lett vólna , hogy M a r gi á ban

Parthiában Magógák lakjanak, Persiábúl

pedig ezeket által ugorván a' Sem” maradéki B a

c t r i á b a költözzenek; hanemegy másik B ac t r i
á n á. t érthetett. Jósef P e r s i a' és A r i a" szomszéd-J i

ságában; vagy pedig a, mint én nem ok nélkül

gyanítom, Caramani'án túl az Erithriaí

tenger parton G e d r 0 s i á t , mert a” mit itt Jósef

B actriá naknevez, azt az Ar ám' fijának, S e m”

unokájának G e t h e r nek adja, G e t h e r r űll pedig

inkább G e d resía mint B actriá na neveződhe

tett: - ama másik Ba c t riána pedig , hogy Ma

g ó g” maradéki tartományja vólt , hátrább bőveb

ben is meg fog tetszeni: most ezen első idő sza

kasznak alkalmatosságával tehát , leg inkább tsak

ezen tartományokrúl akarok szóllani , a" mellye

“ et 350 esztendeig , úgymint a” N ó e” halálaig a”

t
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Magógá'k vagy a” Mi H unn'u's ős“ “Atyáink/meg
népesítették, Arméniátúl felfelé aq Tan ai

sig, M'oeotisig és Volgáig, "s valamennyi

re a” Volgán túl is , alá felé pedig Ass yriának

felső- részében Syria” és Chaldea' sarkáig és

Eappadócziáig, tudniillik, mivel Coelesy

ria” szélin most is meg van Magóg városa, ez

jele annak , hogy a” N ó e” haláláig, a' több nem

zetségek Syrián fellyi'il nem terjeszkedtek, és így.

ennek erányában Assyriá ban is bírtak a” Ma

gógákjegy nagy darabot, a” meg oszlás után pe

dig Hap p adó cziát is, mint a” velek egyesült

M es ech" maradéki tartományját: észak felé ter

.jedő tartományjaik erá'nt pedig , éppen erre az el- ,

ső idő-szakaszra tartozik az, a" mit sok történet

'írók, 's nevezetesen D-iodorus Siculus egy a.

leg régibb Históricusok közi'iLmond (rerum Anti.

quar. L. e. c. 11.) hogy a” Scytha nemzet elősször

az AI ax els. mellett telepedett meg , és ne hogy

ezt más Ar axe s r e kelljen érteni, azt is hozzá

teszi, hogy idővel a” hegyes tartományt ugyan a”

Caucasusi g a” sík földet pedig a' tengerig és

M0eoti sig, 's némelly helyeket a" Tanaisig

(mert a.” Caucasuson fellryül. észak felé a” Tanaisig

még jő nagy darab „tér föld van) el foglalták , Jó- .

sef is ínidőn S c y t hi á t tulajdonit l“ a g ó g nak ,

belé érti az As i ai Sarmátziát, ,s úgy veszi

s C yt h iá t , mint a” 'melly az E u X.i n tengertől

fogva kezdődik , mivel a” B o-s p o r a n u m o t sem.

mi más nemzetségnek nem tulajdonítja: ltt tehát

már szélesebben ki terjeszkedem a” Bél Mátyás ál'.

1“lámának hitelesítésére „ hogy a” Jáfet nemzetsé

a. Bél Mák ge nem vólt társ a” Bábel eplteseben, s

tyás állitá- bátrabb meg határozással teszem ennek

sának hite- erősít-(3. okává azt , hogy A}: m é ni a. , A r- .
lcsitése. . r-r I .

'bánia, a” Caucasustajeka es Bogs,

po r a n um vólt első hazája a." J á fe t' leg népes

sebb maradékínak a” M a g ó g ák nak : mer]: magá'

rúl az öreg nevéről is éppen azt mondja mlnd MÓ

ses mind Jósef, hogy Arméniában állapodott meg

l
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a' maga hajójával; mit keresett vólna hát J áfe t

,s kivált M agó g Babilonban , túl az Eufratesen ? j

ha néki az Arax es' melléke olly tulajdon hazája

vólt Di o d o r ként , hogy onnan idővel nem hogy

Babilon felé ment vólna, hanem inkább a" Cau

casus felé terjeszkedett; való ugyan hogy Fl,

Jósef Antiq. L. 1. c. .5. Nóénak mind a” három

gyermekérûl mondja, hogy azok vóltal. elsők a”

kik a” hegyekről alá szállottak a” sík földre; de

nem mondja azt, hogy el mentek egész Sineá

rig ,' melly még 120 égi mértföldnyire van az A

raráttúl, az Eufratesen túl; még azt sem

mondja, hogy mindnyájan egy felé mentek; hogy

J á fe t e t N ó e' különösen szerette , azt nyilván

jelenti Móses, a” már említett helyen. Gen. 9 :

27. az Isten' paraditsomi áldását, gyüm ől

tsözzetek, szaporodjatok, egyik fijának

sem adja Nóe', tsak Jáfetnek, szaporíttsa

Isten Jáfetet, és lakozzék a” Semnek Sá

toriban, az az, nem fog meg térni a' földnek

harmadrésziben, hanem a” S em" hazájában is tar

tományokat fog bírni; ezt a' leg kedvesebb g'yer

meket tehát sem Nóe' el nem botsátotta vólna

magátúl, sem Jáfet el nem ment vólna, úgy a'

mint a' többek tőle el váltak: nem tesz hát egye

bet a” J ósef' mondása, hanem hogy a” hegyek

rül, mellyeken a'Bárka meg feneklett, sokáignem

mertek az emberek a' térségre le szállaní , hanem

ezek vóltak elsők kik a”. többeknek is példát ad

tak; de nem mentek mindjárt egyenesen S e n e

árb a hanem egy rész azAss y r iai szélekre , más

az A rm é n i ai sikabb helyekre , az élelemnek

könnyebb keresése kedvéért, és ennek nem 300,

nem is 11.5 esztendő múlva, hanem a' földnek ki

száradása után tsak hamar kellett történnie; és

hogy az így van; hogy az embereknek A ss yr í

áb a n és M eso p o t á m1 á ban már sokáig kellett

lakniok minekelőtte Seneárba mentek vólna, és

mind addig ott maradniok, migjól meg nem sza

porodtak: elég világosan meg tetszik a" Móses'

 

1....
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szavaibúl Gen.11: „1,2. Min'd az egész főld

egy nyelven szóllvala, és a'szóllásnak

beszédje egy vala; és mikor napkelet

felül ki indúltak vólna,- találának a'

Sinhár' főldében egy mezőt és lakozá-v

nak ott; Arménia B'abilontúl Északnak

esik , nem napkeletnek , S i n e á r b a hát nem Ar

mé ni ábúl indúltak , hanem Meso p otámiá
nak leg délebb részibí'il , mert az variv B a b il o n

tûl napkeletre; és már akkor annyi számmal vól.

tak, hogy ezt a' nevet, főld, egé sz főld meg

érdemlették ; és ott sem építettek mindjárt tor

nyot, hanem lako zá nak ott; úgy hogy ha azt

meg kellene is engednem , hogy J á fe t is oda

ment , azt felelném , hogy minekelőtte építeni

kezdettek vólna , ő viszsza ment ; de az sem szüke

ség , 's nem is egyezne meg sem az Ar-a x e s mel

léki első lakásokkal a' Scytháknak , sem a' M a

g ó g- Várossá] , sem a” fent említett M ag o r á s

vízzel ; hanem leg - bizonyosabb az , hogy midőn

a” hegyekről le szálván az emberek, akar tsak “ma

gok a” N ó e” fijai , akar többek is mint ama B á

ris i tsoport, hogy alkalmatos élő'főldet keresse.

nek; Jáfet, az öreg Nóéva'l Assyriánaknap

nyugotifí Sarkára szállott le , melly éppen határos

Capp'adócziával , a, holnem sokára Magóg

a, J áfet fija nevezetes emberré lett, idővel pedig

mint egy két száz esztendő alatt mások felett sza.

porodván Já'fet és Magóg, mind Happadó.

c zi á t és S y ri á n a k azzal ” határos jó darabját ,

mind az A r m é ni ai kegyetlenebb vidéket meg

népesítették , és úgy terjeszkedett osztán M a d áj

M é d í'a felé , M ag ó g pedig , vagy is elébb' az ő

gyermekei és unokáji Alb á n i á n által a” C a u

casus felé, 's onnan odébb is; de Jáfet maga

és Mag ó g, Nóéval, vagy az Arméniai Síkabb

helyeken , vagy az azokkal szomszédos szélín A s

s y r í á nak meg maradtak ; avagy tsak a” környül.

állásoknak öszve vetésébűl úgy jön ki, hogy Ma

g ó g , a” Mag ó g Városát elébb építette ., mint
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vagy ő maga Albánia felé kőltözködött vólna ,

vagy a” több. nemzetségek Sineárbúl széllyel

oszlottak. Jele továbbá ennek a" M a g ó k' A r a

x es mellyéki első lakásának , és az öreg N ó é val

vele lett maradásának az is, hogy az A ra,x e s"

erányában lévő tartományokhoz annyival inkább

az azonfellyűl északra fekvőkhöz éppen nem nyúl

tak a' Síneárbúl el- oszlott Nemzetségek , úgymint

„a' Sem' és Kám” maradéki; nem bántották A l

bániát, Iberiát, Médiát sem His Asiát ,
hanem ha abban Lydiát a” Lud' nemzetsége; l

de az is kérdés ha eze' aza, L y d í a melly L u d rúl

neveződött , mert az előtt M o e o ni á nak hívták ,

L y dia újjabb név , 's nem sokkal régibb C r o e

s'u s nál ellenben C o el e s y ria túl fogva alá fele

S e n e á r i g és onnan oldalást napnyugotra ugyan

Palaestinát, Egyiptomot, Libyát 's a” t.

napkeletre pedig P e r s i á t, és alá délnek A ra
biát, A ethi o piát ls a” t. elfoglalták; akar tsu

pán tsak azért , mert a' J áfet unokáji amazokra

már reá tették kezeiket , akar azért , mert M a g ó g- '

nak valamelly hatalmas és sok tselédü P atr i á r

kának kellett lennie , a” kit és annak attyafiaít

eredeti helyekbűl ki szorítani nem merték , a” mint

hogy a” Syriaiak, még Magóg nak észak felé

lett ki szélesedése után is meg tartották a” Ma g ó g

Város nevét: vagy talán éppen a” lX'Iag ó g mara

dékinak nagy sokasága okozta egyik , hogy el

hagyták a" többek A r m é n i á t; mellyben ugyan

Húlnak vagy Otrusnak, az Aram fijának

S em” unokájának ad részt F l. Jó s ef , hihető an.

nak alsó Sarkában, a” N ip hát hegyeknél As s y

ria széliben, de az Araxesen fell i'll való Arménia , mára'Magógáké vólt: lrgy tehátnem

tsak azt lehet meg .állapitani a” mint mondám,

hogy a” Jáfetiták “s nevezetesen a” Magó gák

maradtak meg az eredeti lak helyen, mint egy A

tyai házban, hanem ebbül ki lehet egyenesen kö

„vetkeztetniaztis a“ mit. Ju s tin us vítat L. 2. c. 1.
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„a, Sc dják hogy-a" S clythák régibbek az E,gy"ip-,

„égi bek tom 1 aknal , mert Egyiptomba a Ií a m

az EEYÍP- fijának Mit zr aimnak , vagy 'helyeseb

wm'aknÍiÍ ben Jósef szerént M e s r e n nek maradéki,

még a" Bábeli Zavarodás után költöztek, és így

mind Hazájok , mind tudományjok, mind nyel

teknek eredetisége is leg galább 300 esztendővel

újjabb mint a" Scytháké. Es így tsak az jőhetne

már kérdés alá, hogy a” mi Hunnus , vagy Ma

gyat eleink éppen ezek e” a” kiket itt Jósef, ké

sőbbi Görög el nevezéssel S cytháknak, maga

pedig Magógáknak , nevez: de erre igen kön

nyí'i és egyenes a° felelet; "s úgy ítélem „hogy meg

is feleltem már 5. és 7. nem is lehet az másként;

mert ha eleink Európába Nagy Asiábúl, “és

éppen S cythiá búl jöttek, (sőt az által keléssek

éppen a” M o e ot i s tavánál vólt) már á" Nóe” uno

káji közül senkinek másnak nem lehettek ők ma

.radéki mint M a g ó g nak; hanem. ha özönvíz előtt

való emberekbül származtatjuk őket; "s ha azok

búl a” Magógákbúl egy valamelly Nemzetség,

Hunnus, vagy Avar, vagy Megár (mint Pli

nius nevezi) név alatt külün vált vólna is utóbb;

de első fészke a” több Magó gákkal együtt tsak

.ugyan ez a' darab főldlvólt a, mellyet St r áb ó le'

ír az Araxestül fogva a” Tanaisig és M0 eo

tis i g ; nem is kételkednek ebben a” M a gy ar o k'

A 1' m éni ai első hazájokban még azok is , a, kik

az A r a x e s e n más nagy vizet értenek , ki a” V o l

'gá t, ki az O xust, kimást, mintBayer a” V ol

gát nevezi Araxesnek, és még is Arméniá

búl származtatja őket Ha ellenben valaki, azok

 

3.2. (a) Bayer Híst. ant. p. 65. Hoe autem mihi vísus sum ex argu

mentis'mínime vanis conjectura consequi, Scythar. Majoros ex:

Armenia dcscendisse ad Austrum, atque tum orientcm pctnsse

hybernum, donec 'ad Septentrionem Caspii maris, urgenhli'lw

aliis familiis concesserunt. Ex eo tempore apud Septentrionem

Maris Caspii et Volgam eos degisse reperio. - Többet mond-lia

tot volna a” régieknek öszve hasonlitásábul, tsak 400 esztendure

is az özönvíz után. ,
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“búl ag Bárkán kívül meg maradt emberekbül akar.

ja származtatni, a” kiket Mó s e s nem említ, és a”

kiknek Jósef sem rendel lakást: úgy még régibb

lessz M a g y a r őseinknek mind származássa, mind

tudománnya , mindnyelve; a” mint hogy a” nyelv

nek eredeti vólttábúl alább bővebb bizonyságot is

- fogok elő- adni a” B él Má ty ás' azon állítására ,

hogy a” Jáfet” nemzetsége, (leg alább a” Magógák)

nem vóltak jelen a” Bábel” építésén.

§. 16.

Második idő pont , a" mellyhez Eleinknek mind

. . régiségét , mind hazájoknak hol lételét
második , . * I .I. .. I -

ide; Fe,- a- merni akarom , es koltozkedeseiket vagy

sieägäetr's terjedésseiket világosságra hozni, a'Seso

J ° 'stris, vagy Vexorís akkori hatalmas E

gyiptomi Királynak élet- ideje, kivel J ustin u s

egy idejüvéteszi Tanós, Tanaus Scytha Ki

~rályt. (b) T an a us rúl igen vékony emlékezet va.

gyon a” Históríákban. Honyi történet íróink nem

vóltak , mert a” Scythák Pásztor N o m a de s em
berek vóltak, aq titkosabb tudományú bőltseket és

Papokat ki vévén tőlök Histó ria írást várni nem

lehetett, annyival inkább hogy az Atyaivagy Há

zi gazdai igazgatáson kívül más valamelly polgári

hatalmat nem ismértek , nem vóltak ollyan ele

ven B álv ányjaik a” kik tárgyjai lehettek vólna

a” História írásnak; és Tanaus is nekik in

kább Hadi -vezérjek vólt mint Hirállyok; és hog)r

T r og us ő róla emlékezetet tehetett , azt azoknak

 

33. (b) Justin. L. 1. e. 1. Primus omnium Ninus Rex Assyriorum

veterem et nasi avitum gentium morem nova Imperii Cupiditate

mutavit. Hic primus intulitibella finitimis et rudes adhuc ad re

sisttendum populos terminos usque Lyhiae perdomuit. Fuernnt

quldem temporibns antiquiores, Sesostris Aegypti et Scytlnae"

Rex Tanaus , quorum alter ín ontum alter in Aegyptum excessltg

sed longin ua non finitima bel a gerebent, nec tam Imperium sibi

quam Popu is suis gloriam quaerebant, contentique Victoria Irn

perio abstinebant: zt a' ditséretet más írók is tulajdonítják a' re

gi Scytha Hunnoknak. -



lehet köszönni, a" kikkel, .T a n a u s nak dolga vólt,

nem pedig a, nemzeti Iróknak; az mind azáltal

könnyen hihető ,“ hogy az a, Metö , M e t e u s , a}

ki Kristus, előtt 200 esztendővel, szerentsés hadvi

seléseiben , mint többnyire történik , el bízván

magát T anó nevet vett magának , melly annyit

tesz mint égti'il származott , eme nállánál régibb

T án o s túl vagy T a n ó túl kőltsönözte azt , és így

valamelly írott hagyományjaiknak még is kellett

nekik lenniek, de a” mellyek a' sok' kőltözködé.

sekben el vesztek. Ennek, az első T a n au s nak

tehát idejét a” S e s o stri s”; idejétí'il lehetne meg

határozni, külső írókbúl , ha ezt is nehéz nem vól

na a' régi történeteknek homállyábúl ki fejteni.

Sesostri srúl annyit tudunk hogy Inachus

Egyiptomi főember onnanPeloponesusba

lakosokat vitt, és ott Királykodott, de a” Leánya

J ó , viszsza ment A e g y ip t o m ba; annak a” tar-”

tománynak még ollyan ifjú korában , mikor mind

Jót tehén képében, mind az ő T elegonustúl

származott iiját E p a p h u s t , kit a” bálványozó E

gyiptomiak A pis nak , vagy Qsirisnak hívtak

Isten gyanánt imádták, kikri'il lehet látni, He r o

dotot II: 1.53 és III: 27 és Str ábó nál XVILp.

807. E p ap hu s nak két Leányja vólt , L y s i a

nassa és Lib y'e: L ysíanass a szülte a, neveze

tes kegyetlen B us ir i s t , a, ki a” Zsidó gyerme

keket a” vízbe hányatta , Lib y e pedig B el u s t ,

és A g e n o r t 3 B el u s Egyiptomban .országlott ,

és nemzette Sesostrist vagy Ramesest és

Danaust vagy A rmaimot, mint sManetho

után írja Fl. Jósef contra Apionem L. 1. 1.5. és

Euseb. Chron. Graecz p. 29. ez az a” S e s ostrís

a” ki hatalmassá lett; ezt tartják közönségesen an

nak a” ki a” Zsidókat el eresztette ; de az vólt

 

34. (*) Ezt u an Millót, úgy tetszik mintha ki nevetné, és fel

hozza ellene lod- l. 9.'De pedig ö is testvérjének vallja Qgnaust

Sesostrisnak, és így nints miért tagadnia ennek egy ídejuseget

Mósessel. '
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e” vagy más? mindjárt meg fog tetszeni a' Test

vériének Tanausnak idejéből; hanemlássuk elébb

ollyan. Históriai állításbúl a'mellynek a" mi Eleínk'

történeteivel más óldalrúl is öszve köttetése van:

és lehet e” annak az állításnak hitelt adni?

Azt mondja Justínus L. II. c. 3. a" végin

hogy a” S c y t h ák nak A s i a 1.500 esztendeig vólt

adófizetője , és annak a' szolgaságnak Nin us az

'Assyriai Király vetett véget: alkalmatosságot pe

dig erre a' S c yth ák7 foglalására éppen-az adott"

hogy S esostrist meg-kergették a” Sc yth ák,

de E g y i pt o mb a a" tavak miatt be nem mehet

tek ,. hanem viszsza menő útjokban As i á t (az az

_ annak akkorban úgy nevezett részét P al a e s ti

nát, Babylont, Káldeát, Assyriát,

P ersiát 's a” t.) meg hódoltatták: és így Ninus

túl viszsza felé számlálván Sesostrisíg 150 eszten

dőnek kellene ki jönni. 'Azt tudom hogy a, Kni~

d usi K t é s i á s nak , a” ki után írta ezt Trogus

Pompéjus , és abbúl J u s ti n u s , fel - tett tzéljához

képest kötelessége .vólt mentül fellyebb vinni az

Assyríai Biro dal om' kezdetét; el hiszem azt

is , hogy a” kik a' Görög hibákbúl eredett hoszszú

időszámlálást C h r o n o l o gi át szeretik és óltal

mazzák; örömest el fogadják ezt a” H t é s i á s”

számlálását: de lássuk mi úgy, a” mint lég-igas

ságosabb; keressünk ollyan bizonyos idő pontot,

a” mellybe minden történet írók, lég-alább a” hi

telesebbek, meg egyeznek, 's attúl menjünk visz

sza mind Ninusra, mind S esostrisra: Az

öregbik C z i r u s nak ideje , úgymint B a b yl o n

'nak és az egész Assy riai vagy M é d i a i'Biroda

* lomnak elbomlása, az én fellyebb előre botsátott

idő számlálásom szerént esik a” világnak 3ú18-dik

esztendejére :v melly tsak '16 esztendőt külömböxz

aznktúl a9 nagy számú Idő-számlálóktúl , C h r o
Anologusoktúl, a” kik teszik azt a' Jutlíana

P e r io d u s nak 41.55 esztendejére; mert ez vólna

a” világnak 3455, esztendeje: továbbá Her o d o t.

búl tudjuk L. 1. ín. 95. és 130. “hogy az Assryri
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a í a k' uralkodtak A s i á ban 520 esztendeig , a" M ei.

dusok 128. azon kívül. pedig a” Scythák is

bírták 2'8 esztendeig , ezek öszve'séggel tesznek 676

esztendőt: ezt le vonván a, Cz irus' idejébül; “ki

jön hogy Nin us kezdette az-Assyríai birodalmat

a” Teremtés után-2742, esztendővel: ha hát ebbül

. ismét le vonom a” J ustinus 1.500 esztendejét ,

“ úgy Sesostrisnak kellett vólna hatalmas fejedelem

nek lenni, már 1242. és így az özönvíz előtt [414

esztendővel élt vólna mind az E g y i p t o mi S e

_sostris, mind a" Hlunnlus Tanaus: eztiállí

' tani pedig tsak a” régi mesék közé való , Cz i r us t

pedig, mint ezen számolásnak sarkalatját , később

re nem tehetjük, mert úgy az ö nálánál későbbi

idő pontok, minémüek a' Nagy Sándor, Pto

lemaeuvs Philadelphus„ Augustus, ideji,

mind képtelen zavarodásban jönnének: fel felé ta

szítani a” Sesostrís' idejét, az özönvízen túl 414

esztendővel; annyiban könnyebb'vólna , mertidő

elég van hozzá, mivel Nóe' születésétül fogva ~az

özönvízig 600 esztendő van, és azon egész idő

alatt semmi nevezetes dolgot nem említ Móses;

de al dolog semá' Görög országi költözködésekkel

meg nem~ egyeztethető, sem semmi történet író

búl meg nem bizonyítható: a' C hin a i H r ó n i

k ák vólnának, és annyiban leg igazabb jussal le

hetnének bizonyság, mert ők a” nagy özönvízrí'il

ha tudnak is valamit , belüle E p o c h át nem tsi

nálnak; de részünkre azok“ sem használhatnak ,

mert azok sem szólnak a° H u n n u s" o krúl fellyebb

~ mint a, világnak 17ú2-dik esztendejére, és így az

özönvíz után 86-ra a” mint állította első meghatá

rozásában D egv i n' e s.

Viszsza kell hát szorúlnunk a" Görög országi

Idő - számlálásra C h r o n o l o gi á r a ; mert azt nem

tsak H ero d otbúl, hanem Man e thóbúl is tud

juk , hogy D anau s éppen ennek a'» Világ hódol

tató S e s o s t ris nak'testvérje vólt: és ez , míg a'

Bátyja odajárt a' külső nemzeteket hódoltatni , ad

díg otthon zenebonát tsinált, és ugyan azért el
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i'i'zte őtet a” Bátyja; és ő Görög Országba ment:

a” hol meg tudván azt bizonyítani hogy ő Ina

e h u s túl származik , az A r giv o k be vették Feje

delemnek: azt is tudjuk a' Marmor Arunde-y

lianumbúl Ep. 9. (c) hogy ez az ő Görög Or

szágba lett menetele az E r i kt h o ni u s” 3-dik esz

tendejére esik , melly teszi a” fellyebb elő adott

Idő - léptső szerént a' világnak 21152 esztendejét ,

és így egy esztendővel elébb esett a' Zsidók ki jö-'

vételénél: (*) mellybi'il tehát az is ki jön , hogy

mivel Nin u s , az utólsó A r a 'b s Hirálykát , D y.

nastát verte ki Babilonbûl, az Arabsok pe.

dig B ab i l o n t bírták 2 16 esztendeig , és ő előttök

a” Kaldeaiak uralkodtak Babylon han, az .u

tólsó C hin z i r u s [1.5. az előtt való pedigqO n í

b a l l u s [io esztendeig , éppen ennek az O n i b a l

lu s nak kellett egy ídejí'inek lenni, min'd S és o

s t ris sal, mind Tanaus s al; mert a' Ninus”

kezdete mint közelebb mondám 2742 eszt. , S e s o

s t ris el kergette D a n a u's t 2452-ben; e” két idő

 

65 (c) Marmora Arundelliana, szó szerént azok az omlást szenve

dett betses régiségek, mellyeket Pettai Vilhelm, Gvilielmus Pet

taeus, tudós utazó, Tamás Arundelli vagy Aruntinai

Gróff és Angliai Marsal' költségén bejárván naplieletet ,

ott öszve szerzett és haza hozván Arundelben az említett

Gróf Tamás” házában és kertjeiben a' Thamesis

víz mellett, szép rendel el rakott: de így nevezik azt a' könyvet

is, mellyben ezeket Sel den Ján'os meg magyarázza. E' könyv

ben van a” többek közt egy, még Hristelött 263 esztendővel készült

Krónika forma betses lalstrom; mellyben a' régi Görög történe

teknek nevezetesebb Idő fejei, Epocháji fel vágynak jegyezve.

36. (a) Nints hát oka Millótnak , gyengíteni a' Rollin és mások hite

lét, 's kétségbe hozni, hogy Sesostris lett vólna a' Zsidók nyo

morgatóia; még pedig éppen abbúl az okból, hogy egy ollyan ret

tenetes Király mint Sesostris, nem mondotta vólna magánál erös

sebbelme'k a' Zsidókat Exod. 1. q. mert itt: az öszve hasonlított

erő, sokaságottesz: Populus filiorum Israel multus, ct

fortior nobis est: és ez éppen egy olly nagyra látó ,' és hó

I doltatni készülő fejedelem szájába illik, mint vólt Sesostris; a' ki

a' Zsidók szaporaságát Sokallotta, és ahoz képest a' maga” népit

kevesellette, és távol való Tartományokra készülvén haddal,

tartott az otthoni Zenebonátúl , és azért a' Zsidókat nyomorgatni,

és fogyasztani akarta; de meg is mutatta ö, hogy irigységbul , és

okos mesze nézésbül , nem pedig. tsupa félelembul származtak ezen

szavai, mert mikor az el-eresztésre került vólna a' dolog. nem

tsak a' Zsidók sokaságától meg nem ijedt, de még az ő hatalmas

Istenjektiil sem akart félni.

közt
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közt van 290 esztendő ; az a b s-o k 21-6 eszten

dejéhez adván pedig a" C h al d e a í H i n zir' [15

esztendejét , tesz a” kettő 26 1 esztendőt , ehez is.«

mét az O ni b al l 40 esztendejét , lenne 301. melly

már „meg haladja a” 290 _ esztendőt , és így O n i

b a ll egy“ darabig együtt uralkodott S e s o s t r i s

sali , ez Egyiptomban, amaz Assyr'iábam' Hí

jön az is , hogy Ninustúl fogva viszsza felé szám

lálván a, Káldi és Arabs D ynastáknak ide

jét mellyek (Alexander Polyhistor. A'fri-z,

canus, Euseb” görög Krónicája p. 14. és

Syncellus Chronologtvp, 92, egyenként tett

öszve számlálás'aík szerént) Mil esztendőt tesznek;

kezdették azt a” H á l di a k 230 l esztendőben; aba

bül le vonván az özönvíz idejét“ 16.56 esztendőt ,

614.5 esztendőre lett vége az özönvíz után a, N e m

r ó d“ “és következőji' B a b i l o ni uralkodássoknak;

kezdette pedig azt 3M} esztendővel a, nagy víz ua

tán , mint fellyeb elő adtam , és így tartott a'

Nernród' VDy nasti ája 301 esztendeig: ki jön

továbbá még az is , hogy az az A s s ur , a”. kiri'il

emlékezik Móses Gen. 10: 1 1. hogy ki jött Sineár.

búl , éppen a7 N emr ó d" uralkodása" kezdete után

~301 esztendővel jött ki , alkalmatosságot adván neu

ki a, Ií áld e a i a k kal való háborkodás , hogy új' ,

"és B a b y l o n nal vetélkedhető Birodalmat állíttson

fel az E u fr a te s e n túl, és ígyfattûl fogva mint

egy 4.52 esztendeig úgy mint Nin us i g tsak tsea

kélly Hirálykák vóltak az A s s y r i a i a k , is koránt

sem maga' vólt' N e m r ó d , az az A s s u r (mert hí.

szem ő nem is S e m” ,' hanem H ám' nemzetségéa

bi'il való vólt , 's kétségkívül éppen azon okon köa

töttek bele az utólsó C h us it a vagy S éb aí B aa

bylo niai Királyba a, K ál di ak) a" minta'tudós

Bochart akarja Geogr. S. L. ll: c. 12; a” ki a1 '

Móses szavait Gen. Io: 11. úgy érti , hogy errül a”

főldrűl jött ki Nim r ó d Ass y r i á ba és építette

Ni n i v-é t; mert már úgy a° H á l ak tsak alig

tudták vólna el rontani. azt. a” kettős "birodalmat:

de még nemis a” S em, fija , óhanem későbbi mara
v I. 4 1 b. x. 3Ln' - '
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déka vólt az'az Assuij, kirűl egyébbarlánt neve.

ződött az a' tartomány; ez az As s ur, akar tuiaj

donnév vólt mint Jósef veszi L. 1. c. 16, akar

nemzetség neve mint Móses teszi Gen. 2.5: 3.

vólt A b r a h á m nak második unokája K e t u r á.

túl, Dad á n fija, S u us nak pedig Jós efszerént,

vagy M ó s e s szerént J ó k s á n nak unokája: a” ki .

. tehát egy „lineában állott, 's igen egy forma idejü;

is lehetett J u d ával: nem Nimró d építette hát

Nimávét N ini v é t , sőt mikor azt A s s ur építette

mm Nem. is nem az vólt az a nagy Varos, hanem

tód e'Pi- Résen Gen. lo: 12. (a' hol ez van: Re.

, tette. . . . .

sen quoque inter Nlniven etCha.

le , haec est illa civitas magna; melly szoliban.

ezt, ez az a” nagy Város éppen nem lehet

Ninivére tsigázni, hanem vagy Résenre,

vagy ha arra nem , Ch al e r a :) Azután lett

osztán Ninive igen nagy és Ré s ennél is

nagyobb város, de még M ó s e s életében

nem vólt olly nevezetes: -- Ha Nin us előtt vala

mellynagyMonárchía lettvólnaazAssyriai,

az ugyan meg nem engedte vólna Jos'u é nak -

C h a n a á n t el foglalni: Nin u s tette. azt naggyá,

későbben jóval is a, Mó s es' idejénél, és ez a”

Ninus, Belus fija vólt, és ez a” Belus nem

egy vólt Assurral; vagy ha egy, más" As

s urr al nem az As s yriai első Kit-állyal; vagy

a' mi leg hihetőbb , B el u s A ss u r azt teszi hogy

A s s-y ri aí B el use, vagy pedig a” le'g öregebbAs

s u r nak nemzetségébül való B el u s. a. '

A” mi pedig tárgyunkra leg jobban'ztartozik ,

meg bizonyodik ebbül az idő számlálásbúl, hogy“

a” Nemzetségek meg oszlásátúl fogva S e sío s t r 1'

s'ig, a” kinek idejében tették leg első nevezetes ha

dakozást és hódoltatást a, S c y t h á k , vagyon [496

esztendő :. Lássuk hát mitsoda erejüek vóltak a*

akkor; e_ S c y t h á k *s mheddig terjeszkedtek az alatt

reien és w a” 496 esztendo alatt. DlOdOl'LlS „Siculus

äeéfsifäfkig' úgy írja le ezt a' hosszú“ hadakozását Se

Scytháh- sostrisnak, hogy úgymond ő nem tsak.

nal“ azokat a* tartományokat foglalta el, mel
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lyeket későbben nagy Sándor meg hódoltatott,

hanem ollyan nemzeteket is mellyeket Nagy Sán.

dor “nem próbált; mert a” G ángesen is által

ment; és Indiá t a” tengerig mind be járta (érti

az Indiai tengert) a” S c y th á kat is meg hódoltat

ta a” Tanais vizéig, melly Európát Asiátûl

el választja , a” hol úgy mond , a” mint mond

ják, némelly E g y i p t o mia kat hagyott a” M o e o

tis' tavánál ,l a” kikből lettek a” K o l c h i s i a k. -

Jó hogy meg vallja , hogy nem tudja , hanem tsak

m ondj á_k, mert hiszen Holc'h i s nem a” Mo e

- otis mellett van, hanem ahoz téli napnyugotra

a"B o s p o r u s hoz több mint száz mértfőldnyire ,

a" fekete tengernek napkeleti partyán - továbbá ,

által ment úgymond E u r ó p á b a is , és be futván

az egész T h r á ci át , ott az eleségnek szűk vólta ,

és alkalmatlan helyek miatt tartván tőle hogy hadi

seregét elveszti; határt vetett hódoltató hadakozá

sának. E, “szerént a” le írás szerént tehát .ha tsak

kétszer vagy háromszor is nem indúlt onnan hazúl,

ez lett vólna az útja a” folyvást való hódoltatásban:

Egyiptombúl P alaestina, Syriával és

Chaldeával, azután Assyria, Media, Per..

sia, Parthia, India, a” holáltalmenta' Gán

g e s e n ; onnan osztán északnak fordulván B a

c t ri á n á t találta , azon túl nyári napnyugot felé

S o “g di á n á t , (mellyeknek hát már akkor S c y

t h a tartományoknak kellett lenniek , mert I n di a

és S c yt hi a közt más valamelly tartományt nem

említ) azután a” C a sp iu m mellett által menvén

 

37 d) Diodor. Sie. Behaecae Híst. L. 1. 50. edit. Hannov. 1604. A”

B odomán ki adása szerént így esik Deáknl: Ipse Lerrestri itinere

agmen promovens , Asíam totem subegít; .non enim provincias so

lum ab Alexandre Magnó poslmodum acqulsitas, verum etiam gen- '

tes, quarum terras ille non agressus est, iuvasit, nam et Gangem

transmisít, et Indiam ad Oceadum usque totam permeavit; tum el:

Scytharum gentes subjecit ad Tanaim usque fluvíum, qui Ell") lm

ab Asia dispescit, ubi Aegyptiorum nonnullos ad Moeotim palu em

relictos, Colcherum nationem condidisse tradunt. w Transsres'

sus porro in Europam, et permeans Universam'Thra'ciam, ln a

míttendí Exercítus periculum devenít, ob annonne defecfum et

annonae dificultatem ; igítur terminis expeditionil in Thracia con

stitutis cí os ubi ue etc. etc
z PP (l .I 6 *
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a” J a x a rt e s és R h a vizeken napnyúgotnak for

dúlt a" Tanaís és Caucasus között a” Moeo
tis taváig; ott már ha szó szerént értjük Dilo do

rust , hogy által hágott. E ur ó p áb a, az mind

járt meg lehetett, akar a” M o e o t is, napkeleti ó.

ránál,akara'Bosporuson által H ersonb a, és

úgy a” Borísthenes'eyn Tyráson, és D u

nán által D áciába, Moesiába, Thr áciá.

ba, (lehet , hogy D io d or , ezt az egész tenger

mellyéki tartományt, 1 M o e s i at , D un a m el

lyéki P ontust, .Tyragetakat, mindThra

c i á nak értette) és ott véget vetvén hadakozásának,

által kelt a, Hellespontuson, és His Asi'a'

hosszában a, Fekete tenger .és főldközépi tenger

között napkeletnek tartván“; S y r i á n és P h o e n í

ci án által Egyiptomb a haza ment; hampedig

még C olc his ban szállítványt is hagyott "való-s

sággal , vagy némellyek szerént a, S eyt-hé. k meg

kergették; úgy a° M oeotistúl Colchis felé

viszsza tsavarodott, “és onnan, vagy haza ment, '

vagy His Asián által'Thrácíába; Herotdot

_is az első útat tartja, mert azt mondja: (e) hogy

T h r á c íá b úl haza indulván a” P h á sis mellett

kiskorig meg nyúgodott , és ott vagy maga meg

, osztván hadi seregét , némellyeket azon tartomány.

 

nak mivelésére ott hagyott", vagy magok a" kato

nák meg unván a” hosszú vándorlást Colchís.

ban maradtak: ő hát T h r á c i ábúl viszsza menő

útjára teszi a” C olc h i s' meg szállását , Di o d o r

pedig még a” napnyugot felé menő útjában a'

M o e o tis nál, mindenik azomban az egész hódol

tató hadviselést egy nyomban és nem darabonként

38. (e) Herodot Il. II. 103, 104. A Valle fordítása szerént: ExThra.

cia digressus retro abiit , et posteaquam ad. Phasim flumen .subse.

dit; pro comperto dicere .non possu{n;-an läse Rex Sesostns, di

viso suo exercitu aliquantulum Copiarum a eam Bcgionem inco

lendam reliquerit, an aliqui militari}, pertaesn peregrinationis er

rox-em circa íluvium Phasim substlterlnt. Nam Colchi videmur

Ae yptii esse, quod ipse prius cogitatum, quam ex aliis auditum

telire. v" ' v
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Iettnek lenni mondja. Akarmint lett légyen a'doa

log; ezen le írás szerént a” S cyth ák már akkor

lakták a” napkeletet Moeot'istúl fogva egész az

I m a u s hegyekig ,' mert azokon ~alûl van még B a.

ctriána, ésaz ütköziklndiával. x

Lássuk hát mit mond felí'ile Iustínus is Tro.

gus után üzent , úgymond , S e s o s t ris a”

S c y t h á k nak , hogy adják meg magokat , de

azok már. a' szomszédoktúl meg értvén , hogy jön

az ellenség; készen várták, 's azt felelték viszsza;

hogy bolondság illyen semmivel bíró nemzet el

len háborút kezdeni, a” mitül neki otthon jobban.

kellene félnie: ezt hát kétképpen lehet érteni ,

vagy. úgy hogy ő I n d i á bûl a" G á n g ers mellí'il

üzent a” B áctríai Hunnusoknak hogy adják

fel magokat; azok pedig már a” M a r gi a í k túl,

(kiket utóbb E ut h el í t á knak neveztek , és a" P a

r o p a m mi s s u sí hegyek oltalmában menttek

maradtak) meg tudván a” dolgot ., készen várták ,

rajta ütöttek ', és így ö a” melly úton ment , azon

viszsza is szaladt Partlxián, Rersíán, Elí

ma/ison, Babilonon, Palaestínán által

Eg y ípto mb a: vagy pedig , hogy mind a' T a

naís mind Colc hti s bele jöjjön a' Hi storíába,

azt kell fel tennünk , hogy Ba c t rí á t , S o gd i á

n á t , és a' J a X a r t e s és Rh a között fekvő tenger

.mellyékét lakták ugyan már akkor a' S c y t h á k ,

demég ezek tsak kevés néppel rakott puszta tar

tományok vóltak , mint részszerént félre való ,

résszerént szántásvetésre inkább mint barom legel;

 

39. (f) Justin. L. II. c. 3. Primus Scythis bellum icndixit Sesogtris

Rex Aegyptiús, missis primo Lononibus. qui lloshbus parendl l_e

gem dicerent. Sed Scytbae íam ante a finínmls de adven_tu Regis

certiores facti, legatis respondent tam opulentl p'opul} Duce!!!

Stolide adversus inopes occupasse bellum, quodnmagis doml lll]

fuerit timendum. lgitur, non expectaturos Scythas dum ad se

Veniahn', quum tanto plura illis in hoste concuplscenda smt, ul

troque praedae ituros obviam. Nec dicta xes moratzl: Quos cum

tanta celeritate venire Rex intellexisset in fugam vez-tutul“, exerci

tuque Cum omni ap aratu belli relicto in regnum trepidus se re

cepit. - Scythas a Aegypto paludes prolubuere.



tetésre alkalmatos főldek: mellyeken tehát semmi

ellen állásra nem akadt S es o s t ris, hanem által

menvén a” R h a vizén 's megközelitvén a' T a n a i s”

kerületét , onnan üzent T an a u s nak , a9 ki tehát

akkor a" Scytha népnek nagy részével a” Rha vízed

és A s k a t a n a k hegyek között lévő térségen ta

nyázott, 's azoktúl, a” kiken már az ellenség által

futott , meg tudhatta a” dolgot; reá rohant hát ,' és

nyomta Sesostríst a” Caucasus és Tanaís

közt napnyûgot felé , és akkor nem őnként , hanem

kéntelenségbűl maradt el némelly része a” seregé

nek , résszerént a" B o s'p o r u s nál vonván meg

magát, a” kikbí'il lettek a" Czimm éri us ok,

résszerént odébb K o l kis ban ; maga pedig , akar

azért hogy útat veszthessen, akar pedig tovább is

kedve lévén országokat foglalni, eLtért napnyu

gotra Kis Asia hosszában , egész T hráci áig;

a” S cyth ák pedig, mint folytatja Justinus ,

(azt vélvén hogy haza ment) folytatták útjokat E

g y ip t o m felé , de oda a; tavak miatt be nem me

hettek 's viszsza tértek: Es éppen az adhatott al

kalmatosságot otthon D a n a u s nak ., a” népet ma

gához édesíteni, és a" birodalmat elfoglalni; Inert

S e s o s t ris rúl azt gondolhatták , hogy vagy vég

képpen meg van győzve , vagy el is veszett.x '

S cyth á k pedig ezt a” hadakozást 1.5 esztendeigfolytatván, Asiát, leg alább azon tartományokan, I

mellyet elébb S e s 0 s t ris el foglalt, hatalmok alá

vetették - Ez a” mód jobban meg egyez a” Di 9

d o r u s” leírásával ; az első pedig arra nézve jobb ,

hogy a" szerént ha Sesostris Indíábúl a'Gán

g e s en túlrúl fordúlt viszsza , és ott kéntelen el

hagyta Seregének egy darabját , könnyebb időt

találni a” D e g v i n e s' Egyiptombúl Sinába ren;

deltt szállítványjának; Akar mint lett légyen a“

x

40. (g) Justinus . az említett helyen. Inde reversi Asíam perdomi

tam vectigalen fccere, modico tribute, magis ín titu

lum lmperii quam victoriae pracmium imposito. Quíndecim a'nnís

pacandae Asiae inmorati uxorum' Hagitatmne revocantur etc.

"l
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dolog , elég az hozzá, hogy mindenik Hístori.

cu snak elő adása szerént a” „S c y t h á k” bírodal.

ma már akkor tartott a' Mo e ot i stúl fogva nap

keletfelé túl a” V o l g á n , egész az' I m a u s hegyek

eránnyáig, Fejedelmeknek pedig, vagy vezérjek

nek akkori lakása vólt a9 V olga' mellett napke

let felül de annak torkához jó messze az Askatana.

ki hegyek erányjában , a” hol «találta a” M a g y a

rokat nem régen a' rab J esuita 2. d: meo'
lehet"'ssen nyomozta ezt a” helyet R u b ri q uis (hzi

de nagyon fel felé is helyheztetí ; ellenben T o p p e l

t i n u s alább teszi dél felé egész” a” fejér H u n n u sok

hoz Csak az vólna a” kérdés , hogy azok e' ezek a'

 

41. (h) Bubriquis apud Belium ín Ep. 2. Trans volgam ad Septem

trionemest Begio Paschatir. ex qua orti Hunni etHungari: unam

HungaN-mm et Paschatirorum Lingvam esse , Juguros a Paschati

ris distingvi. Hos occídentem versus confinem habere Bulgariam

Major-em: ez egésszen egyez a” Fr. Julianna].

47.; (i) Toppeltin: in Urig. Transilv. e. 4. Ungaros sive Magaros ex

Qrientis penitioribus Partibus oriundos esse, idque consensus an.

hquor. Historiae, domestica popularisque fides . atque adeo veri

tas ipsa Ivadet, Ungaros itaque Unnos ue e Persidis lndlaeque

finítimis, sensim ad Euxini et Moeotidis ittora processisse, -u -

Aetate Plinii fama tantum et auditjone accipiebantur. verum ubi

propius Europam venissent, plusksatis innotuerunt. Diximus a

galros populos , qui baud dubie M aegart Ipsi sunt, ad Indiai:

cíteríora collocati a Plinio , Huíc Plinianae descri tioni consenslt

Sinarum lndiae Populorum Topographia , qui u tra Gangem po- A

siti desertas terms ortum versus ac mexidrem habem. exyPtole

' maei delineatione. Qui dum ín extremísAsiae finibus ignoti de

lítuerint,_ boc seculo et pracccdenti editus est de iis líbellus C hl

vnarum título. Narratur isthic Chinis populos esse finitirlos,

qui etiamnum vocantur Megori (ez is bizonysága amaz állításom

nak , hogy a, Chinaíak vagy Magyar szakadék, vagy nem~Noe'vmha

radéln' de a' Magógákkal együtt kôltözködtek lassanként Armenia

bill napkeletre) Ingens ct ipsí Armonumque gloria incl 'tum “Be

gn'um ossident, uorum Metropolis e'st Samarcan a (Ptole

vmaeo amargamn) i_a' nullis natíonibus in servltutem rcdactl dia

cuntur, haec de China Auctur. Quae si vera sunt, non. est du

hium, quin „hí Megat-i, Pliniani sunt Maegarfnam-Ungärieo viocia

1 bulo se Magyaros. vocant. Porro Samarcanda Asiae egionis nn

Asia Urbs est, Urbs Sowdianae Begi'onis Arriano, et Curtio. _-
folytatom tovább To pelljin' szavait, mellyek utóhbi állitáqaimi-a

fognak szolgálni. l ic et illud addere libuit quod Samoscnus m

„Mss. oríg, Ungariae adf'ert: Proximis annis ad nmuratem Turca

rum Imperatorem ex vetere illa Megaram Patna, _legatum Con:

stantinopolim venisse, afidedignis quorum Auctot'ltas 1_n conspi

cuo est accepi. Is gratiam atque amicmam. publica I nvatnmque

Bogi ac Begno petiturus, tam honoriûce a Tnrcarum yranno ac

ceptus fuissetraditur, ut Rex illorum esse vlderetur. Ubl autem

Europaeum Ungarum ibi esse cognovisset, (aderat. autem, a Gae
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S cyth'ákis a'lkiket közelebb 1.5. Magógáäk nak '

neveztem Jósef után? és így ezek e” igaz Osei a”

Hunnoknak és Magyaroknak; kiknek Seso

str i s,“ idejében Tanaus vólt ~aí Fejedelmek ? , De

igen nyilván való a” dolognak bizonyossága; mert

egy az, hogy ezeknek helyheztetések, és a" Hun

nusok ki jövetelekori Atyáinknak akkori kőltözkö

déssek és által kelések egésszen meg egyeznek ;

más az, hogy ennek a' hadakozásnak az utóbbi ha

dakkal mellyeket E g yi p t o,m ellen folytattak a”

S c y t h á k , bizonyos bosszúállásbelí öszvekötteté

4

se vagyon; azt pedig Hieronymus éppen az o»

idejebeli Hunn o k rúl mondja, (k) hogy 'az' a”

Nemzet az E g y ip t o m i a k túl és Szerecsenyektűl

adót szedett , bizonyítván azt H e r o d ó t t al.

Illyen formán hát , S e s o s t ris túl fogva N i,

nusig 290 esztendő lévén , ezt az időt lehet ten.

ni a' J u s tin u s 1500 esztendeje helyett , hogy

ennyi ideig. vólt A s i a adófizetőjök a” S c yt hák

nak, míg nem N í n u s el hatalmasodván A sí á

ban Assyriában, 27á2ben, akkor a” Scyth ák”

uralkodásának vége szakadt egy darabig; hanem,

ez az ő uralkodássok , nem ollyan vólt mint a”

később idejü egyes fejedelmeké , M o n a r c h ák é ,

 

sare Budolpho ad Turcum missus, magnae quidam vir prudentíae

et virtutis) , ad se invitatum , comiter , patrio sermonc , quem O

rator Caesareus intelligeret allocutus est, ac ultro citroque babi!

to culloquio, audio (inquit ille) vos alienígenar. contubernio pro

miscue permisceri; cum orator, Caesareus annuisset, ita quando

que usu vcníre; tum ille: haec, inquit est ratio, quod Martin illa.

jndoles , qua quondam toti Europae terror-í fuistis sensim in vobís

cxoleverit, cxternoque hosti práeda facti estis: nos vero Aborigi

ncs vestri, ita generis nostri prosapiam tuemur, ut exterorum.

affinitatem ad nos corrívari ex veterí gentis institute capit'ale cen

seamus: undc iit , ut asperis harbarisque septa gentibus vetus illa

et intaminata natlo, suismetipsorum viribus ,* quantumvis infestos

hostcs, ab omni aevo sustinere valeat etc. l

43.01) Ab ultima Moeotide Hunnor. examina erupisse , - Hanc gen

ltem Hcrodotus refert, sub Dario Medorum 28, annis orientem te

nuisse captivam, et ab Aegyptiís atque Aethiopibus annuum exe

gisse vectxgal. ^



meg kívánták az adót , de nem Királykodtak “sem

akármelly meg hódolt't Tartomány polgári kormá.

nyozásába magokat nem avatták. (a) Ezen idő a-"
' alatt azomban , is mindjárt „az Egyiptom” szélirül

lett viszsza térés és hódoltatás alkalmatosságával,

jobban meg ismerkedvén azon Tartományokkal ,

mellyekben ugyan Hunnus Nemzetek laktak , de

az egész népesebb tsoporttal ritkább közösüléssek

vólt, mint a” Margia, Bac'tria, és Gabaza

tartománybeli'ek , meg tetszett a” lakó főld némelly

S c y t h á k nak , és sok-an Margianában maradtak,

kik utóbb a” szomszéd P e r s ák” társaságátúl jobban"

M _, - jobban tsinosodtak , és Fejér Hunn us,
argia- . , .

hammm. vagy E u th e l lt a nevet kaptak ; s itt

anök És az eredete azon fejér H un ni á n a k ,

Gabaza- ... ...

„1, meg mellyrul , és annak S a m ar c an d a A Fo

_ nepseäíté- várossárúl , a” Nemzetnek Megor nevérí'il

' a” Chinai Könyv szerént, Plinius sze...
rént pedig Ma egarí , emlékezik To plp eltin ,

a” közelebb 16. í. elő adott szavaiban. Ezek a'

tsinosodás mellett is idővel úgy meg erősödtek,

hogy a” Persákkal sok és kemény hadakat folytat.

tak. (b) Sokan pedig B a ctr i ában telepedtek le ,

de azok nyersebb verkőltsüek maradtak , pásztori

No mad es életet éltek , utóbb S'ák áknak , és a”

szomszéd Gabaza tartománybeliek M a s s a g é t ák.

nak neveződtek; mert ezeket ugyan I s ido r E u!

r ó p a .i FS a r m a t i á b a helyhezteti , ~és I nehéz Gé.

táknak nevezi, M a s s a - G e t a e: de ez későbbi

; .

 

44, (a) Strabo LVII. p. 478.- a' Xilander fordítása szerént: Nomades

bello, quam latrociniis magis sunt dediti, bella erunt propter

tributa: agres suos, quibus lubet colendos conce unt, contenti

pro, locatione certo stipendio, eoque non ad abundantiam sed ad

necessarios quotidianae vitae usus temperato; et non persalventn

bus bellum inferunt.

45. (b) Bonfin, Decad 1. L. II. 11.69. Procopium Historieum Grae

cum el: Be'lisarii consiliarium plane sectemnr, qnippev qui Hunnos

Ephthalitar. gentem fuisse tradit, eosque Albanos quondama el

]atos, ín Asia Persis finitimos, us ue adeo magnanimos, ur'l aturo finibus bello Xerxem Persamlliegem cum ingenti exercituad

lnternecíonem ceciderint, Stipendiariam sibi Persidem t'ccermc

_. __ duohus annis Persia imperarint etc.
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dolog , és az el nevezés is későbbi: Dion y s i u s

már közelíti az ő lakássokat G a b a z ához , mert

teszi őket a” Cáspiumon belül napkelet felé az A

r a X e s e n túl; melly .Araxesen ő vagy a” R h a vi

zét az az V o lg á t érti, a” minthogy azt mások is

nevezik nagy A r a x e s n ek ', vagy éppen a” J'a

xar tes t, miyel így B a undrand al is könnyeb

ben meg egyez a, ki azt. mondja, hogy a" Mas s a

géták Scytha nép a” Jaxartok és Alanus

S c y t h á k közt, déli része az el hagyott Tatár or

szágnak (Tartaria Deserta versus Zagatajam) S t r á

bó is a' Hi rcanumon túl teszi a” Sacákat és

M a s s ag é t á k a t. Erre a' kőltözködésre tehát ,

vagy is ennek mikori vólttára , noha nyilvánságos

históriai Tanúm nintsen , de láttuk már a" máso

dik idő szakaszban , hogy mikor Sesostris Asiát

hódoltatta, Bactriába ésvSogdíanába már

úgy ment mint S c y t h a tartományokba , de még

nagyon népetlenekbe, egyszersmind pedig bizony

ság arra Justinus, .Trogus után L. Il. c. 1.

hogy a” P arthusoks , és Bactri aiak” Országát

ugyan azon S c yth ák fundálták , a” kik a" már

említett, és még említendő nevezetes dolgokat tse

lekedték , az is bizonyos pedig St r'áb ó búl hogy

a” Cáspiumon fellyí'il lévő Scytháxkat Sa

k áknak és M a. s s a g é t ák nak nevezték , minek

utánna. tudni illik ezek a” Nemzetségek hadi tetteik

ri'íl el hiresedtek , általjában a" napkeleti S c y t h á

kat mind úgy nevezték, és így ha a” költözködés

nek , vagy itt lett le telepedésnek bizonyos idejét

nem tudom is; de a" dolog valóságárúl , a” most

említett régibb Hístóricusok hizonyságánál fogva ,'

méltán egyet érthetek B a y e rr e l. , as ki a1 S ak á

kat és! M as s agét ák at velünk egyesíti 9 Sőt

 

, S z á s z k i v al a" ki egyenesen kimondja , hogy a”

S ala Scythák a” Hunnoknak Ös Apjai A b:

0 r i g í n e s : azon tartományoknak meg népesité

Sét pedig éppen azon 290 esztendő alatt leg alkal

matosabban tehették , midőn nekik Asia adó ü

zetőjök vólt.



A' P árth us o k hogy Scy'th a nemzetség,

azt nem tsak J u s tin u s mondja , hanem C ur

tius is L. 6. c. 2. úgy állítja Dionysius is; az

újjabbak közül pedig Calc h o c o n díl as , ki is

teszi hogy a” N o m a d e s Scytháktúl háborgatta

tódván alsó A s i á b a n tebepedtek meg, melly nem

sokat külömböz Jus tinustúl, hogy a" Párthus

a' Scythák nyelvén számkivetettet tesz , (de in

 

kább Pártost) Ennek a” népnek tehát ebbe a” tar-"

tományba lett kőltözködését lehetne keresni az új

jabb időkben is, mert ha őket a" Pásztor Scythák

háborgatták, bizonyosan a” városiasabb élet mócb.

jára lett vágyodást, 's a" miatt kezdett zenebonás

kodást nem szenvedhették bennek; az illyen, szag

badsággal ellenkező élet pedig gyülöletes vólt ő

seinknél az újjabb időkben is: az is valamelly új

jabb szállítványt mutat pedig, hogy Nagy Sándor

idejében vagy tsekélly'tekintetü nemzet vólt a' '

P a r t h u s , akar erejére nézve , akar terméketlen

főldje miatt; későre kezdett köztök el híresedni

A r s a c e s , és nevezetes birodalmat fundált, melly

tartott Artabanusig, kit Artaxerx es meg

alázott °s meg őlt (nem a” hosszú kezü , se nem a'

nagy emlékező , se nem ennek fija O x u s , hanem

későbbi , egy Persa köz katona J a” ki újra biro

dalmat állított Persiában , Kristus után 227 .esz

tendővel) De hogy erre a” vidékre jóval és elébb

szállottak , és nem sokára a” S c y th á knak S e s o

st ris s al vólt háborûjok után; abbúl hozom ki ,

mert Baudrand Geographus, a” Ferrari

us' meg bővített H istóriai és Geographiai

Lexi conjában, Párthián, nem tsak ezt az

A ria és Ar a c h o s ia közt fekvő tartományt érti,

hanem azt az egész nagy darab -főldet , mellyen

fekszik a." tulajdonképpen való Parth i an kívül

Ch erasia, Hircania, és Margiana; mivel

tehát M a r gi an á t akkor népesítették meg a' S c y

t h á k , mikorE g y ip t o m búl viszsza fordúltak ,

kik osztán a' mint mondám Fejér Hunnusoka

nak neveződtek, nem ők űzték pedig el a” P ar



t o s o kat hanem a” N o m ad es Scythák , nem so

kára kellett ennek az elüzettetésnek történni a”

Ma r gia n a” meg ülése után , hanem . ollyankor ,

mikor még emlékezetjekben vólt az el üződött P á r

tosoknak, hogy van Margiannában máregy

H u n n u s szállítvány; fel keresték hát azokat , és

a” hátok megett ,' belül dél felül kaptak lakó helyet,

hol osztán idővel úgy meg erősödtek , hogy R ó

mával is mertek vetélkedni a” világ” birodalma fe

lettt. Az a” következett dolgokbúl könnyen el .

gondolható, hogy válogatottabb {nép maradt el,

úgy későbben a” derék Scythíábúl kûldődött,

tsak hamar a” S e s o s t r i s' háborúja után az I m a u.

son alúl Gab azába és Bactriába, mint a-Í

több említett tartományokba, és nem is valamelly

közönséges Nemzeti intézet nélkül; mert nem tsak

az hogy jó katonák vóltak, hanem mind a' mel

lett is hogy az erkőltsi szelídség sokáig hibázott

bennek , vóltak tudományos Előkelőik és fejedel

meík; a' mint hogy tsak hamar el is hiresedtek

S aka név alatt , de a” nemzeti egyesülést a” V ol.

ga mellékiekkel folyvást meg tartották, sőtazt'

későbben , az E u r ó p a felé lett ki: költözések ide

jén, .új szállítványokkal is „erősítették. Meg tettzik

az is hogy ő tőlök, és ő általok terjedt, 1s kezdett

terjedni már ezen idő - közben S e s o s t ris túl fog,

va Ninusíg a” 'Scytha népesedés a” Seric a

tartományba , (S e r e s , Magyar hangon S z e r e s ,

annyi mint idő-váltogató soros) melly az előtt ol

lyan puszta vólt , mint az! Ima u son kívül való

S c y t'h í a; de későbbre el szaporodott 's olly ha.

talmassá lett , hogy a” C hin a i a k ő ellenek rakták

a' nagy kőfalat Kristus előtt kétszáz és egynéhány

esztendővel;' más részről pedig dél felé “is ki ter.

jeszkedtek In diába , a" hol a” S e sostris tábo.

rábûl elmaradozott hulló néppel öszve keveredtek;

úgy hogy ha Chinába együtt nem jöttek is az első

lakosok a' Magógákkal , még sem tsuda , ha ezen

szQmszéd G hin a i a k nak beszédje annyira sógor-i

SágÖsva' Magyarra] és Egyiptomival, és
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inkább amazzal mint ezzel, mert azok egész nép ,

sőt népek számra vóltak szomszédok C hin á v al ,

az E g y i p t o mi a k nak pedig tsak némelly hullaa

déki; azok is tsak talán. Ni n usl idejében már

ez a, két vagy három nagy szállítvány a” B a c t ria

ai, Margiai és P arthusí , úgyöszve vóltforr-a

va , hogy lehetett nekik egy F. e je d elm e k , al

ki akkor Zoroast/er vólt, Diodorus Sieur"

l u s szerént pedig O x i a r t e s , (lehet , hogy" O x i.~

artes vólt tulajdon neve , Z o roaste r pedid

vagy Z o r o as t e r Fejedelmi neve , a, leg - elso

Zoro asterri'il, a~ ki igazgató Pátriárka, és

tudományos Papi fejedelem vólt egyszersmind ,
az Isteni és természeti bőltselkedésnek Fő Mestere) A

hogy Z o r o a s t e r nek hívták ezt az akkori B aa

c t r i ai Fejedelmet, azt annyi H is t ó r iai bizonya
ságok ellen , mint E useb, Bocihart, Nanu

daeus, Spvidas , Vossius és többek , neml'ea

het tagadni; hogy lehetett ennél későbbi Z o r ola

s t e r is , a” kit tartanak a" P e r s á k, 'phíloso'phiája'

és vallása', R e l i g i ó j'a' fel állítójának ; azt tsak
annyiban engedem meg , hogy ai régibb Z o r o aa

s t e r' nevét vette magának egy. Tudós Fejedelem,

a, ki az elébb titokban tartatódott napkeleti P h il

l o s o p h i át , közönségesebbé tette; mert ha tsak v

magokat" vesszük is a” P e r s á kat; alig lehet el hin

ni, hogy az ő bőltselkedés-alkotmányjok tsak 01-„

lyan új lett vólna, mint a” Dárius idej'ebeli Zlo

r o a s t e r; hihetőbb az , hogy a, leg első B a,c t rí.

a i Z o r 0 aste'rtül fogva, folyvást Z oro a st e r

vólt a'~ B a c t r i ai fejedelmeknek neve , és az mina

denkor a1 napkeleti Bőltsességnek fő Mestere vólt

egyszersmind , ls mivel a, S'c y t h á k nak S e s óa

s t r is túl fogva Nin u sig „adó fizetője vólt A sí a ,

és így Persia is, a” Persák nem tsak ezen idő

alatt tartották meg mind "a, tudományos tekinte

tét ennek a” fejedelemnek, mind a” tőle való né

mí'i- némí'i polgári függést is ;. mellyet ugyan Ni

n u s darab időre meg szakasztott , hanem az a"

nagy tekint/et , mellyet sok idő alatt szerzettek ma

l
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goknak egész napkeleten a” Z o r o a st e r e k , és az

a, nagy tudós test , mellyet formáltak P e rs i á ban

az Z o r o a s t e r“ oskolájabeli -bőltsek , kiket utóbb

M á g u s o k nak neveztek , annyira“ el hatalmaso

dott, hogy D á riu s idejében nem is lehetett Per

siai Iíirályjá más mint M á g us , és hogy ennek

így“ kellett le'nnie , vagy leg alább C y r u s idejében

így vólt; mert Médiában Passagarda várát,"

mellyben a” C y r u s” koporsója van , még P l ín i

u s idejében is a” M á g u s o k magok” tulajdonjok.

"-

46 (c) Mind a' Zoroaster név, mind a' Magus ; a' Zoroaster és Ma

gus eredeténél újjabb Görög nevezések. Az Arméniai és utóbb

Bactriai Magógáknál zaz-ad volt, mellybül a' Persák tsináltak

Z ara dusto t , Zardustot, ebbül a' Görögök tsináltak Zoroa

stert; Magus a' Ma ógák nyetvén Mog vólt, és azt Salmasius

meg ismeri, hogy e bul a' Görögök tsmáltak Mochust, és Ma

gust, de mind a' mogot, mind a' Zax-dust Persiai szónak véli;

. tudta pedig, reménylem a' tudós Salmasius, hogy a' Magóg test

vérjének Meseclmek elsö lakó helyét, mellyet a'Görö ök (a'Fl;

Josef közönséges anasszaként) líappadócziává tsinálta , eredet:

szerént Mognak ivták: kétség kívül inkább Magogrul mint Me

sEchriil: mertJättuk már fellyebb §. 13." hogy Magóg vólt a' feje

delme a' Mesech és Thubal nemzetségeinek is Ezek 38: 2 , és 29:

1. A' leg régibb Z o r o a s te tnek Atyját O-r o m a s e s nek tartjak

“közönségesen, és ezt is Bactriai Királynak, de hozzá teszik

véleményképpen, hogy Iiám' unokája: melly nem egyébb mint

.abbül a' gyülölségbül kôltt előítélet, hog a' Magia valamelly

Ordögi mesterség, mellyet inkább Hámna akartak tulajdonítani,

mint S e m nek vagy Jáfetnek; holott Jó s e f a' tájon sohol sem.

ad részt a' H ám' nemzetségének , hanem a' S em fijának Gethernek

adja Bactri anat , de a' melly mint már elö adtam, nem a' mi

Bactriánk, hanem Gedresia, Caramanián alúL, Oro

ma s es hát inkább vólt a' J á fe t unokája Prometheus, ennek fija

Mó gia” kit az Írók Z ardus t tal egyesítenek , T a n au s nak lehe

tett testve'rje , Magógnak unokája , ki a” Sesos tris futása után

tsak hamar B a c tr iá b a szállitványt vitt. Az az A g o n a i is te

hát, vagy Plinius nál A z on ax , a' kit Hermippus után Plinius

L. 30. c. 4. a' Zoroaster Tanitójává tesz, hamarább vólt Atyja ne

ki: és éppen Prometheus: Ezt is a° Görögök nevezték Azo

naxnak (mert Plinius így írja, nem pedig Agonax) a' Magógák

nyelven Asa, és illyen nevü Város még Plinius' idejében meg volt:

Arméniában L. 6. c. 9. e's a' G o r d y a e i hegyek alatt A z o n e s

Populi c. 26. Nem Oromases volt hát elösször ez az Azo

nax,“ hanem Asa, de mivel Prometheus a” Magas Caucasusra

vette lakását, a” Görögök tsinálták az 0 rom a se s nevet, mert:

Görögül o'gog- hegy, és ők az öszve ragasztásban (Doru'si Diale

ctussal) szeretik az jz, betüt a” magán hangzó előtt, mint o'enjzamäeg

egem [Lyka helyett. Azomban meg maradt az Oskolája az A rm é

niai, és Happadóeziai, vagy Mogi Magógak közöttis;

. mert StrahónálL. i5.olvasunk Cappa'dóc iai Ma gusokat is.

'L».
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n'ak tartottak. Plin. h. 6-. c. 26. Nagy vólt hátZo

ro a st e r , az egész napkeleten; de az a” Z o r o a

st e r a” kivel Nin u s nak háborúja vólt B a c t r i-

ai Fejedelem , és Tudós S c y t h a Fő Papi fő

ember “vólt, nem" pedig vavy Persa vagy Káld i , '

hanem mivel mind Persia imind Kaldea a' hatal

mas H un n u s nemzetnek , "s lehet hogy éppen a,

B a c t r i a i Patriarkának adót. fizetett , egyszers

mind pedig ez a' Zoroaster feje vólt P ersíá

han is a, titkos bőltsesség oskolájának , Z o r o a

stert Per sa Magusnak, 's tsupán tsak vala

melly bőlts Papnak vélték lenni a' későbbiek , és

helyette a” Bactriaiaknak Diodo r Oxi ar

test teszi Hírállyokká , 'melly azomban a” mint

mondám meg lehetett, hogy éppen az akkori Z o

roaste rnek, Oxiartes vólt a.1 tulajdon neve;

Hogy pedig ez a” Z o r o as te r, a” kit a, több igen

 

sok lrók éppen ezen néven neveznek1 nem Per- '

siai, 's nem is azIA s i a mellett lévő Ki s B a c tr i a il

Király, hanem a” C h i na szomszédjában lévő

Nagy Bactriának vólt Fejedelme, mint egy

újjal mutatja Plinius , mikor azt állítja hogy ez

vólt utólsó haborúja Ninusnak , a” ki .ha a, fel

tétel szerént az egész Asiát ki akarta, menteni a”

Scythák hatalma alúl, meg kellett neki hódoltat

nia , ezt a, messze való B actriát, és utólján ép

pen ezt , nem pedig a” közelre valót: sőt némel

lyek nem is N í n us sal , hanem azután S e mir a.

missal mondják , hogy hadakozott Z olr o a s t e r ;

való ugyan, hogy sok történet lrók a” Z oroa

st e r Király idejét a, Trojai harcz előtt 400 eszten

dőre. teszik; de éppen azok teszik, a' kik Nin u s-.

sal teszik egy ídejüvé, és így mint fellyebb, meg

jegyzettem , a” H t e s i as kőltemélnyes ido szamla

lása tsalta meg őket: nem is újsag az illlyen .na

gyítás a" régieknél , a'_ PllnluS z o n a x a rul IS az

íródik ,' hogy a' Trójai harcz elott öt .ezer esztendo-r

vel vólt Tanítója Z 0 r o a st e rnek: De ha ugly

'vólna is , hogy Z or o as te r [goo esztendovel re

I

gibb a." Trójai harcznal, és így nem ezzel a' N i.



nussal hadakozott, hanem vagy Assurnak , vagy

más erős Assyriai Királynak fijával, mint Fiúval,

(mivel a, Ni n u s” neve Fiút tesz napkeleten , E

gyipt o mban Nu n , a” Zsidóknál pedig éppen

Nin , a” minthogy ennek a” lN i n u s nak is igaz

neve Babylon a' Belus Fija, vagy Ninje) az

én idő számlálásom úgy sem fog hibázni , mert

így Zoroaster elébbi lessz ugyan S e s o s t r i s nál

87 esztendővel, és Prometheusnak lehetett

is Sesostrisnál öregebb fija ; de már azt előre bo

tsátottam , hogy a1 S c y t h ák nak az előtt is hazá

jok és Birtokjok vólt Bactrián a, tsak hogy

népetlen. Félre“ tévén mindazáltal a' H t e si á s'

nagyításán épültt idő .- számlálást , leg biztosabban

tehetjük Z o r o a s t e rt , akar hadakozott légyen

ő valamellyik A s s y r i ai Fejedelemmel, akar ne,

éppen arra az ridő közre , melly van S e s o s t rí s.

 

' túl fogva Ninusig; melly mellett már nem tsak

az hihető hogy az őrnagy neve és tudományja fe.

lesebb számmal vonta B act r i áb a a” V o l ga

mellyéki u n n o kat , és tanûlttabb emberekkel

népesítette azt a” tartományt , "s nagyobb darabon

is a” C h i n a” .szomszédságát ; hanem annak is okát

lehet adni, miért a” C hí nia i a k , a~ mint irígyjeik

tsúfolják , ' Török égvisgálókkal tsináltattak H a

l'endáriumot; mert tudni illik a' Scyth ákat

és Magyarokat, (Pliniusként Maegarokat) későb

ben akar tsúfságbúl , akar megkülömböztető nem

zeti névvel Törököknek is hívták , T ur ci mégpei

dig éppen ezeknek a” B a c t r iai T u r c u soknak'

vólt a' Volga mellyéki M agy arokkal, olly

szoros öszve köttetések "s mintegy egységek, hogy

az egész H u n n u s nemzetben , 1 ezek vóltak tleg

egyesebbek egész a' P a c z i n á k o k túl lett ki szo

ríttatásokig , mint majdtalább bővebben;

AzAmazo nok nak is S cythiábúl lett ki

kőltözését , és napnyûgot felül k is A s i á b a „ Qn.

nan E ur 6 p á bra lett nyoműlását , hasonlókép...

p'en ezen időre lehet tenni; nem azért, mintha as

zoknak is; a” költözködésre „a' S e s o. s tr is háborûja

' adott.

'l-l~'xL.'a'-vz.
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adott v'ólna alkalmatosságot, mert annak P lí ni u s

, más okát adja; hanem azért , mert S e s o s t ris

előtt még , a” M a g ó g á k tsak tsendes terjedéssexl,

nem pedig rohanó nyomakodással mentek előre ,

és ink/ább napkeletre mint északra; a' S e s o s t r i s'

példája, és az azon vett győzedelem izleltette meg

velek a” nép hódoltatást; -» Ezt az' A m a z on o k

nak egész lételét „és történetét ugyan , Qnémellyek

Mesének tartják; de mivel fellyebb is láttunk már

a, napkeleti és északi 'Asszonyok' hadra termettsé

gekrül bizonyságot; a" Trójai liarczon vólt je

lenlételeket is az, "A m a z o n o k nak , egy kis eről

tetéssel esne meg tagadni ; a” ~Nagy Sándor ideje

béli T h al e s t ris rül pedig alig is lehet kételked

ni; nem látom miért“ ne lehetne felülök el fogadni

mind azt , a, mit mond J u s tin u s , annyival

inkább hogy sok mások is bizonyítják azoknak lé

telét és le írják mitsodás lételét , Hip o c r a t e s,

Diodor, Curtíus, meg Plinius is L.,6. c. 7.

és homályosan L. 36: „5. H e r o d o t pedig nem tsak

ezeket a' S c y t h a A ma z o n o kat hiszi, hanem em.

lit Lybiaiak atis ,§(e) J'ustin us tsak abban

külömbözik más némellyektül , hogy ő a, M o e o

tits és T anais mellül származtatja őket (mint

.láttzi'k a" P l i n iu s' jegyzésébűl is) 's helyhezteti a'

Th e rmodon vizemellé Cappadócziábafés

úgy is tartják azt a” G eographus o k, ki vévén

S t r a b ó t a”. ki L. 1 1. mesét tsinál belőlök. - Sok

helyeken állítottak nevezetes országot az Am a zo.

n o k ,Í egy Fő várossok vólt nekik Kuma; de

nem az Olasz C u m' a, hanem vagy al Magyar

 

47, (d) Justin." L. 11. c. lflNlon enim minus íllustria; initia q_uam

ímperíum habuere, nec VH'OFLHP. magis , uanrfoemmarum virtu

:e claruere. quippe quum lpsl Parthos actrianosque, foemmae

autem eorum Amazonum regna condiderunt, prorsus ut res ge

stas virorum melierumque co__n_s1derantibus mcertum srt» uter apud

cos sexus illustrior sít? és 'boychhen L. II._c. 4. ' . . l

48, (e) .Ide szolgál az is a'mit mar fellyebb be iktattam DiodonSicul.

„La-'Z- c- 11- .

7



A Huma, vagy annak emlékezetére épült Acolíaí

Cuma His Asíában Lesbus szígetéyel által
l ellenben, mellyet némellyek C yme Amazonrûl

szeretnek nevezni. Az Amazonokrúl , sokat, ta

xlán felesleg is mond Otrokotsí ín Orig; Hung. P.

J. cap. 1. n. .5, 6. és cap. 9. n. 7, 3.5. ismét P. II. '

«cap. 14. .

§. 18.

Mivel hát a" Ninus” ideje is, vagy akar an

nak; akar Semíramisnak Z oroaster rel ví

selt háborúja , tesz Magyar eleink történeteiben

ollyan nevezetes idő-fejet , mellyhez lehet mérni

terjedésseknek és hatalmok, nagyobbodásának ide

jét , ezt vehetjük Oseínk történeteinek harmadik.

idő - fejének. Negyediknek teszem a” C y a x a r e s

ne edik M é d i a 1 uralkodását , a”. mldön a" S c y

nsága, l, t h ák be rontottak M é d 1 áb a. Az els ö

Cyaxares > r ,
háborúja Cyaxares volt ez, Astyagesnek az

I a_' Hunnu- Öregbik Cyrus Nagy Atyjának Atyja,

szálig 2-dík Cyaxaresnek pedig Nagy Atyja ,

3350, mert ezen z-dik C y a x a r e s” Testvérjének -

Mandanénekfljavólt Cyrus; és hogy

ez , a' kivel a” mi S c y t h a Atyáinknak dolga 'vólt

az l. C y a x a re s vólt , ki tettzik onnan , mert

H e r o d o t szerént ez ostromlotta N í n i v é t , nem

a" 2-dík , akkor rohantak pedig a” Sc y t h ák téve

désképpen Médiába, mikor C yaxares Nini

v é t vítta (a) a, 2-dík C y~ a xar e s maga nem is

x

 

49. (a) Herodot L. l. c. m3. a' fent említett Deák fordítás szerént:

Cyaxares, tota super Balin Amnem Asia sibi conciliata, collectis -

suis omnibus, copias duxit advcrsus Ninum, simul et Pattern

ulturus, et civitatem ipse eversurus. - - lpsi porro, Assyriis

proelio Super-atis Ninum obsidenti ingruit ingens Scytharum exer

citus , duce'Scytbar. Rege Madye, Proteth ae filio, ui Cimmeriis

et Asia ejectis ín Europam erupcrunt, et gum illos ugientes er

sequuntur, ita in Medmmpenetrarunn- Alább- Medi cum ey

this congressi proelioque vlctl Imperium Asiae amlserunt, Scy

tháe autem universa Asia potiuntur _ alább c. 106. Itaque octo

et viginti annos Scythae lmperium Asiae tenuerunt, quo tempore



vólt Katona, .Cyru s által tett mindent , és. az ő,

idejében , halála "előtt két esztendővel nem már

Ninivét , hanem B ably l o nt vette meg C y r us;

Ez az első C yaxa res; hadavise'lése tehát a” C y

r us B a b il o ni uralkodása előtt 96. esztendővel

történt , és így az előre botsátott idő Laistrom

szerént a' világnak 3322-dik esztendejében és tar;

tott 28 esztendeig úgymint 33.5o-ig. A” Ninus

kezdete, és S cyt h á k M'é di áb a lett beütése kö

zött tehát vagyon 580 esztendő, melly idő alatt

semmi tsuda, vha az erős hadakozó és egyszersmind

“szapora Scyth a. nemzetnek ismét sok felé lett

terjedése , és lakó helyeiknek is nevei a, szerént a”

mint egyik vagy másik Nemzetség maga" tetteirül

nevezetesebbé lett , el változtak , úgy hogy már a”

Bactriaiakat Sakáknak, Gabazát Massa;

gétáknak, Margíát és annak szomszédit E u

t h elit á k nak nevezik , "s másokat másként , a“

mint majd , adandó alkalmatossággal említődni

fog. Terjedések már napkelet felé másként nem,

lehetett , mint belső népesedéssel , és talán né

melly egész Familiáknak a, Volga mellűl oda lett
szállássokkal, mert azt a' vidéket úgy is lakták i

egész' a' tengerig, hanem' terjedtek észak felé' al

még pusztább és hidegebb vidékekre , itt a” napke

leti tenger mellett is, és a" Tanaison túl'is mind.

északra , mind napnyugotra , E u r ó p á b a ,' sőt

E ur ó pyának elsőbb részeire is a” fekete tenger;

mellett; . és C ya X ar e s idejében, éppen E u r ó- _

p ába ütöttek be mint H erod ot mondja. v x

Médiába lett be ütéseknek, mi adott légyen

alkalmatosságot? azt mondja. Herodott L. lt. c.

11. (b) bár meg határozottabban és érthetőbben

 

omnia injuriose et superbe imperitando vastarunt, si quidem prae

ter tributa tantum a' singulis exigebant, quantum iis inposuissent ,

et tributis non contenti síngulor. etiam bona passim praedabanj

tur.

50- (b) Ezek a' Herodot szavai így vágynak deákul, a' már említett

fordítás szerént: Fertur et alius sermo, cui ipse praecipue assen

tior , Scythas N o<m a d a s , qui Asiam incolunt , quum a M a ssa

7*
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mondaná: hogy „ midőn a” Pásztor Scythákat ,

„ N o ma d e s , kik Asiát lakják , haddal nyomnák

„a' Massagéták , által kelvén az Araxesen
„ Ci m m er i-umb a mentek, mert aq mint rmond

„ ják , az a" tartomány mellyet most a" Scythák

„bírnak a' Cimmeriusoké vólt, de meg támadván

'„öket a” Scythák, a” Királyok vagy Fejedelmek ,

„ és a” nép meg hasonlottak egymás közt , midőn

„ már közelített az ellenség; a' Fejedelmek azt a

„karták, hogy be kell várni az ellenséget , és meg

„ütközni inkább mint el futni; a” nép pedig azt,

„hogy jobb el kőltözni vérontás nélkül: a” Hirá

„lyok tehát nem akarván hajtani a” nép szavára ,

„ de nem is reménylvén szerentsés ki menetelét az

„ ütközeinek; 'mintsem hogy az ellenség kezébe

„ kerüljenek, egymás közt pár számra egyes via

„dalt tartván egymást meg őldösték (nevetséges

„dolog') és a" nép eltemette őket a” Tyre vize

„ mellett , kiknek koporsóik még most is megvagy

„nak; azokat el temetvén a" nép el költözött 'ab

„ bûl a” tartománybúl, mellyet mint el hagyottat

 

g eti s bello verarentur , A ra x e transmisso in Cimmerinm tran

síisse, nam reglo, quam nunc Scythae incolunt, ea fertur olim

fuisse Cimmernorum: Sed invadcnlihus Scythis Cimmerios, quum

deliberarent lamquam magno insruente exercitu, in senlentia di

versos fuisse hinc Beges, inde plebem, utraque quidem rigida

sed regum meliore nam populus sentiebal, bello abstinendum,

nee opportereadversus multos pugnando adire periculum; at re

ges pro regione cum invasoribus pugnandum, íta guum neutri ob

temperare vellent. et populus censeret sine proeho demigrandum

tradita invasoribus regione; Begcs vero in sua potius patria oc

cumbendum , nee una cum plebe fugiendum censuisse, quot bona

babuissent, et quot mala cvidentia habituri essem, Patria profu

gi , repulantes. Haec illos sentienles interse, deccrtasse utrosque

numero pares”, et omnes qui muluis ictibns cecidissent fuisse a

populo Cimmeriorum sepullos , ad flumen Tyrem. (et eor. adhuc

sepulcra exstantg) Sepultis illis Populum e' regione migrasse,

quam deserlam Scytbae supervenientes, occuparunt. Exstantque

adhuc in Cimmer-ia , tum muri Cimmerii , tum portot-ia Cimmer-ia,

tum ngioni cuidam nomen Cimmeria est, e! Bosporus qui Cimme

rius appellatur; Conslat autem Cimmerios in Asian) venisse enin

fugerent Scythas, et C h c rso n e sum condidisse , ubi nunc Sy.

nope urbs graeca sita est. Apparet eliam Scythas in persequen

dis illis Mediam inn-asse, via aheti-antes, nam Cimmerii quidem

fugientes, iker semper secundum mare tenebanf. Scytbae autem

ed dextram Caucasum habenles eos insequebantur, donec ingressi

Sunt Mediam, itinere in mediterranca converso.

I
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„el foglaltak aÍ S c y t á k ; tudni való} pedig úgy.

„mond, hogy a” Cymmériusok Asi ába jöt

„ tek (érti H i s A s ilá t),. és hogy építették vagy is

„állítottak, fun daltak Chxerxson é s _ust, a, hol

»most S y n o p e Görög város vagyon; Meg tetszik,
úgymond, az is hogy a'iS cythák azoknak ker- »

getésében eltévesztvén az útat , úgy botlottak Mé.

diába; mert a” Cimmérius ok midőn futották

mindenütt a” tenger mellett mentek , a' S cyth ák

pedig jobb felül hagyván a" C a ucas ust , azon ú

ton nyomozták őket míglen M é diá b a jutottak,

a” két tenger között valószárazon menvén. .- E,

zen le írásban sok kétséges értelem van, mellye

ket ki kell fejteni, minek előtte belüle következé

seket tsinálnánk: azt a” mit bizonyos tudomány-I

búl mond ,s maga is bizonyosnak állít H e r o d o t,'

meg lehet hagyni azon értelemben; de a, mit bi

zonytalan hallomásbú] hoz elő, noha m'agárúl azt

vallja, hogy azt ő is el fogadja, el nem fogadni

szabad, és azzal az ő Históriai hitelét nem gyen

gítjük. Az Ar ax e s e n nem érthette H e ro d o t

azt a, folyó vizet , melly A r m é ni át választja az

A t r o p a t i a M é d i á túl , a” melly mellett vólt leg

' első lakássok M a g ó g a vagy H unn u-s eleinknek:

mert ha napkelet felül jöttek vólna , elébbv érték '

_ Mé diát mint eztaz Araxest, ha pediga'Cau

c a s u s felül , akkor már elébb el“ hagyták "vólna a”

Cimmé riusokat mint az Ar axest érték ;> pe

dig azt mondja H erodot, hogy elébb által kel

tek az A'raxes en, _ 'súgy mentek Cimmériá

„b a ~:- egy-szóval ezen, az A r a x e s e n által jönni a”

Ci m m eri usok' kergetése végett éppen. nem vólt

szükség , hanem ha M é di á n által, arra pedig a'»

P á s zt or S cyth ák nem jöhettek, hanemha in

lkább _az Eutheliták, ő pedig NomadesScy

th ákat mond , kiknek tehát elébb még az Oxn

s o n kellett vólna által kelni ek , "s való ~i_s az , hogy

Hero dot érti néha az Araxesen az Oxust,

midőn a.” Ma'ssagétáknak azt rendeli határjá- >

nak , de ezen a' helyen neni érthetteaztris, mert,

/
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hol vesszük elő az Oxustúl fogva Médiaig a”

Cimmériusokat? kiknekfutásokat ő a' Cim

_m e rí B o s p o r u s túl a" fekete tenger mellett ren

deli Kis Asia felé, sőt ha határja az Oxus a”

M a s s a g é t á k nak , hogy mentek vólna éppen a- .

zon által a' nyomatódott Scyth ák? de külöm

ben is midőn maga Herodót, [io torkát mond

lenni azA r a X e s nek, nem lehet azt sem az O x us

ra, sem az Arméniai Araxes re, sem más a'

tájéki vízre érteni, hanem a” Volga, vagy Rha

vizére, 's tsak'ugyan a" Volgát Arax esnek

mondja Aristoteles is , mikor azt írja hogy a'

Tanais az Araxesbi'il szakad ki, mellyet az

Arméni ai Aragcesre érteni képteleáaség; ha

nem a" Rh a” vizére , mellybűl ugyan tulajdonkép.

pen „nem ered a” T a n ai s; de ott , ahol leg kö

zelebb hajol a" T an ais vize a” V olg ához , van

egy igen régi ásott tsatorna , mellyrí'il H e r o d o t,

aztmondja , hogy azt a” S c y t h ák' szolgai ásták;

azon, ha most nem is, de valaha, és még Ar i

stot el e s tudtára , e” két. víz öszve vólt szakaszt

va. En tehát úgy tartom , hogy a" V olg át vagy

R h a vizét még az ennél régibb időkben ,. a” S c y

t h á k , _ mikor A r m é ni á búl arra terjeszkettek ,

magok nevezték Ar ax esnek , amaz első nagy

víznek nevére , melly mellett leg elősször laktak;

de lehet az is, hogy H ero dót mint Görög em

ber„ ollyan nagy vizet melly egymástúl tartomá

nyokat választ el, - jelentésképpen nevezett Ara

x e s nek , 's azért nevezte annak az O Xus t is ,

mivel azt tartotta , határ víznek a, M a s s a g é t á k,

és Margiaiak között; mertAraxes, valamelly

különözőt jelent (agawcw el vágom, el mettzem,

és a” R ha vize is abban az időben lehetett a'nagy7

, Magyar országi S c y th áknak el választó víze a

Cimmeriusoktúl , kik már akkor, mint külö

nös ugyan ., de S c y t h á k kal kevert nép , terjesz

kedhettek egész a” V olgáig. - Azt mondja to

vábba Herodót , hogy a” Ci m m é ri u s o k közül a”

nép el akart a” tartománybúl költözni , a” Királyok



pedig nem: 'én ezeket a” Cím m é r i u s o kat nem

ítélhetem 'más népeknek lenni, mint azoknak a”.

Sesostris táborábúlelmaradt Egyiptomi ak

nak , a' kiket mások C olc h i s b a akartak meg

szállítani ; Dio do r is fellyel) 16. úgy adja elő“

a” dolgot, hogy S es ostris a” Moe otis tavánál

hagyta el azokat , a" kikti'il mondják származottak

nak a” C o l c his i~akat2 és a" dolgok” folyásábúl _

azt hozom ki, hogy azok az E g y,i p t o' mia k vagy

akar honnan származott gyülevész népf mineku.

tánn'a a” nagy tábor - el távozoth/ és akar önként ,

akar futva el ment onnan Se s o s t r i s , el gyen:

gültek ., el nyomták őket a' Hazafi S c. y t h á k , l és

szolgaságra juttatták , a” hoszú szolgaság meg ala;

tsonyította bennek a” nemes érzé st ; ellenben a”

Hazafiak nemesebb érzéssel bírtak) mert S c yt h á k,

még pedig régi S c y th á k bírták azt a? Cím me r i

tartománytS e sío s t r is előtt, 1.5.) és éppen hazafi

Nemeseket ért itt H e r o d o t a” Iíirályokon, másként

mit tett vólna annyi Király akkora tartományban ?

azok a” Pórok tehát el mentek, el futottak, a” fő Ren

dek pedig vagy meg maradtak és a' majd. el érkezett

S c y t h á k hoz kaptsolták magokat , (mert az hogy

egymást meg', öldösték vólna , akár magok a' Iii

- rály0-k,. akár egy egy Király egy egy pórrétl'vias

kodvánl, nagyon mesés. gondo-lat) vagy mikor a'

népet meg akarták vólna tartóztatni és fegyverfo

gásra kénszerítení, azok ellenek támadtak a' ne.

meséknek, 's, meg ôldösték öket,' mint szokott

történni a.” szolga háborúban ;- mert valaminek tsak

kellett lenni abban az öldöklésben , ha a'. módja

mesés is; de már , hogy azokat a' népminekelötte

el ment vólna , el temette a” T y r e, vagy T.y r ás

vize mellé (T y.r e , T. yr ás , Tyr us, melly ma.

D ni ens t e r vagy Ney eis t e r ) .a' holazqknak sírjaik

"most is meg vágynak; ez már ismét öszve egy-ez,

tethetetlen dolog ezzel a” töptén'ettel , mert a.i T yi.

l'a S s a' M o-e o ti son igen nagyon túl, van -, még

ai BA o risth ene sen is túl , E ur óep ában , „'shogy

mentek vólna. oda vagdalkozni , és ten~1e_.t,_l~1_ermií 2.;



vagy ha mentek, és a” nép is el ment temetni,

mi szükség lett vólna a" Boristhen esen és

B o s p o r u s o n által ismét viszsza jönni , hogy

His Asi áb a mehessenek: hanem ennek a' víz

nek vagy a” T anaisnak kell lennie, vagy pedig,

vagyon ott a” mostani C ir cas sí á ban egy T ur a

nevü víz melly a" T anai stúl mint egy 16 mért

földnyire foly , de nem a' M o e o tis b a, hanem

a' Cásp ium felé; és ahoz közel, 's a" Volgád»

nak napnyugoti torkához is közel, B a c h a nti n,

S ab r. á n , és T_al k á n közt egy jó kora tót tsinál;

,s e" mellett lehetett a” C zim m éri fejedelmek te

metkezése , (T ur a , vagy T'ú r á s , de lehet hogy

Herodót idejében Sir-ás nak hívták , v"s ő abbúl

tsinál-t Ty rást, melly a” görögöktül könnyen ki

kerül.) Mert hogy a” vizek mellett vóltak a” Scy

thá-k nak illyen temető helyeik , fel jegyzette

Müller, az útazásiban, kivált az Qby, Irtis,
és Tobol vizek melllett, gazdagok és nevezete- .

sebbek , kissebb szerüek pedig a” J e n is e n folyó

víz és B ajkal tó mellet. - Azt mondja továbba

Herodót; hogy Asiába futottak a'v Cimme

riusok, és fundálták Chersonesust, a'

hol van Syn op e Görög város; ez tehát nem a'

' Mo eotis'mellett lévő Tauriai, hanem vagy a1

'T hra czíai Cherson , vagy ha szó szerént ért

jük a” le írást, His Asi ának ki a' Rácz- Bospo

rushoz sarkalló része a” Bhéba vizénél, a” hol van
Ha] czédoni, és bellyebb Olbya, St-rabó u

I gyan azt mondja L. XI. p. 756. a” Cimm eriu

s o k rúl , hogy azoknak nagy vólt hatalmok a'

B o s p 0' r u s mellett -'s azokrül neveződött C ím- '

m e rí us B o s p o rusnak , akar a” naya görög szós

túl , melly hánykodó tenger vizét, vagy a” Partra

~ ki tolakodott habokat, hullá mot tesz, akar a”

rxvuaw , k e v e r e m szótül, mivel a” mint mondám,

kevert nép vólt ez a” C i m m é rí a i; hogy ezek a,

P ont'us mellett jobbrav'fekvő tartományokat, e

gész J ó-ni áig fel dúlták ., és ezeket ugyan, azon

uhelyrül- a” Scythák üzték ki, a” Scythákat pedig a'
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görögök; a” kik P an t i c a p a e át és más városokat

építettek a” B o s p o r u s o n (c) de ezt is hát úgy

lehet érteni hogy nem a' G ö rögö k, hanem a”

Cimmeríu s ok építették Tauri ában Pantica;

p a e at , °s azután történt az , a'v mit itt S t r a b ó

“elébb tesz , hogy Hí s - A s i á n ak 1 nap nyugoti

partjait egész J ó ni áig öszve rablották , r a" hová

tudni illik futottak a" S c y th ák elől: De ezek,

~xninekutánna M é dá t adózóvá tették ; tsak ugyan

'fel keresték a” C i m m e ri u's o kat és kiverték kis

-Asiábúl is, 's ez az, a” mit mond Strábó ,

l hogy ezekrül a” helyekrűl a” S c y t h á k ki verték ő.

ket, a' Sc'yth ákat pedigka' Görögök: mert ki

verték ugyan a” Tauri ai H er sonbúl ís'ug-yan a.

zon alkalmatossággal a” S c y t h ák , de ezeket onnan

a” G ö r ö g ö k nem, hanem inkább ki terjesztették ott

a” S c y t h á k magokat mind északra. mind napnyû.

gotra ista” Boristhenesig sőt a” Tyrásig, 's

ha onnan , akar ki szorítódtak, akar őnként, a'

naponként gyarapodó népesség miatt észak felé

'el szakadoztak , gnern a” G ö rrö g ö k , hanem az

O s t r 0 g o t h u s o k szállottak helyekbe , vagy kö.

zikbe , mint majd a” következendőkben meg fog

tetszeni. Tegyük hozzá ezen H e r o d o t' és t r'á

ból előadásához , a' mit P r o c o p na'k és több ak

kori Iróknak világosítására mond V o l a t e r r á n ,

G e o g r. L. 8. p. 814. hogy a' M o e o t is mellett ré

.gen a” C i m m é rí" u s ok laktak , mostpedig H u n

'n us o k”, a, kiknek egy régi Eirállyoknak két fija

vólt Uturgur és Kuturg ur: ezek meg osztván

egymásközt az Országot , lakták! a, M o eo tis nak

mind a, két partját , míg lassanként a” Dunán,

vagy ls te r en által menvén , erős haddal fel dul.

ták a” R óm a i a k° tartományjait (d) U t ur gu r

 

51. (c) A' Xilander fordítása {szerént így esik Deám: mi: quam;

tempore magna Cimmeriorum in Bosporo potentia, qui .et

merius ab iis dictus fuit, hí sunt, qui Begíones continentts ade:

tra Pont'i sitas usque ad Joniam ineursionibus vastarunt at ue.

lmos quídem Scytbae istis e locis expulerunt, Scythas Graecn: ön!

Panticapaeum et alias in Bosporo urbes eundiderunt; '_

52 (d) Erre az esetre czélozhatott hát Otrokotsi , m_idon ln appara

tu ad Annales Ecclesiasticos Hung. p.6, 7. aztmondja, Hunnan Swe



'. -'--l 106 _n

azután haza menvén, ugyan azon tó mellett tele.

pedett meg , H utur gur pedig a” R ó m ai Biro

- dalmat nyughatatlanította , és nap nyugot felé nagy

földeket el foglalt. U t u rg ur , vagy Uti g U r ,

az'utig vólt Ur úgymint a, Bosporusig, a'

hol vólt az út vagy általjárás A s i á búl E u r ó p á.

ba; nem , mintha U t u r gu r idejében is , (akar

régibb vólt U t u r g u'r a” H u n n o k' ki jövetelénél,

akar későbbi) meg lett vólna az az öntés mellyrül

Z o s i m u s emlékezik , hanem , hogy a' víz kes

keny , és alkalmatosan által - járható vólt , mert

Görögül eznem B o s p h o r u s , mint némellyek

írják , hanem B o s p o r u s , a” Boo; ökör , és naga;

által k elés , görögszókbúl nogsuw által kelek,

a” melly tudni illik tsak ollyan széles hogy az ökör .

is által úszhatja , vagy talán némelly időkben által

is gázol'hatta későbben az Utigurakat Peti

g u r o k nak nevezték; ha magyarúl , benne van a;

szóban az értelem , ha pedig Görögül , nerem ki

nyitom. Proc op" nevezi Utruguri, Aga,

th i as több, neveket is mond , de a, mellyek már

ma nintsenek. (e) K u t u r g u r pedig vagy Iiii ti

 

Hungaros in Europam primum pe-netrasse inque Pannonius conces

sisse , aliqui ad 'l'rajani tempore revocant alni ad annum 64. Secu

li tertii (talán 4-ti) Caeterum Valente nondum' exorto, diu ante,

Hunnos in initeriore saltem Pannonia consedisse nemo dubitabit,

qui vel Martinum, Spcculum Episcoporum, Sabariae cívem sub

Juliano militasse animadverterit; Jovianum deinde Strigidonien:

sem, et Valentinianum cum fratre Valenta; deniquc Gratianum,

illius ex Severa c njunge natum , hujusqüe Germanum , Valentinia

' nuln juniorem ex ustma enitum, ex unnis sive Hungaris jam

Pannoniar. incolis descen isse consideraverit. Nem teszi ugyan ki,

mikor-inak véli? de lehet érteni erre a' kezünk alatt lévő idő -fej

re is, lásd bővebben Inchofernél Annal. Eccl. Vol. “I. p. u, 13.

a' Posonyi új kiadás szerént 1795.

53. (e) Procop. t'ragment, L. lV. Supra Sagidas Hunnícae variaq,

nationes silae aunt. De hinc autem Eulysia Regio appellatur.

Barbari autem cjus incolae et Mediterraneis locis ad Maris littora

habitabant ad Moeotim usque Paludem et Tanaim iluvium --

i .e'jus autem Regionis Accolae olim Cimmerii appellabantur; nunc

'aurem Utruguri. _ Agathias L. V. p. 154. edit Paris 1660. a' Vul

ganius fordítása szerént: Hunni quondam circa lacum Moeotidem

luca incoluere, ad Arctum potius versi ut Barbaror. caeterae na!

'- timies; quae quot intra lmaum montem Asiam ínsident , hí omnes

_ et Scytbae ct tlunni vocitabantur, seorsini_tamen et per Genera

“ltwnes, nam partim Cotrigurn, partun Uugori, partun Ultizon



gur a” Bosporustúl fogva nap nyugot "felé a" Ku

tig vólt Ur, kétségkívül a" Prut, vagyP or uta

folyó víz fakadásaig , Erdélynek Lengyel Ország

gal ütköző határj'aig , melly szerént H u ti g ur

bírta Moldvát, Bessarábiát, Podoliát,

U k r a ni á t ,' és kétségkívül K r i mi á nak 'is nap

nyúgoti részét ; de ennek már későbbi dolognak

kellett lenni , mint a” C i m m e r i u s o k nak ki üze

tődése; '

Már tehát ebben a, C y a X a r e s” idejében ,

úgymint a” Világnak 3322-dík esztendejében , az

itt előre botsátott le írás szerént a, M a s s a gé t á k '
a' Pásztor Sc'yth'ákat szorongatták ls nyomták

napkelet felül 'a” V olgáíg. A' fellyebb valókbúl r

tudni való, hogy a” Mas'sagéták Scytha'

nemzet vólt, olly nép , melly a” M o e o tis túl

fogva a” napkeleti tengerig nyuló nagy tartományi

han lakó több nemzetségek felett elhatalmasodtak;

és rendbeszedettebb országlás formáját tartottak

mint a'Pásztor Scythák: a” Massa'géták sem"

; éltek ugyan szorosabb törvényü Polgári igazgatás

alatt, sem erkőltseik valamelly Városi tsinosodott

sággal nem birtak;'de ebbe vólt ő nálok, egy 01-“

lyan többekre ügyelő F ej ed el em , a” ki állan

dóûl , és nem tsak a” szükséges esetekben vólt Fő,

a, nép is állandőbb lakásû vólt, mint a” tulajdon

képpen Nomades nevü Scythák, kiknek vólt

ugyan már a" Ninus ideje táján is , az As Jia

t a n a'ki hegyek nyúgoti Órozatjátúl fogva a” R h a.

vize könyékéig valamelly népesebb, és meg szo

kottabb lakhelyjek, de egyébb'aránt a' barom

legeltetéshez alkalmaztatták Tanyáiknak ki széle;

sed'ését és az Imauson belül lévő vidéken igen

_*_-___

 

- partim Burugundi , partim alias: utcumquelpartíum illis est gen

tibus, et consvetum denominari: továbbá: ltizurl Burugu'mllque

ad Lconis usque tempora Bomanor. lmperatoris , celebres exstitere

ct robot-e pracstare visi sunt, nos vero hujusaetatis hommes,

nullam ipsorum habemus eognitionem, nee habiturl ln posterum

sumus , sive guia prorsus abolevere, et nuspiam sunt, sive, quia

suis exciti sc ibus, alio aunt, et quam proculabduoti.
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nagy földet Patriárkai igazgatás alatt bírtak

és laktak , ls valahány új ágazat lett a” Famil i

ákban, mind annyiszor szélesedtek. Akar azért

tehát mert a” határokon nem tudtak "meg egyezni,

akar azért hogy a” M a s s a g é t á k kénszerítették

őket a” magok” Fejedelme" hatalma alá, és így a”

Fejedelemség miatt háborodhattak öszve, (mint

meg történt ez köztünk Eu ró p ában is mind az

 

,. első Mária Királyné mind Zápolya'János

idejében, is többször is) fegyverre kelt köztök a'

dolog; is erőssebb; lévén a” M a s s a g é t a nemzet

ség , kéntelenek vóltak a” H u n n o k engedni ama

zoknak, és a, V o l gához tolakodni; ott pedig a'
Pásztor életet abban ai szorosságban nem folytat

hatván , úgy végeztek magok közt, hogy a” Rha

vizén túl a” T a'n a i s és C a u c a s us között hosszan

el nyúló , 's alább is egész a” lwo eo tis ig terjedő

tartományt, mellyri'il Atyjaik hagyományjábúl

tudhatták , hogy eleinte Mya g ó g á ké vólt , tá

madják meg, és az ott lakó kevert nemzetet vagy

egésszen verjék ki; vagy ha még vágynak köztök

'M ag ó g a Atyafiak , azokat magokkal egyesítvén,

a” {többit kergessék el, melly meg is lett Madje

vagy Máté fejedelem vezérlése alatt: még pedig

' úgy , hogy , a” mint H e r o d ó t mondja ,' a'Iíirá

lyok, vagy Fejedelmek , az az nemessek fegyver

által el vesztek": Itt tehát már a" dolgok'folyamat

jának öszve mérése valóságossá teszi az én. vélemé.

' nyemet, hogy azok a” Királyok , vagy Nemesek,

eredeti S c y t h á k vóltak , azoknak , a” kik most

be ütöttek Attyok-fijai, és azok nem magok öl.

dösték meg egymást, páros viadallal , hanem a'

szolga nép; mert másként mi szükség lett vólna

a'Cimmériusokat űznieka'beütött Scythák

nak, holott önként el futottak 's ott hagyták a'

hatalmasok"számára az üres földet: űzték pedig,

azt mondja Herp d ó t, mert akkor tévedtek M é

di a felé , mikor azokat kergették; ezt tehát nekik

bosszûállásbúl kellett tenniek , mivel azok? meg öl

dösték a” tüs gyökeres S cyth a Urakat :~ elég az
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hozzá hogy ezek a' Ci m m e r i u sok tehát , vagyi leg alább azoknak, nagyobb részek, későllötték

ahoz az időt , hogy a” B o s p o r u son által szalad

janak , hanem el tsavarodtak dél felé K o l kisnak,
és úgy a°ltenger mellett. mentek mindenütt Ki s

A s i á b a , és ott is hosszat a' tengeri mellett B í

thiniáig Phrygiáig, a” hol osztán vagy meg

maradtak a' Rácz B osporusig nyúló Bithy.

,niai Kersonban, vagy azután, Strábó sze

rént fel keresvén őket ott is a” S c y th ák , által

szállottak T h r á t z i á ban. Azomban azt is kön.

.nyü el hinni , noha azt “Hero dót nem teszi ki,

hogy ezek 'a, 'S c y t h á k , M é d i á búl viszsza tér.

tékben ismét fel keresték a” M o e o"ti s melléki

szegletét is ,v és által rontottak E u r ó p á b a a” R o

xolánlo k és Kallo pi dák, földjére: mert P r o.

kop” 's más többek, bizonyítása után, éppen ide

teszi V olat. er rá n a' Huturgur' Tartomány

ját; sőt azt Av e n ti n, is nyilván jelenti , honnan

való Hunnok lehettek e" Rox olánok? kiket

úgymond mi Massagétáknak vagy fejér

H u n n u s o k nak nevezünk; jóllehet nem éppen

ezek , hanem inkább ollyan H u n n o k vóltak a"

kiket a" M a s s a g é t á k szorítottak ki; de a" mely

bül tehát két igasság következik; egyik hogy a"

M a s s a é t á k , nem mint idegen nemzet támad

ták meg a” S c y t h á kat , hanem mint egy nemzet.

ségbeli , de háborgó viszsza vonó Atyafi; másik

hogy a, P á s z t o r H u n n u sok , minekutánna

M é d i á t meg nyomván viszsza for-dúltak; a, M é.

diával szomszéd Margiábúl sok fe j'ér Hu n.

nu s atyafiakat is hoztak magokkal az ott való szo

rosságbúl kőltözködni , és azokat ott szállították

“meg , ahol-Av eontin R ox ol án o kat említ: Más

részrül pedig a” dolog folyása úgy hozza magával,

hogy, ha S t r á b ó szerént , a”. S c y t'h á kat utóbb
a” Görögök ki üzték Kis Asiábúl, al Scy..

th ák'ís engedvén a” nagyobb erőnek , által men

tek T r á ci á b a , sőt által mehetett némel-ly rész,

még a,~ M e' d i á búl győzedelmesen lett 'víszszavfor.
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dúlás után mindjárt, az előttök futó Cimméri

u s o kat kergetni; és így a' S c y t h á k is sokan

meg telepedtek ott, sőt a” fekete tengernek nap

nyugoti partjain, az Ist er és T y r ás vizein ál

tal egyesítették is magokat ama másik felekezet

tel kiket az utóbbi Irók H u t u r g u r o k nak ne

 

, veztek; úgy hogy a' későbbi be jövetelkor Ba.

Ia m b e r alatt , már némű némü jussokat tartot

ták a' T yr ás9 vizén alúl lévő tartományokhoz is.

Es ettül az időtí'il lehet számlálni az E u ró p ai É.

szaki részekre lett kőltözködéseket is , úgymint

F e n n országba és annak szomszédságiba , F e n n.

bül pedig L a p p o n i á b a: mert a” mint fellyebb

láttuk , S t r á b ó , a" maga idejebeli föld - leírás

ban L. XI. p. 596. valamint meg adja a" P ászto r

Scythák nak azt a' nagylakhelyet a” Cáspium'

felső óldalátúl és így a” Rha vizétül fogva Indí

á i g és a, napkeleti tengerig , úgy ellenben azt

mondja , I hogy a' Görög Írók minden * napkeleti

nemzeteket Scytháknak és Celto-S cythák.

nak neveznek , az azoknál régibb Irók pedig úgy

osztották fel azokat , hogy az E u x i ntül , Is t e r

tűl , "és A driátúl fel felélakókat Hy perb o re u

soknak, Sauromatáknak és Arimaspu

s o k nak nevezték , a* H i r c anu mon túl lévőket

pedig Sákáknak és Mas sag ét ák nak, azoknak

a” régi Görög Iróknak tehát a" C y a x a r e s” ideje

' előtt valóknak kellett lenniek, mert ekkor tették

a” M a s s,a g é t á k Urakká magokat egész a' V o l

gáig. Es így etti'il az időtí'il fogva lehet venni a

zoknak a" F e n n országi Királyoknak lételeket, ki

ket fellyebb 2. említettem. ' - >

De mi lenne hát így a” Russz és Mosqua

nemzetből? alig maradna annak valami része , a”

melly M a g y a r eredetü ne vólna? En azt tartom,

azzal?)- ton fel vihetik a' magok lételét a" Rusz

szok és Moskák egész Cyaxares'.

idejéig. Az ő Fejedelmeik , hogy tí'is gyökeres

S c y t h a .vérbj'il származhatnak , közelebb jár a'

nints mit szégyenleniek, mert ezen az ú-.
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valőhoz mint a'_ véleményhez; mert a, N o v o gró d

Tartománybéliekrűl van bizonyság ' hogy ők a”

szomszédokbúl, Chazar-o k búl és Var égokbúl,~
kiki S c y t h a eredetüek vóltak , választottak Hí

rályt, a” belső háborúknak el távoztatása kedvé-v

ért A, Népnek pedig nagyobb része mitsoda

származású? meg mondja Plinius L. IV. c. 12.
hogy a, S z arm aiták , vagy Görög el' nevezéssel

„S auromat ák , nevezetesen azok közt a'>H ama

x ó b ó k és A ó r s o k , a” szolgáktúl származott

fattyú S c y t h á k , mellyre , nem látom , miért ne
lehetne el fogadni a” S t o e c h e mi magyarázatját,

mellyet Hero d ottal is támogat (in amo eni

tatibus Híst. Behambnál in ob/serv.

H u n g. r e r. p. 91. n. 199.) hogy tudni illik midőn

a? Scyth ák a” Mé dekkel,“Lid'ok,kal és Egyip

tomiakkal , hadakozván 28 esztendeig távoly vól

tak hazájoktúl; és így éppen Cy a x ar e s” idejében

el unván a” magánosságot a, Scytha Asszonyok ,

'a' szolgáikkal háltak , 's azoktúl származtak azok

a” népek a” kik a” Russzoknak, Moszká'knakx

és HamaxóboknakÖsAtyjaik, Aborigines.

 

54. (f Nestor Cliron. Hiov; "I'. 1. Coll. rer. Bussicar. Chazar con

tra iovienses (a' Huturgurokkal vagy egy vagy Atyafi Scytha nem

zet) Sever-ios et Drevios Slavicí generis populos sibi tributarios

fecere, at ue hi aliquanto (liutius quam Varegi rerum potiebantur;

lllos enim ovogrodenses, jugum exosi, ac inter sese coorti dicio

nibus suis exegerunt, Principibus suae gentis aliquandiu obnoxii,

qui dum mutuis factíonib'us sese atterunt, ne respublica detrimen

tum pateretur , prudentissimi quique ex senioribus id consilii po,

pulo dedere, ut externos ad sollum accersereut; ita futurum u:

aemulationi quae causa mali exsutísset modus poneretur Fuere

sub idem tem us ut dictum est Varegi et Chazari potentissimi;

utros ex his sihi vellent dominari in omnium arbitrio esse. Vá

regos prae Casaris maluere , Finnis non paucis' in eandem senten

tiam conspirantibus. Itaque miss! ltegati. ui Principem exVare

gis accirent, lectus est Buricus, qui cum ratribus Sineo et Tru

vorio magna ue ex Varegis conflata Família, in Russiam conces

sit et ad Ladogam consedit, Sineo ad album lacum, fl'ruvorio

contra ad Isborscum stationes suas deûgentibus. Ezeket Nestor

asz-dik esztendőre beszéni és így akkor tájra, mikor Magyar név

alatt jöttek be őseink. 'És így már akkor mind a” Cházárok , mind

a” Varégek fejedelemséget viseltek az Orosz tartományokban, ngy

hogy nem valamelly minapi, hanem sokkal régibb jussál vehette

adut az orosz Fejedelemtiil, már a' Keresztyénség idej'cbenx IS af

Magyar Királyok.
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Hor'nius (in Orbe Politico P. IV. p. 14.) azt

mondja hogy a' szolga háborúrúl még ma is em

lékeznek a” Russzok és Moszkák; Neuge

bauer pedig (ín notís ad Just_ini cap. V.

.L. Il.) az orosz Hrónik ák búl is említ némelly

bizonyításokat "C h l o pig r o d rúl , az az Szolga

.ván.úl vagy Sáncz'rúl, mellybe vették magokat a'

S c y t h a szolgák , midőn az Uraik előtLmeg fu.

tamodtak. Hamaxo bi a'líis Scyt'h í a mellett

van M o s zk a Országnak déli részén , oda kerget“.

ték hát a, szolgákat és szolgafiakat a” S c yt h á k. Ha

tsak az a” szégyen benne , hogy az oroszok illyen

formán fattyú S c y t h á k túl származtak: miért

nem szégyenlették az erős H e racl i'dák .a, Görög

vitéz H e r e ul e s tül lett származássokat ? miért

nem a” Világ hódoltató R ó m a , ~A e n e á s túl '2

számos nagy nevü nemzetek az A m a z o n o k túl 'Z

Ez a” szégyen ha valakire , tsak az elsőlnemzet izre

tartozik; bünnek pedig nem nagyobb,“ sőt kissebb

nek tartják , mint a” vér ellen való közösülést; hát

törvénytelen gyermekek e' J ó s e f és B e ni ami n,

a” R á k h'e l' gyermekei , kik, tsak a” L á b á n” Di

s p e n s a t.i ó j a mellett születtek ? és még is Isten

ti'il törvényeseknek tartatódtak a' H a n a á n, fel osz

tásakor, valamint a” szolgálóktûl származottak is?

törvénytelenek e” N ó é nak minden második uno
káji 'Z ls a" mi nagyobb a" L ó ttúl és tulajdon Le

ányaitúl származott Am o n , és M o á b mara

déki? I

- Ekkor vólt hát a” leg nagyobb költözködés,

a” melly tsak nem mindazoknak a” külömbféle ne

veknek, x mellyekkel az ugyan azon származású

M a g ó g á k el neveződtek , alkalmatosságot adott,

és be töltötte S cyth ákkal napkeletet és Eszakot,

lnég délnek is jó darabját a" Fekete tengernél: de

'a' fő Hazájok most is és azután is meg vólt a'Rha

vizén túl, noha keskenyebb határok között ott

helyben , az Atyafi M as s a g ét ák miatt , ha eze

ket , mint már nem egésszen Pásztor N o m ad e s

scythakat , amazoktûl, de tsak annyiban , l{meg

u
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külömböztetjük ,~ hogy ezeknek Fejedelmi lakássok,

azoknak Volg a mellyéki Fő hazájoktúl külömbö.

zött :,' ki teszi ezt a' Volga mellyéki Derék S c y.

thiát, vagy Nagy Magyar Országot, A.

b ul g a s u s (B ay e rn él in Geogr. Russ. p. 38.5.)

hogy vólt az a” Tin, Atil, és Jaí ch vízekmel

lett , és az a" Fő lakások mindenkor is , a” több

féle viszontagságok között is meg maradt Magyar

Ös Eleínknek , míg a” P á t z i n á k o k .(hasonlóúl

Hunnus Atyafi Nemzet) onnan ki nem nyomták;

sőt akkor sem lehet úgy gondolni azt a'zTarto.

mányt , mint a'Magyaroktúl. tellyességgel ki ürült

tet, mert ezekbül is , de főképpen az Első Hun
n us okbûl ai kiktül egyenes lineán következnek

al á a' Magyarok igen nagy számmal maradtak ott,

mint majd alább bővebben meg fogjuk látni. “Et

tül az időtűl fogva tehát mégkevesebbé lehet ké

telkedni H u n us a i n k nak valóságos M ag ó g a

szár'mazásokrúl , mert ezeknek kell hát azoknak

lenniekai kikri'il Hie r o n y m u s emlékezik , hogy

a' Hunnusok az ő idejében be ütöttek Euró

pába; az a" nemzet úgymond a' ki régen, He

r o d o t' bizonyítása szerént a' D a r iu s M e d u's'

(de a” kín ő talán az 1 Cyaxares helyett a' z-dikat

értette) harttza után 28 esztendeig bírták Asiát,

E g y ip t o m túl és a" Szeretsenyektűl adót vettek;

úgy hogy a” nemzetségi le -származásrûl semmi

kétség nem lehet. Ez az akkori hatalmok és ural.

kodássok A s i á n a° H'u n n u so k nak 28 eszten

deig tartott, a” Történet Iróknak meg egyezése

szerént; nem külömböztetik pedig az Irók , hogy

felső vagy alsó Asiát, sőt még Egyiptomot

 

és S z e r e t s en y' országot is hozzá veszik Afr i- -

c á b ú l: úgy mondja Herodót , Vhogy P s am e t í.

cus Egyiptomi kjirály Palaestinába ment

elejbek ajándékkal. Igy tehát e' tájon lehet annak

is bizonyos idő fejét keresni, a” midőn Chin á

nak Eszaki szomszédságában nevezetes Fejedelem.

séget fundáltak , a” hol lettutóbb a' H unnus Bi

rodalomnak napkeleti része és Fejedelmek" lakás

x

8
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sa. Végre ebbül a” 28 esztendeig tartott hódoltatás.

bül , és egész A siára ki terjedt hatalombúl, is

mét nyilván ki lehet azt hozni; hogy a” Mas sa

gé ták” háborúja a" Scythákkal, nem más

vólt, mint egy k'is belső hasonlás , és határos pör

lekedés , mert ha azok a” S c y t h á k ollyan szorúlt

nép lett vólna , kiket a” M a s sla g é t á k meg gyöz

tek, és ki toltak hazájokbúl; azt az olly szélesen I

terjedt 's olly sokáig tartott hódoltatást nem te.

hették vólna. En hát azt tsak úgy gondolom;

hogy a, M a s s ag é t á k azt kívánták ezektül az A

tyafi Hunusoktúl, hogy Hunniának éppena'

fővebb részében ne tartsák magokat ahoz a'szabad

ki terjeszkedésü Pásztor , N oma d e s élethez , '

hanem vonják összébb -magokat; 'mert minekután

na ők , (a' M a s s a g é t á k) szántó vető" emberek ,

és városiabb társaságban élők akarnának lenni; az

tartományjoknak szélein nagy akadék az a'ha

tár “nélkül való barom legeltetés, és jobb vólna ha

ők is élnének fejedelemség, és éppen a” Ma ss a

g é t a fejedelem alatt; emezek ellenben irtózván a”

szabadságnak tsak leg kissebb meg - szorításátúl is;

ellent mondottak; de a” M as s a g é t á k fegyverrel

meg nyerték a, pőrt ., * melly miatt a” Pásztor

H unn u so k közül igen sok família lakó föld nél
kül maradt , 's ez okozta a, Cím m eríábáw- való

által menést; egyébb aránt, mind azon bélső rö

vid háborkodás mellett is Atyafi nép vólt 's az is

maradt , az a” kettő , kiki maga szokása és törvény- '

je szerént élt egymás” szomszédjában, sőt a” V o l

g á ntúl az] m a us Görbületjeig és Sin ának I n

diával ütköző sarkáig, a, déli részeken , keverve

is laktak , és mivel sok esetekben , kivált pedig a'

Háborúságok idején, a' Pásztor S c y t h á k nak is

vóltak közönséges fő vezérjeik, könnyü fel tenni,

hogy ha nem mindenkor is, de néha, ama na?

X. ..o,

 

55 (') Miut történt I. István' uralkodása' kezdetében is,
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gyobb felekezetnek , és a” kissebb M a s s ag és I

t á k nak , Fejedelmeik is közösek vóltak.

§. 1'9.

Ötodik Idő - fej a” C y r u s” ideje , halála előtt

Ötödikidô nem sokkal 8-túl 3424 ig. Attúl fog

feiazlc . va tehát, mldon 3350-ben Cy ax ares,

míg“?! akar le vendégeléssel, akar más hadi for

a oru. I 9 l .y.
r tellyal a S c ytha vezereket meg gyozte

(Herodot L. 1. c. 106) a” Cyrus B abil oniaí
uralkodása kezdetéig,v és így 68 esztendeig, sem

a” Mé diai szerentsétlenség, sem az' azt követett

szolga háború miatt , a' S c y t h a hatalom§másként

meg nem gyengült; hanem mivel sok Nemzetsé

geknek fejedelmeik M é di á b a n erőszakos halált

szenvedtek , és seregeik igazgató nélkül menvén

haza; akar ezek , akar az otthoniak , akar minde

nik, ama V olga mellyéki derék tábortúl , al hol

'vólt a" Fő igazgató szék, elkülönöztek; úgy hogy“

már [Cyrus idejében ismét van emlékezet a' Törté

net Iróknál M a s s a g é t ák rúl , van külön S á

kákrúl, van D erbisekri'il; a3 kik, vagy leg a

lább e' két 'utólsók , tulajdon magok° erejével is

hadakat viseltek nem tsak a” külsők ellen , hanem

(ha a” H is tó ri á k nem hibáznak) magok között.

is zojóllehet C yr us rúl mint nagy katonárúl igen

könnyü fel tenni, hogy maga isúgy intézte légyen

a” dolgot, hogy mindeniket egyenként támadja

meg , 's a' többinek alkalmatosságot ne adjon ,

emennek segítségére jöhetni. A" régibb H i st ó

r i c u s o k közül ezeknek a, S c y t h a nemzeteknek

C y r u s S al vólt háborújirúl jelesen emlékeznek

Herodovt, Strábó, Díodor, és Ktesias;

nevezetesen K t e s i á s említi 'a' D e rb i s e ket „ és

azoknak veszteségeket , minekelőtte a.” derék hábo

rú történt vólna a' M a s s ag é t á kkal. A" D e r

b is e ket közönségesen a' C a u c a s u s melléki La;

kosoknak tartják; .ez a' több A siai nemzetek fe

lett tudományos nemzet vólt, sokat meg tartott

, 8 g
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a'Zoroaster, sőt "még, a'Prometheus' tudo.

mányjábúl; semmit sem véttek vele ,' ha azt mon

dom, hogy a' későbbi időbeli Török Barátok ín-

nen vették a” neveket. Mivel azomban Cyr-us

nak a” De rbis ekkel viselt háborúja, nem oda a”

felső Caucas us mellé mutat , a' hol van most is

D e rb ent tenger melléki kereskedő város, régen

'pedig vólt a' Caucasus egyik'köszikláján Cuma

nia, vagy Cum a nevü vár, melly pedig a” C á

s piu mi, vagyinkább C a u c as u sí (mert Plinius

haragszik ha Cáspiuminak mondják) kapuk mellett

van , Plin L. 6. c. 1 1. hanem inkább In di á nak

nyári napnyugoti könyökével határosa' hő] a'Pa

r o p a m m is s u si hegyek vágynak; nem lehet a'

dolgot másként meg egyeztetni, hanem úgy, hogy

mind a' régi békességesebb időkben , mind a” Cy

a x ar e s 28. esztendeje alatt , ezek a' D e rb i s e k,

Derbíc es, a” kik a' Caucas usnáI laktak meg

tartották a” Cáspiumon túl lakó Atyafiakkal az e

gyességet , és egységet , a” minthogy a” régi főld

leírás szerénta° fej ér H unnia a” holaz Euthe

li ták laktak éppen oda esik, Margi ánába, a”

kik későbben is nagy hadakat viseltek a' Pe rsák
xkal : 7 melly szerént tehát , noha azok , a" kik ugyan

azonositják a, Caucasust a" Ta urussal , en

nek pedig hosszú tekeri'ileteket adnak 's el vezetik

egész I n di á i g , urát is adhatnák annak , miért

hogy a” Derbisek Caucasusi nemzet? ésmég

is szomszédos In di á val? én az illyen kétségesimagyarázatokkalfel hagyok, és szószerént vele

tartok Pliniussal, a” ki a” Derbiseket az O

xushoz teszi (a) úgy hogy az Ox usnak déli és

hosszabbik ága által folyt a” D e r b is tartományon,

az északi ága pedig határolta , S o gd ia n á túl, de

a, melly , (a, mint mindjárt meg tetszik) már akkor

vagy a” B a c t rí ai S ák á k tartományja vólt , vagy

 

56. (a) Plinius Hist. Nat. L. 6. c. 16. Derbices, quorum medios li

nes secat Oxus amnis ortus in lacu 0xo. '
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a" Massagétáké: egy szóval ez a” Dei-bis Or.

szág egy nevezetes részre vólt a" Z o r o a s t e r'

B a c t ri a i Országának , és a” tudományok” osko

lája ekkor ezeknél vólt, 's ollyan forrna Bőltsesség

Mestere vólt a” D e rb„i s fejedelem , mint régebben

Zoroaster. - Azt mondja "tehát Htesiás.(äb) V

hogy C y r u s , a” S c y t'h_ a nemzetek közül először

a, S a k á k ellen. hadakozott. , A m o r g e s t , azok

nak Hirályjokat el fogta ,> de S p a r é t r a Király

né ezt meg értvén, háromszáz ezer férjfi ,. és két

száz ezer Asszony katonát öszve szedett , C y r u s t

meg támadta, el is fogta elevenen, a" kiért és több

nevezetes foglyokért az Urát viszsza kapta; és A

m o rg e s meg szabadulván ollyan barátságba lé

pett Cy r u s s al, hogy még a. C r o e s u s ellen va

ló hadakozásban is Amorges vólt neki legjobb

segítsége. Azután úgymond, a” D e b r is ek kellen

ment Cyrus haddal, > kiknek I'iirállyok vólt Aa

moraeus; de a” Debrisek elő hozván váratla

núl a” lesbe rejtett Elefántokat, meg szalasztották

a” C y r us” lovagjait , a' mikor C y ru s maga is a'

lórúl le- esett, és egy In d us , - mert az Indu

sok vóltak segítségül a" D e r b i s e k nek , ők adták

 

57. (b) Ezek a' Htesiás szavaiPhotiusnál: Cyrus, adversus Dcrbices

expeditionem suseepit: quorum Ilex eratiAmoraeus; at Derbices

ex insidiis producunt Ele hantcs , et CyrI equitcs fu ant, ubi i se

Cyrus ex equo vecidit, u iquidani Indus, nam ln i Debridi ns

in bello opem ferebant, a' quibus etianr acceptos Elepliantes, in

bellum ducebant. Hic igitur Indus, cum Cyrus jam cecidisset,

jaculo vulneravit sub coxa in focmore , ex quo vulnerc postca mor.

tuus est. Tum vero, ipsum adhuc vívum, quum familiares sui

erexissentad castra profecti sunt-- és másutt: Amorges vero quum

audivisset uod' Cyro contigerat , ' festinanter venit, sacarum equi
tum 20. milllia ducens; et cum.Pcrsae ac Debrices interse confli

xissent, tam strenue Persae et Sacae pugnarunt, ut penes cos

Victoria fuerit, interfecto Debricum regeAmeroeo , etc. nagyon

~ sebes menetel volt ez az Amorgesé, mert azt mondja litesiás, hogy

a' vett sebbe harmadnapra meg halt Cyrus. _ Elébb pedig azt

mondia Amorgesrül: Cyrum cum Sacis bellum gessisse, et Amor

en Saear. Regcm Sparethrae Maritum cepisse, eam autem capto

-larito exercitum 'coegissq Bellumque Cyro intulisse, et VIIOI'.

quidem 300. millia, mulierum vero zoo iuaeiem eduxisse et Cyrum

supcrasse, vivumque cum aliis caepisse -~ -_proäter quos pustea

Ainorgen liberatum fuisse. Tradit etiam Cyrum morgis ope ade

jutum, Croeso et Sardibus bellum intulisse. ' '
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'az E l e fá n t o kat is,.- nyíllal meg lőtte C y r u s

nak a” tsipejét, mellynek sebje miatt azután meg

is halt: de akkor életben vitték beqa' katonáji a'

Táborba. Továbbá; hogy ezen esetet meg halván

Am o r g es a” S a c a Fejedelem , 20 ezer lovasok

kal segítségére ment Cyrusnak, és olly erősen

fogták a” dolgot a” Persák és a" Sákák, hogy

meg győzték a” D e r b i s e ket , a” Királyt A m o

raeust meg őlték "s a” t. Már, én ugyan keveset

építek ai Kte siás' szavain; mert ha az akkori

Sebje miatt halt meg Cyrus , ha mindjárt nem

harmadnapra mint ő mondja, hanem későbben

lett vólna is az; ha tsak ugyan halálos vólt, hogy

viselhetett .ő a' M a s s a g é t á k kal még azután ol

lyan hadat, mellynek valóban jó darab ideig kel

lett tartania , és azt C y ru s nak magának vezetnie f!

vhanem ha ez a' Derbisekkel, és amaz a” Mas

s ag é t á k kal való háború mind egy vólt; úgy pe

dig nem Tomyrissal hanem Amorae_ussal,

nem Asszonnyal, hanem Férjíival vólt vólna dol

ga. Azt azomban meg kell adnom Kt esiás nak

hogy a” S á k á k kal kellett Cy r u s nak valamelly

háborújának lennie; mellyben hihető hogy a" S á

k á k a” szomszéd M a s s a g é t á k nak segítségével

éltek, 's abbúl nőtt öszve ez a” nagy Tábor, mert

onnan kellett C y r u s nak azt az ösztönt kapnia «,'

hogy a” M a s s a g é t á kat is haddal meg- támadja;

melly háborúrûl tehát» azt mondja H e r o dot : (c)

 

68. (c) Herodot: L. 1.. c. 201. s . a' többször említett Deák fordí

tás szerént: Massagétis,Cyrus (bellum iuferre cupiebát, multis ac

magnis sollícitatus et incitatus causis. 'Primum nativitate sua,

quod videbatur majus quiddam homine esse, secundo, felicitate

Eua fuerat usus adversum hostes. - -- Erat autem Masaagetarum

egina dei'uneto Viro Tomyris nomine. Hanc Cyrus, per uosdam

quos miserat, simulntis verbis ambiebat, uxorem sibi ha ere vo

lcns; at Tomyris, ubi non se, sed Massagctarum Regnum ab eo

amblri animadvertit, accessum Cyro interdicít. - - Továbba :

- Cyrus enim quum dolus non succederet, progressus usque ad

Araxem, palam infesto exercitu in Massagetas tendit, flu

men pontihus jun it, quibus copias trajicit, faetisque navibus,

turres dcsuper ae iûcat: ad quem Tomyris Caduceatorem minit,

_qui diceret: Rex Medorum! desine incumbere in quae incumbis ,

uescius, an ista quae constituisti, Tibi conducibilia sínt Futura;
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hogy kedve “jövén Cy ru snak a” Massagétá.

kat had-dal megl támadni, Tem i r í s nak, a” M a s

's a g é t á k” özvegy Kírálynéjának üzent , "s kérte

őtet Feleségül, ' de Torn yris által látván azt,

hogy nem Feleséget , hanem Országot szeretne

Cyrus , ki adott rajta; nem használván tehát a'

költött fogás, el ment az Ar'axesig, azon hidat

tsinált , és nyilván meg támadta a” M a s s a g é t á

kat: T o mi rí s követek által kérte , hogy hagyjon

- békét [az ő Tartományjánali , vagy ha éppen ked

ve van hadakozni, hagy-ja félbe a, hid tsinalást,

és harmadnapí úttal előbbre hagyván menni az ö

Táborát, úgy próbáljon szerentsét híd nélkül;

vagy viszont ö tselekedje azt, 'úgyminticyrus,

hogy hagyja el a' vizet harmadnapi útra , és To

miris fogja ötet követni, és vele a” Persíai

Tartományokban meg ütközni: Ennek az Ara

xesnek tehát, vagy az OXusnak kellett lenni,

mellyet mint fellyebb meg jegyzetten). határ víz.
nek tett Herodot, vagy éppen Jaxaptesnelgl

melly S o g d iá n á t választotta a” tulajdonképpen

való S cyth iátúl , a, hova helyhezteti a, M a s s a

g é t á k földjét Di 0 n y' s i u s is, úgymint az Irn au

son belül; nem tetszett ez az üzenet Cyr asnak,

-___
 

omisso incepto, apud Tuos ipsiue regna, etlnps _si'ne Fjínium fluo

rum Sumus, Principes esse. Quid? admomtlombus 1stIs_utI no

les, et omnia quieti antepones? atqui, si tanto lacegzsenduMassa

getas desiderio teneris; agedum , omitte quem fers, m construen

do pontibus fluviolaborem , et nobis triduo itinert: digressis, tra

jicitov in nostram regionemr, aut si mavis nos accipere in vestram,

Tu boc idem facito. - Es alább: Tnmyris cognito exercitus el:

filii sui casu, misso ad C rum Caduceatore, ita inquit: Inexplebi

lis Cruore Cyr-e! ne spintus tollas ex hoc quod actum est; si fru

ctu vitino, quo ipsi distenti adeo desipixis ut tlescendente in_ eor

pus vmo, inproba a' Vobis vet-kba fundantur: Sl tall veneno mium

meum vicistí, dolo non proelio es superior, quare meum_ admltte

confilium, bene tibi consulentis; abi, reddito mihi fillo ex bae

rggione, ferens inpune, quod tertiam Massagetarum gentem prq

ûlgasti . quae nisi feceris, per solem juro , Massagetarum. Domb

“um 9 fore ut ego te ctsi insatiabilem cruoris, tamen satiem. 1

Es alább: Cyri Cadaver inter eaesorum Persar. Stragem Tomyns

Perquisitum, qnum invenisset, caput in utrenndemjslc queni bu

mano Cruore compl'everat, mortuoqueinsultansinguit: Tuquidem

“meum viventis , et in pugna victricisíilíum perdldnstl dolo captwnt

at ego Te, prout intemerata- sum, cruore satu-ahaa,



a' M as sa g é ták tehát eleibe mentek fegyverrel ,

és látván C yrus hogy nehezen felelhet meg ne

kik; a* maga táborába, étellel- itallal gazdag asz

talokat rakatott, és maga mintha meg ijedt vólna

vissza vonult; a, Scythák, kiket akkor a” Fii

rálynénak' fija S p arg a pis e s vezérlett , üressen

találván a' Tábort, neki estek a' rakott asztalok

nak, 's meg részegedtek; Cyrus hirtelen viszsza

fordûlt, sokat le vágott, sokat pedig el fogott,

és a' Király fitis; ki utóbb kijózanodván szégyen

letében magát meg őlte: Fija halálát még nem,

de a' nagy veszteséget mindjárt meg hallotta To

mi ris , és ismét üzent C y r us nak , hogy mivel

már a” M a s s a g é t á k” fegyveres népének harma

dát el emésztette; elégedjen meg azzala” kárté

tellel, az ő íiját eressze viszsza, és maga menjen

haza; de az sem tettzett 'C y r u s nak (d) T o m i

ris tehát már a' fija halálát is meg értvén, egész

erejével, hirtelenséggel reá ütött Cyrusr a, meg

verte Táborát, maga Cyrus az ütközetben el e

sett ,. kinek fejét 'T o m ír i s vérrel tőltt tömlőbe

mártatta, hogy lakjontjól vérrel. St r a b ó L. Xl.

p. 780. nem~ illyen környülállásosan adja elő a”

dolgot, hanem tsak azt mondja], hogy a” Massa

géták a' magok erejeket meg mutatták a” Cyrus

1 ellen való hadakozásban: D í o d or u s S i.c u l'us

pedig szint úgy mint H e r o d o t' ezt mondja C y

r us nak utólsó és halálos hadakozásának , azzal; a'

külömbséggel, hogy a” S c y t h á k" Hirálynéja'a'

hadban őtet el fogta 's fel akasztatta , (e) melly

ismét bizonysága annak hogy D i o d or is egynek

tartja a” Scythát és Massagétát;'hanem- ha

talán ezen valaki A m a z o n 0 k' Iíirálynéját , érte

 

59. (d) Lásd. Justinusnál is L. 1. c.' 8. nem nagy külömbséggel ezen

le irástúl. - A

(uo. '(e) Diodor. Sicul. L. II. p. 128. C. a' már említett fordítás sze

rént: Cum enim Cyrus Persarum Renpotentia omnes suae aetatis

reges supergressus validissimas in Scythiam copias etpedivisset;

Regina Scythar. exercitu Persarum proíligato , ac concise , Cyrum.

inacie captum cruei afllxit. vu '
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ne: de nints miért; mert a” Sakák” seregében is

200 ezer Asszony-katonát tesz lítesi ás; 's nem

újság abban az időben az Asszony katona, mint

fellyebb is láttuk. Tomyristsem engedték vól

na özvegyen Fejedelemkedni .a' kemény hadakozó

Magógá-k, ha maga is jó katona nem lett vól- A

na: azomban a” régiek inkább H er'o d otto l tar

tanak ennek a' történetnek le írásában, mint a'

többek közt V al e rius M axi m us L. IX. c. 10.

és Sulpitius S everus L. Il. 13. Azújjabbtör

ténet írók tagadják ezt a'_ C y r u s” akkorban történt

halálát,1 kétség kívül X en o ph on után a" ki azt

bizonyítja hogy tsendesen “halt meg Akármint

történt, én“ nem vitatom , X e ndo p h o n t derék és

szava hihető embernek tartom;' de az okos neve

lésri'il írott könyvön históriai hitelt nem építek:

az az egy igaz , hogy a". S c y th ák győztek , és e

zekét Di o d or az említett helyen L. II. p. 12-8 nem

-is mondjaMassagétáknak, hanem Scythák.

nak: és. éppen ezen His t ó ria i' le írásokon épi'iltt

bizonyításaim oda tárgyaznak , hogy ez az „ akar

Massagéta akar Hunn us nemzetezzelazalkal.

matossággal éppen ottlakott , a” hol az újjabb idők

' ben is régi H u n n u s őseinket fel találta , mind a” fo

goly Jesuita, mind Julianus D ominic'a

n u s , a” Volgán belül napkelet felé az Im a u s ., és

közelebb A s k a t a n á k hegyekig ;' mert az az Ara

x e s , mellyen hidat vert és által ment C y r u s , akar

az O X u s lettlégyen; akar maga a” V o l g-a , ha azon '

 

kellett által mennie Persiábúl , éppen oda ment

a, nagy Magyar országra , azzal a" külömbséggel ,

hogy ha az Ox u s nak és J a X art e s n/ek ment,

61. (f) Xonophon Cyropaed. L. 8. a” Leunclavius deák fordítása sze

rént: uae cum locutus essct, atque omnibus dextram porrcxisset,

obvela. at sese ac vitam cum morte eommutabat. Ollyan formán

érti Cicero is in Catone majore, vagy, de Senectute:

Cyrus eo sermone, quem moi-ions liabuit, quum admodum _sene!

ess“ I negat se unquam sensisse senectutem suam inbeeilliorrm

factam, uam adolescenlia fuisset. Csak hogy Cicero is 310139

phonbúl eszelt, és Xenophon a” Cyropaediaban nem HISWP'“

akart írni, hanem“ okos nevelés tudományját. '
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már ollyan tartományon ment, mellyet közelebb

hódoltatott meg és foglalt el a” D erbi s ektül , ha

pedig napnyúgot felül ment, és így az Arméniai

tulajdonképpen való Arax e sen ment elébb ál

tal; útjában találta a" D erbis ek' régi hazáját ,

a” Caucasus” melléket; és onnan napkelet felé

tartván a' B h a vizén is vagy nagy Araxes en

által kellett mennie; mert a' Mass agéták min

den Írók bizonysága szerént azon túl laktak.

§. 20.

Hatodik idő szakasz a' D arius' Scythák el

len viseltt hadának ideje. 'Ez nem lehetett Da.

(Hatodik rius Medus, mert ugya ne

idôfej a' ve alatt "ment vólna a haboru o volt an
D i h - f l .

g'fäa: nak vwagy más névvel 2.d1k C yaxar es

thyrsus- nek fo Vezerje es utóbb kovetkezoje; nem

sa" is DariusNothus, mert ő.már többel

mint egy századdal később élt a” Bab il o n” meg
r vételénél, azt mondja pedig H e r o d o t , hogy a'

Babilon” meg vétele után ment a" Scythák

ellen Da' rius, annyival inkább nem lehetettDa

rius Codomannus, a” kinekmár Nagy Sán

d-o rral vólt dolga ”s a' miatt véget is vetett a” A

.Persiai birodalomnak; vólt tehát Darius a”

Hist aspis' fijay és így a' Cyrus” halála után

mindjárt 10 vagy 12 esztendővel; mert közben tsak

H a m b i z e s uralkodott hét esztendeig , és a” kől

tött Smerdis hét hónapig; és így a" Scythák

kal lett háború, úgy sem soká történt a” B ab y
lo n meg -vétele után , ha a” C y r u s által xtörtént

meg vételt értjük, úgy pedig éppen hamar, haa”

viszsza foglalást , melly történt D á r iu s által Ju

stin. L. 1. c. 10: de még is a” Cyrussal vólt sze

rentsés háború illyen rövid idő alatt annyira egye

sítette a" S c y t h a nemzetségeket, hogy az ő ve

zérjeiknek vagy Fejedelmeiknek a' V o lga mellől

egész a, D unáig terjedett hadi hatalmok. Ak

líOTi fejedelmeket a” S c y t h ák nak. H e r o d o t
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Idanthyrsusnak mondja, az Alexandriai

Kelemen pedig Stromat: V. ldan'thurá

nak, Justinus L. II. c. ,5..lancyrusnak (ta

lán Jantsi) és ezt mégmeg lehet egyeztetni I.

danthyrsussal; hanemlítesiás nevezi Scy

th are es nek: melly külömbözését a' neveknek,

kétképpen lehet el igazítani; vagy úgy, hogy mi

vel Strábo L.' 1.5. p. 1007. azt is Idanthyr

su snak nevezi, a” ki Asiába lett be ütései al

kalmatosságával egész Egyiptomig be hatott;

melly dolog ugyan lehetett most is , de bizonyo

sabb az, hogy régebben vólt a' 28 esztendei hódol- '

tatáskor , még az első C y a x a r e s” idejében: ez

az I d a n t h y r s us vagy hivatalbeli , vagy egy el

hiresedett elsőrül a” következőkre is reá ragadot t

nevek vólt a' S c y t h a hadviselő Fejedelmeknek;

és így ez a, D ari us vetélkedő Társa, I d ant h yr.

s us vólt mintFő vezér , S cy th arc es mint nem

zeti S c y th a fejedelem , és őtet H t e s“»i á s görö

g í'il nevezte annak , tulajdon neve pedig vólt J a n.

c y r vagy mint némellyek akarják , J a n thy r:

vagy másképpen úgy; hogy S c y t h a r c e s után

következett Idanthyrsus vagy Janchyr, úgy

hogy mikor A ria r a m n e s Helytartó a” D ari u s,

parantsolatjábúl hajókon által ment a' S c y t h á k

ellen, és annak Ottse Mars agetes mint H el y. .

tartó lakott. a, fekete tenger mellett; de mire ma.

ga D a r i us a" nagy hadat a" S cyth á k ellen meg

mozdította, már Idanthyrsus vagy Jancyr

vólt az egész nemzetnek Fejedelme. De már akar

mi vólt a'v neve: én nem Királyok Hró nikáját

akarok írni, hanem Nem'zet' eredetét és törté.

neteit; 's nekem erre a” tárgyra elég hogy H e r o

d ót azt mondja , hogy nem vólt egy tellyes hatal

mú Polgári Fejedelme , Királyja , M o n a r c h á j a

az egész nemzetnek; és abban az időben még, bí

zonyosan nem is vólt, hanem ha a" szükséges ese

tekben Fő vezérje , I m p e r a t o r a. Illyen vólt

tehát eza' Jantsi vagyldanthyrsus is, hadra.

termett ember , okos vezér, a” kirül azt jegyzik
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meg , hogy D a' r i u s t a' Duna melli'il egész a, Ta.

naisig be tsalta, sőt a.” mint a' történetek'folya

matja mutatja, a' V ol gán is túl; vagy ha túl

nem , leg alább annak folytában észak felé; de in.

kább hiszem, hogy túl: mert azzal biztatta Idan.

thyrsus Dariust, hogy ha az ö Atyjainak,

vagy közönségesen S c y t h ák" A ty j a i nak teme.

tőjíket fogja háborgatni D a ríus , akkor majd meg

ütközik vele; Kmelly koporsóknak vagy temető

helyeknek hol léttérí'il a' Tudós Bél Mátyás

ugyan azt mondja, hogy ő nem tudja bizonyos

helyjeiket; de a” mint fellyebb már említettem,

lVIüller a' maga útazásiban meg mondja, hogy a'

Tobol, Irtis, és Ob y vizek mellett vóltak a'

gazdagabbak , és nevezetesebbek. Tobol mégigen

messze lett vólna az akkori Fejedelmek' lakásához

és jól túl a' Volgán. Irtis és Oby éppen bent

vóltak a” Volgán túl lévő nagy Magyar országban;

tsak a” Tnra, mellyrül fellyebb emlékeztem vólt

a' C á s piu m mellett közel a' V 0 l g a torkához ,

ahol pedig a” D arius' hada. nem járt: Inkább le

het hát hinni mint nem, hogy Id an'th yrsus a'

Vol g án is által tsalta D ariu st, hanem jó tá

voly a' torkátúl észak felé; mert ha közel esett

vólna a" Caucasushoz a' Darius meg futamo

dása , egyenesebb útat talált vólna haza menniAl

b an i án által , éppen azon a' nyomon , mellyen

a' Sc ythák Cyaxares” idejében be törtek Mé.

diába , "s miért került vólna éppen Kis Asia

felé a” D u n ai hid' kedvéért? Jóllehet tehát ebben

a, H e r o d ó t' le írásában “más nehézségek is vagy

nak; de mivel magát a' dolgot más lrók is bizo

nyítják , ha a' nevekben és környül állásokban kü

 

lömböznek is; ennek a' mostani hadakozásnak az

eddig vóltakkal lehető meg egyeztetése kedvéért,

nem árt“ figyelmezni a” H e r o d ó t' le írására is ,

de meg-halgatni Justinust is sőt Htesiást is,

H e rodot a” Mé diába lettbe rontásért való

bosszú állást teszi okává ennek a" D ari us” hada

' kozásának , J u st i n us a' házasságnak meg taga
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idását, Ktesiás- egy Kappadócziábúl el kö

vetettirablást, és az után következett sértő levele

zéseket; mindnyájan pedig vagy éppen E u r ó p á

b-a , vagy leg alább A sí ának E ur p á val hatá

ros részére teszik a” derék 'ütközetnek helyét, és

mind Justinus mindlitesias, mind Alexan

. d ri ai K el e m e n is a" Dunán lett “által kelésrül

nyilván emlékeznek; Azt mondja tehát Jlu s ti

nus, hogyD a ri us, J a n c y r ellen haddal ment,

azért, mert a' Leányát nem adta neki Feleségül;

melly miatt 700 ezer fegyveres emberrel S c y t h i á

b a be rohant , de nem adván a” S c ythák alkal

-matosságot az ütközetre, és tartván attúl hogy el

» zárják nekia” Dunán viszsza menő útját, ijedten visz

sza futott , és el vesztett 80 ezer embert; de a" melly

veszteségeta' népnek akkori bővségében számba se

lehet venni. Ez “ugyan magában is nem igazi ha.

nem szinlett oka lett vólna a,” hadüzenésnek'; de más.

ként is tartok tőle hogy ezt" a” háborút T_rogus

öszve keverte a” Cyrus hadával: mert ez ugyan

nagyon szegény ok' lett vólna al had -üzenésre,

még a' H e'r'o d ot' ok adása sem elég vagy-lég a.

lább nem alkalmaztatható , hogy D ari u s , a' M é.

diaíi pusztításért akarta vólna meg bosszúlni a"

S c y t h á kat; holott ő mint C y r u s7 következője ,

' úgy is tsak leány ágon vélhette magát rendszerént

következett .Médiai Fejedelemnek, a” kit még az

első Cyafxare s en esett bosszúság tétel is illetne,

érdekelne: a” mi pedig nagyobb , ő egésszen más

D yn astiát kezdett; tetszetessebb reá fogás lett

vólna tehát 'az mint éppen közelrül való, és- tsak

'minapi tselekedetért való bosszú állás , hogy a”

l ». A ,

 

62. (a) Justínus L. II. S. Posthaee ax apud Scythas fuit usque tempo

ra Jancyri Regis. Huic Darius ex Persarum , sicut supra dictum

' est, cum íiliae ejus nu tias non obtinuisset,.bellum intulit, et

armatis septingentis miilíhus hominum, lScytlnam ingressus, non

facientibus hostibus pugnae potestatem, metuens ne interru. tp

Bente Istri, reditus sibi intercluderemr, amissis octogmta m5 ll

ns hominum, trepidus refugit, quae jactura , abundonte mnlntu

dine inter damna numerata non est, p
.i i r Qt

x I
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C y r u s haláláért , és 'P e r s i á nak akkori nagy

' veszteségéért akarja meg bosszûlni a" S c y t h ákat :

Semmit sem véttek hát vele , ha azt állítom , hogy

vagy félt D a_r i us a" Hunnus hatalomnak közepét,

derekát, a" V olgán túl való fejedelemséget tá

madni meg; vagy pedig alkalmatlannak is vélte a”

hozzájok férhetést; mert útjában lettek vólna az

E u t/h elit á k , 'a' kikkel magokkal is elég dolgot

ád hadakozni, a' C a u c a s u s felé vezetni pedig

egy olly nagy tábort , ollyan hegyes tartományo

kon által, félő is vólt 's nagy idő vesztegetés is;

ö tehát úgy akarta. intézni hogy a” Hunn us ok

nak E u r ó p ai tanyájokra üssön reá , vagy ha A

siaiakra is, de a" Caucasuson alúl napnyu

got felé (mint majd mindjárt a, K tesiás le írá

sábúl ki fog tetszeni) mert a” hagyománybúl tud

hatta, hogy éppen azok foglalták el a” Cimme

r íusok' lakó helyét Asiában, "s azok verték ki

E u r ó pai'honyjokbûl is a” M o e o t i stûl fogva

T y r á s vizéig nyúló tenger mellyéki tartományok

bûl , és ha már ok vólt a” M é diaí pusztítás , ép

"pen bosszút állani is leg igasságossabban ezeken

lehetett; U maga részirül is leg gazdaságosabbnak

vélte , K i s "A s í aí néppel tenni; ezt a" hadakozást,

hogy úgy se fel ne lármázza az oda messzire

Nagy Magyar Ország-han lévő Hunnokat;

vagy ha azok jó idejen meg tudnák a” dolgot , le

gyen otthon elegendő erő minden esetre. Hall

juk meg tehát Etes i ást is: meg parantsolta

úgymond a'H ap p a d ó c zi ai Helytartónak A r i'a

ramnesnek Darius,hogymenjena' Scythák

ellen , és" hozza rabúl mind férjfiját-Asszonyját

(mint régi szokássok vólt az Ass y ríaíaknak)

Ez tehát 30 hajóval, mind 50 evezősökkel által

ment , és végre hajtotta a” parantsolatot , rabbá.

tette 's el vitte a" Királynak Öttsét is Mar sa

g e t e s t , a” kit éppen akkor a' B á t yj a fogságba

vettetett , hivatalának rosszûl folytatásáért. Ezen

S c yt h a r c e s a” S c yt ha Király meg haragudván,

 

motskos levelet írt D a r i u s nak, de i hasonló fele
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letet kapott viszsza. Azután Dari u's 800 ezerbűl

álló hadi sereget“ gyüjtött öszve, "a, Bospo'r u.

son és D un á n hidat vert, és. által ment a” Sc y

thák ellen, és 15 napi járó földre. előre menvén 1

egymásra nyilazának , de erössebbek lévén a” S c y

t h á k” nyilai , ID a r í u s vissza vonta magát , 's
I I f I ' Q n

meg sem varvan mlg az egesz hadrseregia h1da-.

kon által jöhetett vólna, 80 ezeret el hagyott Eu

rópában, kiket Scytharces le vágott. (b) E.”

szerént tehát , ha A r ia r a m nes a' fekete tengeren

ment által, a, P a p hl a g o ni ai partokrúl índûlt ,

és Hersonh a. ment által. Ktesiás ugyan meg

'nem írja hogy honnan, és hova? sem azt hogy

Ihol lakott a” Király Ottse; de ha az Asiaí Cim

meriumba akart vólna menni, közelebb érte

vólna a” Kis Asiai Pont usbúl, 's mehetett

vólna szárazon C ol cvh i s felé a" B 0 s p oranum

ba; őhátínkábbaz Európai Scythíába ment,

mellyet fellyebb meg jegyzettem, hogy a” K u

tigurak bírtak a" Moeotistûl fogva a” Tyrá

sig vagy Nie s terig , sőt hihető idébb is a” D u;

n áig; és úgy .ís jön ki a” K t e sí á s" elő adásábúl,

mivel D ari us mikor már maga ment a, nagy tá

borral, a” Dunán túl 15 napi járó földre már a'

S c yth a tartományban annyira bent vólt hogy

elég erős ellen-állásra talált: tehát a' Dunán ott

 

kellett által mennie , á, hol T r a s mis van és Ga- _

latz a”. Moldva. szélben, a” hová még a” D_ní.

' 63. (b) Így van a' Htesias elő adása Pholiusnál in Ecclogis: Dar-ius

Ariaramnem Cappadociäe Satra am adversus Scythus proficisci et

Viros.foeminasqne Captivas ab ueere jubctl Ille autem cum 30;

navibns 50 rcmor. tra)iciens id cxecutus est. Comprehendit au

tem et fratrem Re is Scythar. M ars a g e t en , quum eum a suo

fratrc oh male a ministratum munus ín Vincula coniectum inve

nisset. At Scytharc cs Scytharum Rex iralus, literes Dario

scrälsit contumeliosas, el: similiter Iei responsum 'est. Dal-Ius

tan ,em octingentorum millium Exercitu coacto , et Bosporo , Isgro

gue ponte junctis, adversus Scythas profectus est, ac 15 dler.

nűínere rofectus, sihí mutuo sagittas, miserunt, sed cum Scytln

cl validlores assent, Darius pontes transivit atque festinanter dus

solvit antequam totus transit-et Exercitus - - quatre S cy [hard

e cs octoginta illa hominum millia ín Europa rellcta mterfeclt.

o.



ster 7.5 mértfőld, és ígyHtesiás szerént a” Ty

ráson innen lett vólna az ütközet; mivel ő igen

rövidnek teszi ezt a' táborozást, ésilly rövid időre

nem említ többet két hídnál, úgymint a” B o sp o

ru son és D uná n; mellyeken tsak hamar viszsza

is vonúlt; azomban meg lehet hogy Darius .a'

D ni est er e n is tsinált valamelly könnyü hidat ,

mellyen osztán olly hamar a' mint szükség vólt,

az egész Táborát viszsza nem hozhatta. De 'mínd

a” had folytatásban, mind a” viszsza von-úlásban,

jobb ezen túl H e r o d o t o t, halgatni, minekután

na már Ktesiásbúl meg értettük a” kezdetnek

módját. He r od ó t hosszan , és igen-is bőven le

írja ezt a” had viselést; mellyet én itt a” mennyire

lehet meg rövidítek , 's némelly szükségesebb elő

adásit a” már említett Deák fordítás szerént alúl

jegyzésképpen ki íróm (c) 0 Hétszáz ezer embert

mond a, Dari us' Táborában, és ő is úgy bizo

nyítja , hogya' B o sp o ruson és D un án, hidon

v 

F4. (c) Így esnek llát a' Herodot szavai deákul: Post Babylonis ex

pugnationcm Darius adversus Scythas expeditionem facit_, nam

cum floreret Viris Asia, et magno pecuniae proventu, cupldo I_n

cessit et Scythas uleiscendi , quippe qui príores injuriam intulgs

sent, cum Mediam ingressi, eos ui occurrebant, proelío vlcls:

sent: tehát még is.a' Darius á tal lett viszsza foglalását ert_t

Bab lon na k. - Es alább: Darius ad Idanthyrsum misso equi

te; irorum inquit míserrime! Cur assídue fugis? Cum libea}:

Tihi faccre herum alterutrum; sí Tibi vidcris idoneus ad resi

stendum negotiís meis , siste cursum , ac perstans mecum fac proe

lium; sin agnoscis Te inparem esse, síc quoque s'iste eursum2 et

Hero tuo munera offerens terrain atque aquam, in Colloquium

veni; Bespondet lnda Thyrsus: sic res meae sunt 0 Persa! ut

neque ullum. mortalium ego metuens ante fugerim, neque nunc

fugiam Te, nec quidquam faciam diversum nunc, atque ín pace

faccre consveveram; cur autem non protinus tecum ineam proe

liu'm, hoc quoque Tibi declarabo; nobis neque oppida sunt,

neque agri culti, quos invadi, aut vastari metuentes properemus

Vobiscum couferre pugnam, - ad pugnam sí opus est continuo

devenire, sunt paterna sepulcra, quae vos cum nactifueritis, a

» gedum, tentate labefactare, et tum intelligetis pugnaturí sumus

Vobiscum pro sepulcris, nee .ne? prius autem, nisi fors ratio

traxerit, tecurn non confligemus. -- -- -- Hactenus quod ad pa:

ccm pertínet dictum sít quid autem ad caetera; giga solos mihi

Heros arbitror, Jovem progenitorem meum, et estem Scy

tharum Beginam; Tíbí autem pro terra et aqua , quae dono poscisí

mittam, quae decet ad Te venirc dona. Pro eo vero, quod He'

rum Te meum diu'sti, jubeo Te ílere.

ment
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ment által Darius. Ez a” Bospo rus tehát
kétségkívül alvThraciai Bosporus vólt; nem.

széles víz , de híd 'még is nagy kellett neki. G y 1-!

lius P é t e r , a, ki egész könyvetskét írt errül a”

Bizantz és Chalcedon közt lévőBosporus

rúl, négy Stadiu~mnak teszi, de a' Stadium

jai tsak akkorák, hogy a” kakas szó és kutya uga

tás is meg hallik egyik partrúl a” másikra; de a

karmelly széles lett vólna is bár”; azt D á rí us

 

által hidalta ;> miként (és mitsoda állandósággal? l

azt H er o d ót lássa , az bizonyos , hogy ezt a'

maga Hal c z é d o ni népeivel meg őriztethette ,

nem úgy mint a” Dunai hidat. Alt'al kelvén tehát

a” Duna hídján“, el kezdődött a' had; vólt ugyan

már elébb a' Ráczokkal is ésGétákkal egykis

vesződség, de azokat könnyü szerrel meg törte

a” nagy Sereg: hanem már a' Dunán túl nagyobb

erőre talált, és félelmesebb vólt-a1 dolga: mert a'

Scythák a" szomszéd népekkel öszve beszélvén, jó

előre el rendelték a' szükségeseket, hogy a' mint

ők hátrálni fognak, nyomba utánnok a' kútakat,

legelőt, 's minden élelemre szükségeseket rontsa

nak el; magok tehát , futván Da r ius előtt , és

olly szünetlenül futván, vagy sebesen hátrálván,

hogy ez al tábor járás, vándorlás vólt inkább mint

hadakozás; magok után tsalták a” nagy Persa

Tábort egész belső Scythiáig: (könnyü vólt

kétségkívül a” S c y t h á k nak a” magok” főldjén ,

holmi álhatatlan hidakat vetni a" nagyobb vizekre,

mellyeken magok is által mentek, a” Darius- ha

dát is által engedték menni ,' de minekutánna ál

tal ment, el bontották azokat, vagy magokban is

el bomlottak). Elfáradván tehát az unalmas ván

dorlásban D a r iu s , követet küld In d at h y r

su'shoz: Szegény ember! úgymond, mit futsz

mind örökké? holott szabad e” kettő közül válasz

tanod; vagy meg állanod és megütköznöd velem,

ha elég erősnek véled magadat; vagy ha gyengél

led erődet , úgy is meg állanod , és Uradnak (vagy

Gazdádnak) ajándékúl földet és viz et adván , velem

s 9x
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beszéllened. vlndathyrsus felelt a” Scythák

szokása szerént nem fenyegetőzve ugyan , de még

is ollyan értelmü szókkal hogy észre vehette Da

rius, melly meg vetőleg veszik az ő erejét a” vé.

getlen vadonságban bizonyos lak helyekhez nem

köttetett Scythák: En, úgymond, oh Persa!

soha félelembül senki előtt nem futottam , is most

sem futok Te előtted , és tsak azt teszem , a" mit

békességes időkben is tenni szoktam; hanem,

hogy Te veled mindjárt meg nem ütközöm , azt

azért tselekszem, mert nekünk sem városaink

nintsenek ., sem mívelt szántó földjeink , mellye

ket tőled féltvén sijetnem kellene az ütközettel: ha

nem ha éppen meg kell, és mentül elébb megkell

egymással ütköznünk, vágynak őseinknek teme

tő helyjei , ha azokhoz el értek, próbáljátok azo

kat háborgatni; akkor tapasztalni fogjátok, ha

védelmezendjük e" a” temetőket , vagy nem? addig

pedig , ha tsak valamelly nagy ok nem kénszerit .,

veled meg nem ütközünk: Eddig, úgymond , an.

 

nyit mondtam, a, mennyi a” békességre tartozik; .

a” mi a” többit illeti, én úgy vélem, hogy nekem

nintsenek más Uraim vagy Gazdáim, mint Jupi

ter az én régi Atyám, és Vest a a” Scythák'

Királynéja. Neked pedig a” főld és víz helyett

mellyeket ajándékúl kívánsz , fogok küldeni illen

dő ajándékot; de azért hogy magadat Uramnak

mondottad , meg ríkatlak. -- Lehet , hogy Id an

th yrsu snak lett vólna kedve még tovább is fá

rasztani a" D a r i u s' táborát; de a” S c y t h á k meg

hallván , a" gyülöletes szolga nevet, maradhatat

lanok vóltak meg támadni 's viszsza verni az ellen.

séget; melly meg is lett. Egy felül a' Jónia i a

kat, a" kikrevólt bízva a' hídnak őrizete , kerül

ték meg, hogy bontsák el azt, hogy ők könnyeb

ben el foghassák Dariust, midőn viszsza fut;

más felül el kezdették szüntelen való ki tsapások

kal fárasztani , ostromlani és tsipkedni a” D a r i u s”

táborát, annyira hogy mindennek szükiben' lévén

a” Prersa tábor, kezdettek a” katonák zúgolódni,

4
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és zenebonáskodní ; akkor küldötte osztán D á ri u s.

nak, I d an t h y,r s u s az ígért ajándékot , úgymint

egym adarat, egeret, béleát, és öt nyilat

(Pherecidesbül hozzá teszi Alexandriai Kelemen az

e k é t is (d). Mellyet Darius és mások is sokan ,

jóra magyaráztak , hanem G o b rí a s nevü elmés

P e r s a ember azt jövendölte belüle: hogy hanem

ha szárnyakra kelnek, mint a” m adár, vagy a'

földbe ássák magokat , mint az e g é r , vagy a” ta

vakba rejteznek mint a” B é k a , ezen n y i l ak ál.

tal kell el veszniek. A.” mint hogy ezen követség“

után mindjárt ., hadi rendbe szedvén magokat a”

S c y t h á k , első rohanással úgy meg ijesztették

D a rí u s t , hogy éjtszaka kezdett a” futáshoz: tá

borának gyengébb részét el hagyván , hogy azzal

is idö vesztésre adjon okot a” S c y t h á k nak; melly

miatt , onnan ugyan el szalasztották D ár i u st ;

~der sebesebb menéssel és rövidebb úton, jókora

sereggel meg előzték a'Dunáig , a” hol már azt vél

ték, hogy a” J ó n i a i a k elrontották a” hidat, a' mint

atyafiságosan meg ígérték; de meg lévén benne

tsalatkozva, sőt ,' hihető el'len állásra is találván,

vissza fordúltak, hogy szemközt találván a” futó

sereget, vele meg ütközzenek; de gondolkodott

' magárúl D arius is; ott már jobban ismervén a'

tájékot mint ama belső S c'yt h í á ban , ollyan uta.

kon ment mellyen vele öszve nem találkozhattak ;

ö tehát hosszú útazással és nagy bajjal a' dunáig

vergődvén, által kelt azon , és a' J óniaiak hü

. sége által el kerülte a' S cyth ák nyilait.

 

H er o dot maga is tsak 100 esztendővel élt

későbben mint Darius , ennek a” történetnek való

ságát vehette ő azon időbeli írott hagyományok

búl, 's nevezetesen P h er e c y d e s tül , a” ki“ D a

riussal egy idejü vólt, 's nálánál valamivel öre

65 (d) Clemens Alexandrinus Strom. V. Dicunt Idantburam Scytha

rum Begem, nt refert Pherecydes Syrius , Dario Istru'rn transeunti

ad bellum inferendum, misisse Symbolum pro literis, murem,

ranam, avem, sagittam, aratrum,

. 9 *
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gebb ; hanem a" környűlállásos írásbúl meg tettzilr,

hogy ő ezt a'történetet kedve szerént ékesítette :

azomban okos választással öszve vévén a” környi'il

állásokat , nints okunk meg tagadni a" Históriai

hitelt H e r o d o tt úl “azokban a" mellyek a' dolog

nak velejére tartoznak. Ha hát ennek a' hadvise.

lésnek menetelét jól meg vísgáljuk , ki tetszik be

lüle , hogy a" Sc y t h á knak' vagy a” mi Ma g ó.

g á i n k nak E u r ó p ai lakása már ekkor kiterjedt

egész F en n és L app Országokig; mert I d an

“thyrsus az Agathyrsusok' Neurusok An.

droph agusok' és Mel anchlé iloli' tartomá

nyain hátrált D a rí u s előtt; a" N e u r u sok még

a" H u t u r g u r o k” Országához tartozandók lehet- -

tek , mert azok a” Ty r ás” vize fakadásátúl“ fogva

fel-felé a” B o r y s t h e'n e s i g terjedtek, N e r v a ne

- vű várossok L i v o n i a" sarkával határos; az A g a

thyrsusok ott laktak, a” hol most Moska Or

szágban Cargapo'l és Vologda tartományok

vagynak' , a” C s e re m issz e k erányában; az A n

drophagusok és Melanchlaenok fellyebb

Eszak és napkelet között; Idanthyrsus te

hát a” mostani Vologda szélin ment-el , és nem

tsak a°' Boristhenesnek vastagabb szárát, ha

nem a' Volgának is alsó ágát el kerülte napnyu

got felé“ és így Novogorodot, Resant,

'Mo'rduát Cseremisszet egésszen be kerítet

te, (*) az az , mind azon végetlen vadonokat,

mellyeket a” Scythiai Halanusoknak tulaj

donit Marcellinus L. 31. 286. Pomponius

Méla pedig L. ,1. c. 21. a' Turkáknak, nagy

foglalatú Erdôséget; és a” hol Hornius ín O

rig. Amer. L. III. c. lt. úgy Nícephorus is,

Tartárokat, Turkákat, Fenneket, 's a" t.

“VégremagaHerodOtal Tanaison fellyí'ilAga

l

-<-----._- _

'66 (*) Ez a” retírada tehát még Mushaun fell ül Asia felé fel sza

kosan göbűlve tovább tartott zoo mértfödnel, és onnan fordult

egyenesen napkeletnek, sőt valamennyire viszsza felé is délnek.
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t hyrsokat Neurokat mond 's más több nem.-x

zetségeket kik mind a" két S a rm a t i á t lakták,

északra ugyan egész a” S a r m a t-i ai tengerig , nap

keletre pedig a' tulajdonképpen való S c yth i áig. x

Ezek mondom mind H u n n u s Tartományok vól

tak: mert az , hogy némellyekkel- szövetségre-kel

lett lépnie Id a n t h y r s us nak , minekelőtte a'

nagy viszsza vonúlásba “kapott vólna ,. némellyek

pedig nem is állottak a” szövetséghez, tartván hi

hető a” P e r siák nak hamar el .. hiresedett temérdek

táborátúl; Szinte úgy nem teszi ezeket, a, Vol

ga mellyéki H u nno ktúl külömböző származá

súakká (ki vévén némellyeknek nagyobb vagy kis

sebb öszve keveredését vagy a” szomszéd , vagy az

első ide költözködéskor meg hódolt idegenekkel

(mint azokat “a, sok apró görög Tartományokat,

kiknek mind nemzetjek, mind nyelvek egy lévén v

is , hol öszve szövetkeztek valamelly hatalmas kül

ső nemzetség ellen és egy választott Fő vezér alatt

hadakoztak; hol pedig néha egymásellen is véres

háborúkat folytattak. --'- Es' mivel. az I d anth y r

sus feleletjébe bele jöttek a” S c'y t h á k Fejedelmi

temető helyjeikis, mellyeket Mü lll e r , a” T ob ol

I r ti s, és O b y vizek mellé helyheztetett , azokat

pedig nem örömest, tették .vólna ki a” ~ D ar i u s”

prédájára : jó formán ellehet találni azt is; hol

fordították meg a” S c y t h á k a" D a r i u s” táborát ?

mertällyen v okon már. T o b o l hoz közel nem men.

tek a' hátrálásban , és. így G s e r emis s z e n, fel

lyül a” Vol g a” 'leg felsőbb ágainál meg fordultak

napkelet felé , és onnan ismét, ne hogy az O b y

és -I r t is vizeket nag-yon megközelíttse D a ri u s

alá fordúltak Délnek N a g y B o l g á r ország, észa

ki hat-árja felé; úgy hogy mikor D a r i us t meg

támadták a” S c y th á k , akkor inár a, P e r s a tá

bor észak, a” Scytha, pedig dél felé állott: és

ebbül már azt is könnyü meg magyarázni, mi

képpen előzhették meg a" S c yth ák D a r i u s t ,

a, D uná ra való menetelben? x mert D arius,

. attúl a'görbe'úttúl, mellyen olly messzire be;
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ment nagyon el távozni se nem mert , se nem is

tudott; a” S c y t h á k pedig , egy részivel seregjek

nek , nyomván őtet hátúlrúl , más ' darab sereget

jóval is közelebb úton küldhettek C s e r e m is z

szen, Morduán, Resánon, Vorotinon,

Ukraniá'n, Podolian, Bes'sarábián által

az említett D u n a” hidjára.

Ezen hadat D ari u s ellen hogy azoknak a'

Hunno knak, kik ~B alamb er vezér alatt a'

M o e o ti si tenger szoroson által jöttek, ős'Attyaik

viselték , arrúl kérdés» sints; mert Hie r o n y m u s

és mások , ezen két külömböző időbeli S c y t h á

kat egynek vallják ; és jóllehet az az ok adás ,

melly ezt a” háborút öszve füzi a” M é diáb a lett

régibb b'e rontással nem elég erős ; ' és méltó gya

nú lehet, ha ez az Idanthyrsus, egy e' azzal

az Indathyrsussal“ avkit Sti-abo L. XV. p.

1007. egész E g y í p t o mi g küld hódoltató sere

geivel, és így az is kérdés , hogy Hie r o n y m u s

ezt a” D a riu st értette e” vagy ennél régibbet?
de hogy ezt, és amaz első Cyax ares' idejebelí V

nagy hadakozást , ugyan az'on egy S c y t h a nem

zet tette , az a1 történt dolgoknak öszve vetésébül

elég világos. Azt hát nem vitatom ', hogy ezt a'

mostanit ; és ama régibb S c y t h a vezért , minde.

niket I d a n t h y r s u's nak hívták? tsak azt jegy

zem meg ,. hogy ez 'a' mostani, akar I d a n t h y r

susnevüvólt, akar Idanthyra, akarJantsir,

ezzel a” Cyr us' halála után következett idővel e

gésszen meg egyez: mert H e ro do t' L. IV. azt is

nyilván ki teszi, hogy ez az I danth yrs us , fija

vólt Sa n liu snak, annak a” S anl i us nak, a” ki

a' testvérjét A nacharsist megölte, Anachar

sis pedig egy idejü vólt Sol onnal, Croesu s

sal, Cyrussal, és így az Idanthyrsus' ide

je éppen öszve jön a' D árius s é val; tsak az, ma

radna kérdésben , hogy S a nl i u s tehát egy vólt

e' sc y th a r c e s s el? mert a” viselt dolgok rendi

szerént Ind'athyrsus, S cytharcesnek vólt

következője: de erre én nem örömest felelek , mi
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vel a” S cythá k közt egész a” Tanj ó k idejéig

születés szerént való köv etkezést nem ismertek ,

sőt még minden S cy t h a nemzetségekre ki terjer

dő hatalmú fejedelmet se. Nem vélném őtet szü;

letett Fejedelemnek , hanem ollyan forma Király

nak mint a” Lacedaemoni Leonidas, vagy

az Athenaei vezér Th'emistocl es tsak hogy

a” görögökénél hasonlíthatatlanúl nagyobb S c y.

th a sereget vezetett. Jó katona , és maga nem

zetjében kedves ember , e” mellett pedig egy jóko

ra S c y t h a tartománynak „ ollyan F e j e d elm é-“

nek, kit a” Görög lrók Királynak szoktak nevezni,

(meg engedem , _' hogy éppen S a n l i u s nak fija

vólt. Nints okunk kételkedni abban is hogy a°

S c y th á k akkor nem tsak a” Dunáig üzték D a

riust, hanem nyomták His Asiában hosszat

Sy ria felé egész hazáig , melly szerént már kön

nyü vólt nekik P h o e ni ci a” déli tsúttsánál be

rontani E g y ip t o m b a is: mert külömben is ez

a” háború nyolcz esztendeig tartott, melly idő sok .

vólna egy szapora Se yt h a hátráláshoz , és hason

ló vagy még szaporább P e r sa viszsza nyomúlás

hoz, ha azt tsak a” Dun áig, vagy bár a” Bo s

p o r u s i g is értjük; ámbár a°' hely , a” honnan

D a r i u s viszsza for-dúlt , egyenes lineában is töb

bet tesz “a” B o s p or usi g 300 mértfőldnél; úgy

hogy ez az E g y ipt o mb a lett be rontás , még

azután is meg lehetett , 's a" 8. esztendőbe bele es

hetett, minekutánna M e.g a b a z , mint H e r o d ó t

bizonyítja T h r a c i á t meg hódoltatta a” D ar i-us'

haza menetele után.

§. 21».

f Hetedik idő fej“ vólna a” N agy S án d o r há

Hetedik borúja , vagy, is annak Po ntu si Hely

nmffeist' tartójáé Z o p y r io n_ é ,. mellynek AN a gy

(13' vizsg; S á nd o-r halála előtt kevéssel kellett tör

35 ZW?"- té-nnie, a” mi idő számlálásunk szerént.

°n hada a" a“ világnak” mint egy 36289dik. esztende-z v
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Scythák jében. Ez a” Z o p y rí o n , ha a” His Asiai

ellen- P o n tu s ban vólt helytartó , úgy C ol c

hison fellyi'il az Asiai Scyth ákat vagy Uti

gurokat támadta meg ;' ha pedig Enrópai

P ontusi vezér vólt, Thraci ánfellyül, Mo e

sia szélben a” fekete tengernek nap nyú oti part

ján; úgy az Eúrópaí Scythákra ütöt a” Du

n a” torkán, és T y r á s; vagy N í e s t e r' vizén túl.

Ez ugyan'hamarjában nevezetes tsapás vólt mert

azt mondja Justinus (a) hogy 30 ezerrel ütött reá

jok és azt mind el vesztette , de semmLnevezetes

változásra vagy költözködésre nem mutat; mútat

ellenben arra , hogy maga N a g y S á n d o r a” S c y

t h á kat , vagy bántatlan hagyta , vagy ha meg tá

madta nem vólt szerentséje ,~ és azt akarta vólna.

Zop yríon helyre hozni: mert a” Tanais mel

let még erössebbek vóltak a" S c' y t h á k, a” hol pe

díg ditsekszik S án d o r , (L u ci a n usnál hogy

nagy haddal meg győzte légyen a” S c yt h á kat ,

noha nem meg vetendő katonákat: tehát Cure i

u s s al is tsak az ékesen szóllás mondatta azt, hogy

S an d o r győzedelmeskedett a' S c yt h á k o n ,

kiket úgymond gyözhetetleneknek tartottak L. VII.

c. 9. sokkal hihetőbb az, a' mit- ír J u s tin u s , (b)

hogy Mithridates elött senki a' Scythákat

meg nem hódoltatta ; vagy pedig az, hogy Nagy

S án d o r , valami kis Sarkon a' T a n ais mellet,

által rontott ugyan , és talán ötet is bellyebb akar

ták tsalni mint D ari us t , de néki több esze vólt;

és azután segítségül v'ette fel a" S c yt hák nak né

melly seregeit; kikkel együtt , vagy éppen azok

_-__-__.__

' J67. (a) L. Xll. c. 2 Dum haec agnntur, Zopyrion qnoque Praefecms

Ponti ab Alexandre manna relictus , otiosum se ratus, sí nibilipse

gessissel, aduna_to3o_m1lliü_m exercitu, Scythis bellum intulit, cae

susque rum universis coplis, poenas temere illati belli genti m

noxlae, luit.

68. (b) L. 37. c. 3. Ad Ilegní administrationem cum accessísset

Mithridntes) Stalim non de regnando sed de augendo Regno cogi

tavít; itaque Scythas, invíctos antea , r ui Zopyrnona -- _ cum 30

' millibus armalorum deleverunt, qui hilippum Maccdonem Re

gem fugaverunt , ingenti felicitate perdomuit.
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i'eltal verte meg az~ Indusokat: "s onnan van,

hogy'elébb ellenségeinek , azután maga katonáji

nak nevezi őket. « t ~

' A, Mit h rid a t e s9 gy'c'izedelméri'il , mellyet

' említ Justinus a” mondott helyen L. 37: 3. ne:

rsemmit

héz ítélni: Hogy ö azokat a' Scyth'ákat verte“

meg a” kik Z opyri ont és annak 36 ezerbí'il álló

táborát le vágták, a” kik Cyrust és az ö kétszáz

ezerét s'emmívé tették; az tsak arra lehet'erősség,

hogy a, Scythák, Massagétak, *Utigurok,

'Kutigurok (vagy a” mint utóbbi) mind egy

nemzet; Es ezekbül az Utigurokat egy szeren.

tsés ütközetben .Mithridates megalázhatta ,

vagyis, ha Plutarchot, és D'íó't halgatjuk ,

talán tsak Ibenát és Alb aniát: dearra, hogy

egy Mithridates Scythiát meghódoltassa,

sok és nyilvánvaló His'toriai bizonyságok kel.

lenének. Tudni való“ a” Dar-iu' s“ háborújábúl ,

melly öszve fogó nemzet vólt a” S c yt h a,k és melly

szaporán ki nyújtotta hosszú kezét a” V olga' fel.

sö szélíti'il, egész” a” Dunáig. Sőt inkább Mi.

thridatest, Pompejus, egy Romai Pol.

gár 's olly messzire lakó hatalomnak helytartója,

nem'tsak meg győzte és alázta, hanem önként va

ló halálra is kénszerítette: ellenben a” Scythák.

rûl éppen Justinus mondja, hogy a” Romai

' ak fegyverét hallották, de nem rérz'et.

ték, munka győző és harczr'a termett

kemény nép, .testeik- igen erőssek ,

sem szereznek, a.” minek el

vesztésétűl félniek lehessen, és al

zedelemmel' semmit egyebet ditsős

ségnél nem keresnek. (c) Illyen néppel ne.

héz hadakozni egész országoknak is, nem hogy

I

v 

69. (c) Justinus L. "2. c. 3. Partíeum et Bactriarum Imperium ipsi con-I

0 {lider-unt. Gens et lahoríbus et hellis aspera; Vires cm'porum

Inmensae , nihil parare quod amíttere timeant, nihil vlctores prae

lef gloriam concupiscunt. -- Bomanomm audivere, non Sense",

arma. '

gyü
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egy P o n t u si kis Királykának: meg verni vala

hol valamely rövid ütközetben, 's kiskorig meg is

alázni egy valamely kis tartományt, lehet; de meg

hódoltatni , mint J u_ s tin u s ki teszi P e r d o

muit, nem olly könnyü" dolog : azomban az én

czélomra mind egy, ha meg győzte is Mithri

dates a” Sctyhákat; mert én még most tsak la

kássokat és költözködésseket nyomozom; és mi

vel Mithridates kis Asiában P ontusi

Király volt, azt hozom ki, hogy'neki tehát az A.

siai Scythákkal és éppen azokkal a' kik leg

közelebb való szomszédjai vóltak ,. vólt dolga: te

“hát a” S c y t h a birodalom , és annak a' D á r'i u s'

idejekol'i egész ki terjedése, meg volt P 0 m p e u s'

idejében is a” világnak 39oo-dik esztendejében ,

Hr i s t u s előtt .5o esztendővel.

§. 22.

A” nyolczadik időJej , a' mellyhez , és a”

mellytűl lehet mérni a" H u n n us o k' hatalmat

és költözködéseit , ennél a” Mit h rid a t e s" idejé

„nél mint egy másfélszáz esztendővel régibb, és
Nagy Sándornál vagy Zopyrionnál míntzi

Nyamm egy lzoyesztendo'vel ujjabb ,» ugyrmnt a

dikidô-fei slamt, chihoamtius Sinai Csa

a' Chiho- ' I .. r .. én
amt Sinai szarnak, es. Tomen, vagy Dom y

Csiszár-é, T e u m a n S,c y t h a Királynak ideje ,~

fjanTgg; melly a" világnak 37,lio-dik esztendeje,

tha fejede~ Kristus előtt 210. a melly idore mar a

lem ídeie' C hin a i H r o n i k ák nyilván és egész

hitelességgel szóllanak , nem tsak úgy már mint

Scythákrûl , hanem mint Hunnusokrúl

C h a Il g - Y 11 n g név alatt. szóllanak ugyan ezek

rül a” Chinai Hr on i kák még 2207 esztendővel

I-i ris tus előtt, mint ollyan szomszéd nemzetrűl,

melly nem tsak erős hadakozó, hanem szapora te

nyésző is vóltl mellyri'il való tudományunkat nem

hazafi hónak , hanem egy Frfanczia Túdósnak

D e g V i n e S nek köszönhetjük. Es én nagy köszö

N
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nettel vallom magamat adósnak neki, 'sszégyen.

lem inkább mint neheztelném azt“, a' miről Fi

scher (in Quaest. Petrop. p. .5.) így ír:

bizonyítják azt - ugy mint a” Hunnu

' soknak Nagy Tatár országi régi laká

'sát --, a” Sinai Krónikák, mellyek sok

esztendővel elébb mint Degv'inesnek

a" Hunnusokrúl való nevezetes Histó

riája világ eleibe jött, már a” mi Aka

demiánknál, Sinai nyelvbül Oroszra

fordítva kéz írásban mweg voltak, ls meg

vágynak: mitsoda szerentsétlensé

günk az nekünk,! hogy a” mit mi régen

tudtunk, azt mások hamarébb teszik

közönségessé. Szégyenlem mondom , hogy

mi tőlünk ki nem telt ; de hogy más tudtunkra

adta , semmi szerentsétlenségnek sem tartom: Tu

dom hogy De'gvínes sem kívánja, hogy hálaa

dó köszönetem mellett, némelly véleményjeibül,

°s okoskodásaibúl Szent Irást tsináljak: mert
azomban D egvineis , midőn egy újjabb munká

jában, a' Chinai népnek régiségét meg tagadja:

és őket Egyiptombúl költözködötteknek vallja,

Kristus előtt mintegy 1122 esztendővel; ezzel

úgy tetszik mintha a' Hunnus nemzetnek régi-'

ségét is tagadná: melly miatt némelly Magyar

Tudósok közt, kivált pedig Praj és Cetto kö

zött , olly kemény penna tsata történt, mintha

ország nyerés vagy vesztés lett vólna kérdésben:

- Ugy tetszik mintha hijja lenne felvett munkám

nak ha arrúl semmit sem szollanék: de minek

 

70. (*) Sinaiaknak a” Ni e n y s z ó é , egy Nemzeti közönséges Hístő

ria , melly bizonyos tudós társaság által a' Fejedelmek tetteikrul

szólló darab írásokban, és Városok“ Történeti jegyzéseikben ido

riil időre folytattatódik: A' S zú -k ing , Szent könyv, melly a'

régi történetekrûl szól], mellyet Gaubil Jesuita Atya franz nyelv

re által tett; -- A' T s u-t z i ú, L ú Ország“ Iz Hirályamak Histonala;

-~ A” M e n" t-s z e e ollyan forma szentségü könyv, mint a' millyene

ket nálunk yprián nem ismer C an o n i cu soknak, de meg IS Ha'glo.

grapháknak nevez; egy tökéletes Országläsnak képe,_ a” legjobb!1 elej

delmek'példája szerént.--A' T s u-s u,régi'Sin'ai Iírómka,RrIstus előtt
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előtte abba avátkoznám; itt most a” magam' mun.

kájának hitelesítésére tsak azt teszem ki : hogy,

ha a” Sinai Kronikák a” Kristus“ előtt 2207

esztendővel kétségesek vólnának is, sőt a' D eg

v i n e s tűl állított E g yi pt o mi költözködéstül

fogva is eleinte; de a” Kristus előtt négy öt száz

esztendőkkel , leg alább azon dolgokrúl mellyek

China' szomszédjában történtek , tellyes hitelt

érdemlenek; én pedig még kevesebb ídőrűl kezd.

ve , akarom hiteles bizonyságképpen hasznokat

venni, mint Dánhe rt '(Prolegom. T.II. p. 7.)

a' ki négy szász esztendőn fellyi'il mondja gyanús

nak : tsak 210 esztendőt állítok bizonyosnak, a”

midőn nevezetessé lett a' Chinai vissza vonások

alkalmatosságával T ö m é n H u n n u s Fejedelem,

a” ki ifjabb, és tsak kevés-korig vólt egy idejü Chi

ho amt Sinai Császárral. Chihoamt előtt

már jó darab ídőtül fogva olly szembetűnő vólt a”

Hunnusok' hatalma, és Chinába tett sok

szori be,csapásaik, hogy {nagy kőfalat, az ő e-l
lenek való oltalomra készítették a” Chínaiaik a'

Y aló folyó vízti'íl fogva nap nyugot felé a" Y on

kingi Bérczekíg, és onnan ismét téli nap nyu

got felé , C un g- Ch a n g erányjáíg , ugymínt a'

Ií í ni hegyekig , köze] a' C r o c e víz" partjához ,

mind öszve 300 mértföldnyi hosszaságra; melly

falat Xius Császár kezdett, a” Cin'a famíliának

törzsöke, 's úgy tartják hogy ő el is végezte; de

.ha végezte is , C h i h o ajm t , az ő következő'je ,

vagy tóldotta, vagy erősítette, és újította azt: és

így ezeknek ídejektül fogva , nehezebb lévén a”

 

300 esztendővel íródott, de tsak idôszámlálást Hronologiát foglal

magában; Bambus nádra van írva: -- A” Sze-ki, az egész régi

Sinai történetet foglalja magában, annyiban külömböz a' Nlenyx

széétiil , hogy nem folytatódik. Bam-no, egy Izo kötetbûl álló

nagy História , mellyhez tartozik egy 40 részbul álló Históriai szó

tar. Ezek mind' nyilvánvaló jelei a' Sinai Nemzet" maga' történe- -

tei eránt való nagy figyelmének. Mind ezek meg vagynak a” Pa

risi Királyi könyv tárban, és ezeknek nagy hasznát vette D eg

v i n e s. .

l
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Hunnoknak a” Chinaiakat meg támadniok,

és ha mentek ellenek , számos és erős sereggel

mehniek; nevezetes idő pontokat tettek, azon egy.

más ellen való hadakozások; ugy hogy a” Chinai

Hr onik ákbúl a” szomszéd Hu n n ok viseltt dol

gai ki nem maradhattak; mivel a' Chin a i a knál.

minden egy egy Uralkodónak halála után , az, a'

ki következett, bizonyos arra rendeltt tudós em.

berek által, a” meg halttnak_életét és viselt dol_

gait , minden kedvezés nélkül'tartozott meg íratni.

Ettül az időti'il fogva tehát méltán meg kívánha

t'om hogy a, Hunnus” történeteknek elő adását, a”

Sinai Hronikák, hitelességén biztosan ' építhes

sem, De minekelőtte hát az lenne -,“szóllok min

den lehető rövidséggel a” régibb Kronikaknak

is hitelességéről, és egyszersmind a” Magyar-Tu

dósok közt ez eránt támadott gyülöletes tsatárúl'.

5'. 23.

A” Sin ai Történet iirást némellyek felesleg

magasztalják , mások büntelen' kárhoztatják. L e

Comte Lajos, egy a1 XIV. Lajos Francz

Király által Siam-b a és C hínáb a küldött hat

A, s, , Jesuiták közül azt mondja: (E p. 176.)
lna] 9 - e o - ; y . ;

régibbtör. hogy a Ch lna 1 H 1 sto riab an általjá

ténet irá: ban véve sok költemény“ van, kivált mi

soknak hi- r“ , , . ,

telessége, kor a magok birodalmat [io ezer eszten

“dőre viszik fel felé; de annak az a” része,

mellyel a' köztök lévő tudósok élnek közönsége.

sen , olly bizonyos öszve függéssel és igazán van

írva , hogya” ki azt kétségbe hozta , ízetlen és tu

datlan embernek tartják, és mintegy Eretnek

nek; a” szerént tehát [1000 esztendőtől fogva sza

kadatlan következtetéssel hozzák le a' magok” ural

;kodójikat'; jóllehet ,némell“y Crític us ok még

600 esztendőt tesznek hozzá, meg lehetős hihetős

séggel'; de többnyire az első értelemmel tartanak;

Valóban, ha ki annyi sok - vísgálódások után,

mellyeket ez eránt tettek a” tudósok , kétségbe
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hozta azoknak hitelét, nints miért ne kételked

nünk, a” több Nemzetek Historiájirúl is; an.

nyival inkább mert a” Sinai Historiát a' kül

ső nemzetek el nem ronthatták, mellyrûl pedig

más nemzetek gyakran panaszolkodnak. Ezen fel

lyül igen sok van a' Sinai 'Historiában, a”

mi nem tsak a” régiséget hanem az igaz mondást

is hitelesíti, mert egy az , hogy minden időbeli

Tudósoktûl igaznak tartatódott, mert az, hogy

olly tsuda egyûgyűséggel, nem másunnan költsö

nözöm beszéddel (sti l us s al) hanem világossal

és faragatlannal van írva , hogy jelét adja az igaz

mondásnak. Abbúl vette ama Sinaiaknál nagy

nevezetü Confucius is, Kristus előtt'51o esz

tendővel a' maga tudományjának fejezeteit: végre

az “emberi nemzet életének- elsőbb idő szakasszai ,

mellyek abban említődnek; tsudálatosan meg e

- gyeznek a” Szent Irással; és a” mi veleje a' dolog

nak; az ő általok feljegyzett, és az Europaiaktul

probára vett napbeli fogyatkozások feljegyzései,

nyilván való jelei az igazmondásnak , mellybí'il

méltán ki lehet hozni, hogy ha ezekbűl kételke

dünk, a" több nemzetek Historiájában annál

inkább, semmit bizonyosnak nem állíthatunk. -

Ez ugyan felesleg láttatik írva lenni; és én el is

.hiszem hogy a' Jesuiták a” Chinaiaknak,

másoknál sokkal jobb akarójik vóltak: de nem is

építek én az előadáson, hanem annak okain. Ha.

Le C omte a' közönséges számlálás szerént ve

szi a” sarkalatos idő-szakaszokat, úgy az a' [4000

esztendő az ő idején fellyí'il még nem megy túl az

özönvizen , az én előre botsátott l ai s t r o m o m

szerént ll}. meg előzi azt 33 esztendővel; az itt“

említett C r i ti c u s o k szerént pedig hatszázzal is.

De hiszen azt már többekbûl is tudjuk , hogy ae

C h i nia ia k nem . ismérik a' N o é' özönvizét kö

zönségesnek; ls ha az A r m e n i a i első költözkö

. désri'il, melly az én feltételem szerént közös vólt

a” M a g y a r o k é v al, nintsen bizonyos hagyo

mányjok; vagy , ha már akkor vagy C bináiban,
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vagy azon nem sokkal idébb laktak, 70 égi lép

csönyire nehéz egy ollyan özönvízbi'il Idő-fejét E
p o chá t xtsinálni. Az elő adásnak több okait majd

akkor veszem kérdés alá, mikor a' több bizonysá

gokat is meghalgatjuk :' L e C o m t é t mint ollyan

embert, a” ki helyben tapasztalta a" Chinai tu

dományokat, 's mint a, ki maga is tanúltt ember

vólt úgy hoztam fel; hazudni őtet semmisem kén

szeríthette (hanemha a” Romai új húzások; de

azok is tsak a” Tudományos , leg inkább pedig aI

vallá st illető dolgokban) elő adásának okaiban

ha már hibázott, igazíttsuk meg: de elébb hát lás

sunk többeket , kik között nevezetes V o lt air e ,

a” ki (Hist. univ. c. 1. de China p. 13.) azt

mondja: A' Sinai H is t 0 ria, melly minden kér

désen kívül bizonyos , és talán tsak egy maga é

pûltt az égi tapasztalásokon, kételkedés nélkül va

ló módját mutatja az idő számlálásnak már attúl'

a” napfogyatkozástúl fogva , a' melly a” mi Idő-fe

jünket , ugymint a” H ri st us” születését 215.5 esz

tendővel meg előzte, és a” mellyet az Europábúl

oda utazott Mathematicusok, és Missio.

nariu s o k , az égi számvetéssel tökélletesen meg

egyezni találtak: Igaz, hogy S ándo r, ollyan

égi tapasztalásokat, mellyek [100 esztendővel meg

előzik a” Sinaiakat, küldött Babylonbúl Gö

rög országba, mellyek valóban nagy emlékeztető

maradványji a" régiségnek: de a, B a b il o ni ai ég

 

, visgáló laistromoknak semmi egybeköttetése nints

más His to ri ai tettekkel; ellenben a” Sinai a k

öszve kötötték azokat a" velek egy idejü történe

tekkel, °s egyiket a” másikkal támogatták. Attúl

a” fogyatkozástúl fogva a” Sinai számlálás , sza

kadatlan renddel megy 230. esztendeig, Hiaus

fejedelemig, a” ki maga is értette az égvisgálást,

és közel 80 esztendeig tartott uralkodása alatt hoz

zá szoktatta ahoz és tsinosította a' maga népét; a”

minthogy őtet most is úgy betsülik aa Chinaiak,

mint miVTitust, Trájánt, Antonint: már

ha Hiaus, abban az időben jól értette a, Ma



thesist , úgy kell lenni, hogy ő eléggé tanúlt és

nem faragatlan nemzet közt született: mert a'vad

nemzetek az illyen tudományokat nem gyakorol

ják. Itt előre tsak azt jegyzem meg, hogy az a'

napfogyatkozás a' fellyebb elő adott lajstrom sze

rént az özönvíz után történt 138 esztendővel: el

lenben a” C h al d e a í égi tapasztalásoknak , mel

lyeket Sándor B a b y l o n búl Görög országba kül.

dött zóziesztendővel meg előzték az özönvizet (és

így ezeket más idő-fejen kezdi V o lt air e , mint

sem az, melly eránt fellyebb 1.5. Praj Uss eri

u s s al bizonyít) J aus, vagy H i a u s Császár ide

je pedig esik az özönvíz után 368 esztendőre, a'

világnak 2024. Itt ismét méltó meg gondolni azt,

hogy V olt air ban tsinálhatott a” Sin a i akrúl

nemünemü elő-ítéletet az a” Sinai tudós ember ,

a” ki az ő idejében H oll a n d i á ban járt , mert

midőn attúl azt kérdezték az E u r o p ai Tudósok:

miért hogy a” Zsidó, Görög, és Római nem

zetek történeteirül semmit sem tudnak a” Sinai.

ak? ő meg mutatta hogy tud; de olly mellékezve

felelt mintha nem tudna: semmi szégyen úgy

v mond, egy ollyan kisded népetskérül mint a” Z si

d ó, semmit [sem tudni; vagy egy M a c e do Sán

d o r győzedelmeirül, vagy J ulius Caesar é

r úl : sokkal nagyobb gyalázat, egy ollyan temér

dek kiterjedésü országnak , mint Sin a , his t o

r i á j á ban járatlannak lenni , semmit sem tudni

amanevezetes Xíxo fu C on'cochigramkrúl,

és a” Tip fi - hihi titkairúl, mellyek minden más

nemzetek ditsősségét fellyül haladják: V 0 lt air e

_ ugyan magaU-hittebb Tudós vólt, mintsem hogy

valaki felül elő ítéletet tsináljor'i magában ; de e”

mellett ő is ember vólt, talált valamit a' C hinai

Tudósban , a” mit felesleg betsült , kivált ha a”

Tip fi - h ih i' titkait is , vagy ' azokbúl valamit fel

fedezett nekie; többire a, V o l t air e okadásait is

x mindjárt meg visgálhatjuk a" többekkel együtt. -

Továbbá - Martinius (D e ca d. l. His t. Sin e n

sis L. 1. p. 20.) azt mondja, a“ mit már fellyebb

lS er1n- _

_ ÁM "
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isérintettem: hogy szokása vólt, 's most is szo, 1'

kása annak a” nemzetnek ,- hogy egynehány jól

tanúltt, és bölts emberekre, P h i l o s o p h u s o kra

bízza a, meghóltt Fejedelem' viseltt dolgainak min

den színlés és hízelkedés nélkül való le írását an

nak következője : melly hivatalbeli munka tehát

ő nálok igen tiszteletes és sok nagy emberek vágy;

nak arra. Innen van'hogy a” S í nai Hí sto ria,

noha annyiszor folytatódik, annyira hasonló ma

gához ;=és* jóllehet más-más Irók nevelik azt időrí'il

időre , ollyan , mintha ugyan azon egy Irónakmqn

kája vólna: és tsak ugyan egy az, 's nem mástúl,

mint az “arra rendeltt Kir ál yi Embertűl „íródik ,

'és már nagy és“ igen sok könyveket tészen En

nek a” Martini us nak ugyan annyi az ellensé.

ge , valamennyi a” ' S i n ai H r o nik á nak; de ezt

a" História Irásnak módját nem tudom miért ne

engednénk meg? holott úgy vólt az az E g y ip t o

miaknál is, éppen azon E gyiptomía knál,

a" kikti'ilyszármaztatja D e g vín e s C hin á nak

tsínosabb részét : és még e” mellett , a" kinek a”

His t o r i ai igasság ellen kifogása van , teheti azt

helyes okokbúl az illyen Királyi His toricus

ellen is; 'mint V oltaíre is az vólt , és még is é

legen vágynak ellenkezőji. Ezek hát nevezetesek

a” Chin ai K r o nik ák” pártfogójí között. Ellen

kezőrűl bizonyít pedig Ca s s i ni, egy. a” leg hire

sebb As tr o n om uso k közül; a' ki már a' 18-ik

száznak elején sokat tudhatott a' C hí n a i a k” ég

visgál'ó tudományja felül; ő azt mondja: 'Engem'

 

71. (') A' Millót Közönséges Históriäjának elején, még nagyobb

" meg határozással adja elô Christian! a' Sinai Fejedelmek tettei'

leírásának pontosságát; hogy, úgymond, az arra rendeltt'tudos

Társaság bizonyos darab írásokban meg irja minden egyegy fe)e~

delemnek viselt dolgait, “és azokat egy záros ládába, egy arra a'

végre tsinált lyukon, vagy résen beveti; és a' láda mind addig fel

nem nyitódik , inig az a' Familia uralkodik , annak vé jvel , a' da:

rab irasokbul e y egész Históriát tsinalnak, és azt a' ien-yzszmee

- nevü nagy róniliába be írjak. Ezen kívül minden varos indon

liént fel jegyzi a' maga' történeteit, mellyben nem tsak a' korma

nyi, tudományos, hadi, és vallást illető történetek, hanem meg?

magános tettek is meg vasynak irva.

a

10
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ugymond az a” nagy megegyezés, melly tsa-k nem.
óra perczentésre, míniutumra meg van a” Ty

_c h o” és C h i n á i a lt” számolása között , arra bírt,

hogy ezeket a” Laistromokat, Tabulákat a'

Chin aiaknak azok készítették. a” kik a” közeleb.

bí századokban C hin á b a n járatosak vóltak; (két.

ség kívül a1 Jesuitákat érti) A' több ellenmon.

dók, mint kivált Cettó a" ki a” Sinaia knak

még a” C al e n d a r i u mjokrúl is azt tartja, és kö

zönséges tudományra útal e" részben, hogy azt is

T ö r ö k Egvisgálók készítik : valamint igen szúró

sak , úgy nem is bírnak semmi nyomos erővel; ki

vévén magát D e gv in e s t , “a” ki mivel második

munkájában ,- E gyip t'o m búl hozza ki a' C h i

naiakat, azt tartja, hogy az azon költözködés e

lőtt való ídőkrűl valami tsak íródik a' S inai His

t'ori á ban , az mind E g yi p t o mi történeteket

foglal magában; és a' melly Chi nai Fejedelme

'ket' számlál, azok Thebei Királyok vóltak; a”

betûjök is a” C kínaiaknak, az E g yípto mi hoz

 

hasonlít, és így az Irás' mesterségét azok vitték -
baa be , i hanem a” Sinai népnek nyelvét el' vál

falták, és így Sin a i nyelven írtak E g yi p t omi

"betükkel: ezt bizonyítja P a r e n n i u s sal is : N e e d

h am T u r b e v i ll pedig , nevezetes dolgot beszél

egy T ur i n ó ban talált Bálványrúl , vagy is azon

lévő rajzolatos írásrúl , mellyet E g yi p t o mi be

. tűknek vall lenni, de a7 mellyeket egy Chinai

Talmáts magyarázott meo“.

'B. Ezeket előre botsátván, - mert a' Ch i

nai hitelesség _ellen és mellett elö hozott erősségek

{mind tsak ide mennek ki, visgáljuk meg most a”

“bizonyságul állított tudósoknak okadásaikat: Azt,

hogy a' külsökwel nem ronthatták a' Chin ai His

t ó ri át ;' meg lehetengedni; mert Királyi vigyá

zat alatt készülnek és tartatódnak; de hogy ez így

vóltie a" Kristus előtt. 2000 esztendővel is',? azt

nehéz megmutatni , és így azt is , ha a'belsők nem

irtake valamit, vagy ditsekedésbűl , vagy alatto

mos hiûságbûl, vagy más valamelly mellékes te
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kintetbi'il? a' mi azomban más nemzeteknél is , és

még jobban meg történhetett, és így kétségessé

lenne általjában , a' régibb történetek leírásának i

minden hitele. Hogy minden Tudósok helyben

hagyták vagy igaznak tartották a” Chinai His

tóriát, ha így egésszen meg nem engedem is;

de a' Tudósoknak nagy részéről „elhiszem; D e g

vine s tette elősször a” kétséget figyelemre mél.

tóvá, a” gyanúba'vett, vagy is gyanított, Egyip- o

tomi költözködéssel. Hogy együgyü. és nem vala

melly másunnan költsönözött beszéddel van írva,

ez egy igazi javalló ok. a, hitelességre: nagyobb

pedig az, hogy Confucius abbúl vette a' maga

mindszent, mind-világi bőltsességét; mert egy az

hogy Confucius maga," nálánál régibbeknek,

nevezetesen Y a o , és N u n Királyoknak tulajdor

nítja a” maga tudományját, és ki tészi hogy azok

ő előtte 1.500 esztendővel éltek; hahát ő .510 esz

tendővel élt Kri s tus előtt , úgy Ya on ak 2010

esztendőn túl kellett élnie; és hogy Co n fu cius t

meg hazudtoljuk , az ő feddhetetlen erköltseí arra

okot nem adtak ; (e' szerént hát Yao N oe lett

vólna, a” szoros számlálás szerént vagy ő vele egy

idejü; és ha Nóe; akkor Nun, annak fija Jafet,

mivel a” mint fellyebb mondám Nun az Arme.
nia tájéki napkeletieknél Fiútitesz) márs az hogy

az ő Isteni és világi böltsessége ollyan, a" mellyet

ő valamelly vad nemzetek” hagyományibúl nem

kaphatott; az Istennek lételérül , “annak egységé-

rűl, az erköltsökrűl való állításait , ha ő Yaot úl

vette, Y a o már Z o r o a s t e rtí'ii“ mint későbbitűl

nem vehette , annyival inkább az E gy ipto mi.

aktûl nem; de vehette Prometheustúl a” Noe

másod” unokájátúl, a' kijó darabig élt együtt No

éval , és nagy az elő ítélet felőle , “'s nem hibáz

nak a' hagyományok is, hogy az ő oskolájában

maradott meg a” Noé” böltsessége; és ámbár szo.

ros számolás szerént ennek a” Yaonak ideje , a'

. világnak 1939 esztendejére esik, 283 esztendőre

pedigaz özönvíz után, a, mikor még No é-élt, és

10 * '
.x



még azután is 67 esztendővel, de már Jafet Al

baniában, vagy leg hamarébb Atr'opathiá-'

ban, Magóg Cappadociában és Syriában,

Prometheus a” Caucasuson lehettek akkor

nevezetes emberek, bár ha az ő Patriarkasá.

goknak idejét a” No é” hosszú élete miatt.később

re kell is tennünk; és ha ezt egyszer megenged

jük, úgy semmi híjja sem lessz az állítás hiteles

ségének, tsak az, hogy a” Sinaiak vagy öszve

kaptsoltt Nemzet voltak a” Scythákkal ,: vagy

ugyan azon egy eredetüek, mint Degv-inesnek

első értelme vólt, (ex una eademque Colonia ori

undi) vagy a” mint én hiszem; a” Scyth-áknak

leg régibb és leg első költözköd-ések
nek- idején,.tőlöklkülön váltt, (le-elébb

nem tsak „Armeniában, akár úgy mint

egy vél-bül való, akár pedig rni-nt egy

társaságba "öszve szövetkezett, hanem

azután a',Magóg' és Prometheus” idej-ek

ben' is, még velek ugyan azon egy nép;

Va” kik tehát mindaz Isteni mind a” világi tudomá

nyoknak fő állításait a” Scy tha Papoktúl vették;

és így a” Noé” tudományját köztök is a” .ből

tsebbek és szelídebbek, mintegy titokban megtar

tották; 's úgy származott el az Istenről valóíjóza

' nabb gondolkodás, mind a” Jao' vagy Hiaus"

következőjire , C hin ába , mind Z oro ast e'r r e

Bactríába, mind az Ind us Papokra; tazéE

g y i p t 0 m iaktúl sem azt , sem semmi ollyas józa'.

nabb állításokat nem vehettek , még abban-az idő.»

ben , mert mind J o , mind A pis , az Egyiptomi

aknak elsőbb Istenei, a" kiknek tisztelete , az az:

az I s i s' szent titkai neve alatt kezdettek az E g y i p

.to m'i Papok bizon-yos titkos társaságban, az Is

tenrül és a” természetről. "józanabb állításokat tar

tani és takargatni; nem sokkal régibbek S e s o s

t ris nál, úgymint “a” ki testvérje v'ólt D a na u s.

nak , Inac h u snak. pedig unokája , és In ac hu s

maga is 2090-ben lett P el o p o ne s u si „Királyjá,

későbben mint Y a o C h in ai fejedelenrmé , In ng
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eh. usnak pedig Leánya vólt Isis vagy Jó' ki még“

halála után lett Is t e n n é , és az ő titkait A pis

az ő unoka Öttse I n a c h u s” unokája szerzette. És

így az Egyiptomi Papoknak faz“ a” titkos tudomány.

ja, hogy az -l sis” neve alatt a" minden dolgoknak

természete és Anyja, az Anyaszereknek , elemen

tumoknak mestere, az'égi természeteknek' elsője

P r i n c i p i um a imádódik , sokkal is újjabb a'

S c y th á k é nál, nem> is ollyvilágos mint a” N oé'

hagyományjai; úgy hogy ha C o n fu e i u s , a" ma

ga tudománybéli és erkoltsi hagyásait, ollyan régi

'bőltsektül vette mint .ő írja, tellyességgel nem ve

hette azokat az E g y ip t o mi aktúl hanem inkább

a” S c y th ák túl, a” kiknek szelídebbjeiknél és ta. '

núlttab'bjaiknál, hogy v'ólt bizonyos bálványozás

nélkül való Religio; ha kitalán a'Promethe

us” bőltsességérül gyanakodna is , és azt az égi tü.

zet, mellyel ő embereket.elevenített, nem akarná'

egy örök alkotóra magyarázni, oll'yanra , a” ki a"

testet , matériát élteti; el hitetheti magát, tsak az

I d an t h y r s u s" üzenetéből is , hogy” neki ninhts

más ura, mint Jupiter az ő nemzője vagy Os

Atyja, és V esta '(az az égi tüz) a” Seythák'

Királynéja: és ez leg alább közelebb jár az igaz

Isten” méltóságához, mint az Egyiptomiak ökör

Osyrisse; a” China-iak is, a” nálok Isten, tér.“

mészetét jelentő Tie-n szón, nem valamelly Pa.

rázs vagy lángoló rakás tüzet ,. hanem örök égi tü

zet értettek“. De a“ titkosabb oskoláikban némelly

igen sokáig ismeretlen napkeleti Nemzetek Papja

iknak még sokkal nyilvánságosabb jeleit 'is' talál

juk a' N o é' t-h e o l o g i áj ának , .mellyeket má.

soktúl nem vehettek mint a" Seythá Papoktúh

A" C h i n a i a krúl nem szólhatok egyenesen; de

.az Indus okrúl van példa: Pinto Ferdin ánd,

nevezetes P o r t u g al l i a itengeri útazó a'kí 1.537

ben ment Indiába , és 21 esztendeig oda lakott,

Xave ri u s Sz. Ferenczet is el kísérte J a p á n ba,

azt mondja (ín itinerario p. 3 13.) hogy előtte

vagy az ő. hallattára így beszéllett egy In d u s Pap

'--xx _<
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Grepós, hogy minekutánna ki fejtette Isten a'

vízbűl a' főldet, tsinált egy kertet, mellynek őri

zőjévé és lakossává tett egy Adáa nevü embert,

és annak feleségét B a ragón é t; de arra kötelez

te őket hogy a" Hilafa' rán fa' gyümölttsébûl ne

egyenek, mellyet magának fen tart; ha nem en

gedelmeskednek , rettentő büntetésekkel fognak

lakolni, mellyek a~ maradékra is által mennek:

De a' füstnek házábúl származott kígyó, a”

nagy Lupántó , ~attúl tartván, hogy az ember,

az isten” parantsolatjához való tisztelettel örök ból

dogságot nyer magának, az Asszonyt jobb álla

pot" reménységével hitegetvén, reá vette, hogy a”

tiltott gyümőltsbűl egyék, a" ki arra a' férjét is

„reá beszélte: melly miatt a” meg haragudott Isten,

ki űzte őket a” kertbül, halállal", fájdalmakkal és

Szükséggel büntetvén; kit mindazáltal Ada, sok

könyvhullatásokkal bizonyított meg bánásával an

nyira mennyire megkérlelt.“ Ezt G re po s mintha

1“ o s e sbül tanúlta vólna; tsak a" neveket változ

tatta; Hol vette hát ezt az az Indus Pap? A,

Zsidók ott soha sem jártak, a" Her eszt yén

vallás sem terjedett oda egész Xav eriu s F e

rencz' idejéig; de az Indus Pap is úgy adta

ezt elő mint titkot , mellyet ő még a' maga bei.

sőbb tanítványi közül is ritkának szokott felfedez

 

. ni. Ha a” S es o st ri s" táborábûl maradoztak vól

na el némelly tsoportok Indiában, azők kato

nák , nem 'Rheologusok vóltak, és 'Mó s e s

annál a' Ses ostris hadánál későbben írta a” te

remtéskönyvét: ha az Alexan driai Belem en

hozzá vetése szerént a” Bachus' innepi szertar

tásaibúl vették vólna ezt az I n d u s ok P r o t r e p t.

p. 7. kinek, ugymond, Papjai, kígyókkal koro

náztatva ezt kiáltozták E v an, annak emlékezeté

re hogy a” kígyó tsalta meg E v át, úgy az Ind u s

Pap nem nevezte vólna Evát B ara g ó n énak; de

ha meg engedjük hogy a” N o é' tudományját a'

S c y th a Papok bírták , kiknek szomszédjai, vagy

éppen Attyok íijai is vóltak az In d u s o k , kön



nyí'i ezen In d us- titkos tudománynak kút fejét el

találni r. mer-t »mind Adaa, mindr Baragóné,

mind Hil'afarán magyar hangzatú nevek. -- . "
 

Messzire is távoztam a'- dolognakfejtegetésében,

mellyre a, Le Comte okadásai adtak alkalma

tosságot; de annál rövidebben írhatok majd alább

a" H un n u s o k, tudományja és vallása le írásá.

ban; most tsak azt teszem még hozzá hogy a'mik;

ben a" Le Comte” állítása szerént az emberi

nemzet elsőbb élet ideji meg egyeznek a” Sz. Irás.

sal (de a” mellyek a” [io ezer esztendőben éppen

nem egyeznek) azt sem lehet más kútfőbûlkövetá

keztetni, mint abbúl, hogy vagy mind-a” ,S eyt h a

mind a” Sinai Tudósoknál, vagy azok által ezek

nél is, mint. titkos tudomány megvoltak a" Noé”

hagyományjai, mellyeket E g y ip t o m búl sok

ka]. nehezebb Chinába költöztetni, mint Sey.

th i ának a” V o 1 g avíz és Lm aus hegy mellyé.

ki tartományibúl. . 1 Í I

' Bb. Hanem; a” mi már a'nap és holdbeli fo.

gyatkozásokat illeti, a' melly a, leg főbb! okadása

L e C o m t ének, 's a? mellyekben gyökerezi V ol

taire is a” Ch inai Historia' hitelességefelül va

ló állítását: itt már, a” mint közelebb említettem,

nem tsak a, czivakodó Historicusok, hanem

az égvisgáló Cassini is ellensége a' Chinaiak

nak-v Az egymással vetélkedő,” akár Historia',

.akár tsupa Kronikal, akár Dissertatió' Irók

ha] 9 'nem Sok bajom lessz „ mert éppen/az eq do

logban való feleselések azt mutatja, hogy egyik

nek sem mestersége Pr o;l'ess i ója az, Egv isg á

lá s, és ha vetélkedő hévek tsendesedett magok is

meg vallották talán , hogy e” dologban nekiek 0,1

lyan nemzetről ítélni, aÍ kiknek egész Királyi Ta

náts T ribu'n áll ügyel az A str on oxmiáj okra,

sértés , és nagy hosszúság-tétel nélkül nem lehet.

Braj a”. többek közt azt mondja (Diss ert... 8. p,

191.) hogy ha a” Sinai'ak Kroníkája, Kris

[tus előtt '1122 esztendőn fellyi'il nem más, mint

Egyiptomi Kronika, úgy azoknak az E_Q-..



tlypsiseknek is, mellyek a” Kristus előtt

2155-től fogva (ennyire teszi az -Yao Császár” ide

jét) 1122-ig Chinában történtteknek lenni íród

nak , és a' mellyeket Gaubil próbára vett ,. E

g yi pt o m ban kellett vólna történniek; melly a"

tartományoknak fekvése , úgy a” tsillagzatoknak

állása, és időnek öszve függése szerént lehetséges

e? semmi Historicus, hanemha egyszersmind de

rék Astronomus, meg nem fejti. Nagy emberség

a” nagy tudományú hazafitúl hogy ennek meg fejt

hetését magának nem tulajdonítja , de ellenben

némi'í némi'i félénkséget mutató gyengeség is; sze.

'rentse hogy C e t t o sem felelt reá semmi egyenest,

se nyomost, noha e” tudományban való gyenge

ségéről nem tesz vallást; mit akar a” tartomá.

nyok” fekvése, és tsillagzatok állása “külömbözésé

velg? Nanking tartomány Chin ában, az égi

magasságra nézve meg egyez Juda eával; maga

Jerusalem Nank i n városánál igen kevéssel

magasabb , (hely' szélességét értek ,' la ti t u d i

nem loci vagy el evationem Poli) A” hely

.hossza pedig (Longitudo loci, a” melly mér

tékí'il' szolgál, a, tengely körül - m o t u v e r t igi

nis - naponként egyet forduló. föld” héjjazatja'

bizonyos külömböző pontjain , valamelly égi test'

elébb vagy későbben lehető feltetszése, külömbö

zésének) N ankintúl fogva Jerusalemig 97.

gradus , igen kevéssel több vagy kevesebb; ki le- V

het hát számlálni, mennyivel látszik elébb vala

melly égitest Nankinban, mint .Ieriis al em

benz? (vagy a” ki éppen Egyipto mi példát a

kar; vegye'H ajrót, ~melly még Jerus alemtül

5 grádnsnyira van hosszában, és így Nank inhoz

102 , ésÍez a” szám ha nem tökéletes is , egy égi

gr ád u sra nem esik több hiba [i minutánál , a”

magasság pedig ezek közt is keveset külömböz) de

ugyan azon egy napon tsak fel kél mindenikben;

 

71. (it) Értvén a' holdat, mert a' hold fogyatkozás, 'a' föld színén

mindenütt, a“ bol a” hóld, a” föld láthatarján fellyül van, látható z
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láthatóságát pedig vagy láthatatlanságát, az idők;

nek öszve számlálásában nem külömböztetik, mi

kor ahoz alkalmaztatott á bl á kat akarnak” tsinál

ni: de ha. ki éppen azt akarná vitatni, hogy a9

Chin aiak látható fogyatkozásokhoz 'mérték a”
történeteknek idejét, ahoz sem kelliegyébb , mint

a" hóldnak mind a" háromféle járásának tudomány

.ja , mellyekbül egy jó számvető ha szinte .nem

nagy s As t ro n o m u s is ki számolhatja ; mi

tsoda pontokban esik úgy a” Hold , közibe a"

földnek és napnak, hogy árnyékja el lepje a'

föld felületjének egy darabját,? akkor és akkora

helyen szükségesképpen nap fogyatkozásnak kell

lennie, mert azok a1 kik abban az árnyékban lak

inak, a, napnak egy darabja'helyett a” napban a”

holdat látják; és azt a” Chinai Astronomus,

vagy ha kinek úgy tetszik Török Halendaris

ta, ki tudta számolni, hogy az az Ellypsis,

 

melly C hin á b a n, ugyan láthatatlan , de egyébb “

aránt természeti okbhl a', hóldnak a” nap és föld

közé lett jövetele mí'att 'sz'ükségesképpen történő,

a" föld” színén, hol, és mennyi ideig látható?

mivel a' hóld a' földnek árnyékátûl valósággal meg sctétül, an

,nyi helyen, a' mennyin'a' föld a' nap7 sugár-It oda terjedhetni aka

dályozza, a' minthogy némelly fogyatkozásokban a' hold tellyes

séggel el is tünt, semmi része nem látszott, Kepler Astro

IlOm. Opt. p. 277. a' nap fogyatkozás pedig való, , iogy nem min

den a” láthatáron lévő helyeken látható; demnnak sem kell vala

melly mélységes számolás.

73. (') Mert mind a' nagysága , mind a' tartóssága az Ellypsisnek,

nem tsak a” N odusoklúl való semmi, vagy nagyobb, vagy kis-

sebb (al-hajlás , hanem a' Földnek és Hol d nah cgymastul , úgy

mindeniknek a” naplúl való nagyobb vagy kissebb távelysága , a);

az: a' Perigaeum és Apogaeum, nem külömben Perih c.

lium és Apbel ium lcülömbözese szerént külömbüz; mert an

nál nagyobb vagy ki tcrjedtebb az árnyék, mennél közelebb van

a” világító testhez az árnyékot okozó vastag test; a' mint hogy e

gész meg setétedésc a' na nak, vagy soha sem történhetik, mivel

a' hold kitsiny test a' föld öz , kivált a' naphoz képpest: vagy llí!

ollyankor esik a' nap és föld közé valo, még pedi" tökelelcs

egyenes, a' közép ponton által menő, v. C entral is lzi n eaban

lielyheztetése , mikor éppen leg közelebb van hozzánk a' II ol d“

periga e a, és így egésszen el fogna is szemünk elől "a'jlapo l y

igen kevés id'eig_ tarthat ez a” tellyesen való megsetótules; mert

a' hóldnak látható nagysága, apparens magnitudo meg a“



De hogy az Astronomiai kérdésekbe úton "kívül

méllyebben bele ne keveredjem; tsak azt teszem

még ide , a” mit ugyan azon helyen mond Práj;

hogy a” Sin ai Krónikák a” Quamvut' hetedik

esztendejében, 1 nappal, 11 órával és 32 m'inutá.

val elébb írják történttnek a' fogyatkozást, mint

az ideje lett vólna, és így a' Sinaiak, két nap

alatt két napfogyatkozást láttak ; egyiket természet

felett valót a” H ris t us,” szenvedésekor , mert az

idő akkori ,. másikat a” H u s v é t' vasárnapján rég

geli .5 órakor, melly sem Pala estinában, sem

Egyiptomban nem vólt látható. Erre már kel

lett vólna felelnie C e t t o nak , ha a" Ch ín a i ak'

égvisgáló tudományjokat érzékenyül akarta ostro

molni. Húsvétkor természet szerént való nap fo-I

gyatkozás nem lehet, mert ez tsak ujján történhe

tő , ~mikor a' hold közötte van a” napnak és

földnek; és éppen azért vólt természet fellett va

ló a' K ristus” halálakori nap fogyatkozás, mert

tőltekor történt; és három óráig tartott, holott

ezen-három égi test mozgásának szaporasága, azt

is alig engedi meg x hogy a' résszel-ént való nap

fogyatkozás két óránál, tovább tartson : Ha hát

ama Chin ai másik természet szerént való vólt,

újján'kellett történnie, nem pedig Husvét va

sárnapján. Arrúl önként halgatok ,_ mert ide nem

tartozik, hogy ama” tsudaképpen történtt tellyes

napfogyatkozás is nem származhatott e” természeti

okbúl , de a” “Dionysius Areopagita, és

más akkoriak előtt ismeretlenbülp? '

l

 

hozzánk le közelebb létekor is igen kevésselhaladia meg a'«n ap e" t.

.A' na na látszató nagysága, mikor hozzánk leg messzebb van ,

a' Hó de nál, mikor ez leg közelebb van, tsak 3' minutt-a l ,

az az 1f20 gradussal kissebb; a' kóld pedig a' prímum mo

bíle grádittsain azt a' 3' égi minutumot, 1_2" perczentés alatt,

nz az: egy órának 1f5oo része alatt el futja; (számba se veven itt

most a” földnek az alatt történő tulajdon mozdulását, m otum.

proprium) mell et a' mindjárt említendő, Bri stus'balálakon

nap fogyatkozásra való állításra nézve szükség volt megjegyze

nem.
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Bbb. Egyébbaránt', mivel a; fogyatkozások

nak fel tetszésének ideje Chinátûl fogva Egyip.

I tomig hat-hét óránál többet nem , egész napot

pedig , annyival inkább napokat nem külömböz.

bet; igassága van V olt air e nek, midőn a” C h al

d eai Egvisgáló jegyzéseknél , noha sokkal régib.

' beknél , többre betsüli a' Chinai akat annyiban,

mivel ezekkel a' történeteknek idő-pontjai öszve

vagynak füzve: mert a'polgári és hadi történetek

ben nem szoktak a” Historiák óra vagy mínútx

számra beszélleni; Sokkal nehezebb azt ki fejteni

a” nehézség alú] a' mit C a s s i ni mond , hogy mi

vel a” Chinai Egi Lajstro-mok, tsaknem mi.

n u t á kra meg egyeznek a“ T y ch 0' T áb lxájival:

nem C h in ai tapasztalások lesznek azok , hanem

a” Tych oébúl írták belé a' Chinaiakba, az

ott forgódó E u ró p aiak. Nekem,azomban meg

botsát Cas s'ini, ha gyanakszom az ő gyanújá

nak hibás volta .feli'il. Tett vólna e a" nagy elmé.

jü Cassini ki fogást a” Cjhinai Táblák vagy V

égi tapasztalások Laist roma ellen ,' ha azok az

övével, nem a, .T y'ch óéval egyeztek vólna meg,

hajszálra? nem tudom: 's felüle illyen gyengesé.

get nem, is örömest tennék fel, sőt ismervén A

s t r o n o mi ai érdemeit, azt is hozzá teszem, hogy

még többre betsülném a” Ch inai ég visgálást, ha“,

az övével egyezne meg: De hogy a” Missiona.

rius .les uit ák , (mert más ki tehette vólna) a”

T ychó" l táblájibúl valamit bele lophattak vólna

a' C hinai Kr o nik ákba; azt lehetetlennek tar.

atom: nem tsak azért, mertaz a" dolog ott, Kirá.

lyi vigyázat alatt megy; hanem főképpen azért ,

mert a” Jesuiták, mikor Chinába leg elősz

ször begmentek 1.58 lben már kész A s t r 0 n 0.11.) i ai

Tanátsot, T r;ib u n á l t találtak, 'T c h o pedig az

ollyan Táblákat , mellyeket tőle haszonra költsö

nözni lehetett vólna 1,599.~ti'il 1601-ig dolgoztaPrá

gában , midőn ott" H e pl e r r el (a' kitül. külöm.- '

ben a” világ, alkotmányja, vagy is Napkörül for

' gó égi testek' járása és egymástúl való függése,
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Planetari um S ystema, eránt külömbözött)

's többekkel munkálódott: azt hát Ía' mi még 1.599

ben készült , nem vihették a" J es uiták 1.581ben

Chinába. A' Rudol phina Tabulák előtt u

gyan , írt ő még II. Fridrik Király' idejében neve

zetes ég visgálásra tartozó munkákat, a" maga U.

r a nie n b ur gi várában , mellyet , a” Királytúl

ajándékúl kapott H uena' szigetében, éppen a'

végre épített; de ennek sem lehetett elébb történ

ni 1581-nél; mert ő még I.57.5-ben' utazni ment

N é m et és O l a sz országokba; azután hívta még

vissza Fridi-ik, azután kapta H'uent, a' hol ő

még elébb várat épített , és az ő nagyra betsülen

dö égvisgáló ezközeit készítgette: tőle tehát mást

nem költsönözhettek vólna a” Jesuiták, mint

némelly eleinte K o p p e n h á g á ban 1571-ben írtt

jegyzéseket; de a” mellyeknél a” II. Bud o llph

idejebeli Tabulák (Rudolphinae) sokkal

későbbiek; ha tehát ezekkel egyeznek a' Chin ai

ak, vagy tsudára méltó , vagy mindeniknek 'tö.

liéletességét jelenti. Későbbi lopásrúlr, midőnmár

a”, J es ui t á k C hin ában annyira mentek, hogy

Mandarinokká, és még az Astronomiai

Tanátsnak Elől ülöjivé is lettek, gyanakodni sem

lehet; .mert akkor már lophatott vólna a” ki akart

Cassinítúl' is, ls miért nem dela Hírétül a”

Ludovi cianákat? vagy- Wi ngiustúl a” Bri

t a nni ai akat , vagy miért nem éppen J es ui t á.

"túl Riccióltúl a' Novalmagestik'ákan?

De talán meg is tetszene már az a" P et r o po l i si

orosz fordításábúl a' Chin ai l K r o ni k ák nak ,

mellynek régibbnek kell lennie a” Fis ch e r' pa

naszló szavai szerént , mint a1 J e s uit ák nak ak

' kora előmenetele Chínában, hogy a" Krónika,

és égi jegyzések” másitásához hozzá férhettek vólna.

C. Még az eddig való ostromban tehát, és

védelemben is, valamint ollyan valami nints a”

mi “a” Chinai Historiábúl Szent Írást tsinál

jon, úgy ollyan sints, a” mi annak Historiaí

hitelét fel forgassa; mert hogy egy Herodót, va

v- f" 4-" '- ~w i » s. _ , J
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lamelly mesével kevert régibb elő adásnak'kelletia

nél jobban higyjen, vagy egy Justinust, és '

Trogust va” Hnidusí Htes.ias”költeményes

idő számlálása tévedésbe hozzon; hogy F]. J ó s ef

görög számjait rosszúl írják által a,- későbbiek, a'

mint tettek az Ó Testamentomi Szí. Irás 72 f o r-'

dítójival is; azért még a” Historicusnak hi--~

tele el nem vész okos ember előtt; arra való az

ítélő tehetség , ha az a” részrehajlást levetkezheti,

hogy válassza meg az igazat a, nem hihetőtül: ha.

nem leg erősebb ostrom a" Degvinesé, ki a"

Chinai Histori ának, vagy leg alább annak

egy“ nagy darabjának lételét is meg semmisíti, mi

dőn azt mondja ,. hogy a' régi Chinai vad népet_

az E g y ip t o mia k 'szeliditették meg , és 'tsino- x

sították , valamint a” G ör ö g ö ket , és azokat ké

sőbben , mint ezeket, mivel messzebb való Tarto

mány; minekutánna hát , a” C h i na i a k ,- az E

g yipt o mi a k” erköltseit és szertartásait el fogad.

ták , el vállalták az ő Fr ró nik ájokat is , =mellyz

ben tehát magok” Fejedelmeikké által írták? azot

ka-t , kik régen E g yi p t o mban nnalkodtak , és

így az egész régi Chinai Historia .nem más

mint E g y ip t o mi, melly eleibe van téve a7 Chri

nainak ;. nem ki'ilömben , mintha valamelly

F r a n c z Lorszá'gbúl A m e r i o ába =-- kőltözködött

szállítvány ott! Országot állítana ~fel , .és annak el
ső Iiirályjátiúgyv}írnál'xmint aí mostani uralkodó

Fr a n c z Királynak-következőjét, Su'ccessorát, és

a' régi Francz Királyok, viseltt dolgait, annak

az oda költözk'ödött népnek tulajdonítanál. In

tro d. T.>IV'. p.,16.) Es ezt az Egyip t omi köl

tözködést, nem ugyan meg határozott állításkép- .

pen, de még is hitelesnek vallott hozzá vetéssel ,

a” Kristus előtt lizz-dik esztendőre teszi Ez

 

74. (*) Millót, noha a” Degvines' Systemáiának nem barátja, demég

is azt vallja, hogy az Egyiptomi nép és Sinaiak' erkoltselk', iras

sok és szokássaik közt nagy hasonlatosság van: holott ellenben

már elébb az Egyiptomialtrül c. 3. meg vallotta,-hogy ok a' mats
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tehát D e g vine s nek az , az akár állítása ,' akár

véleményje , mellybi'il a" C h ín a í Kr o n iká k'

hitelességének ellenségei, nem tsak azt hozzák ki,

hogy a” C hin a ia k nem régi nemzet , hanem azt

is, hogy a” Hunnus sem régi; Pártfogóji ellen

ben , a' nélkül hogy D e g v i n e snek ellene mon

danának , vagy az ő véleményjeinél igazabbat pró

bálnának; az ő elsőbb értelméhez ragaszkodnak ,

a” másodikat pedig mindenképpen igyekeznek mó

dosítani; mivel az első értelme az vólt , hogy a”

Hunnus nemzet éppen nem újjabb annál a” ne

vezetes Chi nai nemzetnél , mert Q a” C h i n ai

“Ii r ó nik á k ban, még a' birodalomnak elsőbb ide

jiben már vagyon emlékezet a" H u nn u s 0 k rúl :

'Azokbúl- az első népekbi'il valók tehát , a” kik S i

ne á rbúl az. özönvíz után nem soká elköltözköd

“tek, és talán ugyan azon egy Szállítványbûl “Co

,loni ál) úl származott Népek. Ide járúl az is , a'

mit az Egyiptomi és Ch inai betűknek meg

egyezésérül mond , hogy meg nézte a' C hi nai

régi L' e x icont (Degvines) mellyben a” régibb be

tí'i formák'vagvynak, és azokhoz hozzá nézvén a'

P h o e nic i ai betüket , tsudálkozott, midőn azok

közt emezekhez hasonló rajzolványt ,' figurát ta

lált; még jobban el bámult pedig, midőn illyen.

hasonlatosságot felesleg is talált; és errül nem árt '

meg halgatni N e e d h a m o t is , hogy úgymond :

"emlékezetben kell tartanunka' mit minap xa' M e

'xicoiak nál tapasztaltunk", a' kik tsupa, rajzola

tokkal éltek a” képzéseknek , id eáknak ki jelen

~_tésére, azután szaporították azokat betü formák

kal , e h a r a c t e r ekkel (alkalmaztatván azt a” tö-bb

nemzetekre is) és. ezt úgy mond , eléggé bizonyít

c

n

IW 'l 'N

kát, kutyát. sólyom madarat, farkast, krokodilust, és ennek el

lensé ét az Ichneumont, vagy matska nagyságú nagy egeret, úgy"

a' gó ya formájú, kígyóval élő Ibis nevü nagy madarat, Isten gya

' mint imádták; ezt pedig a' Sinaiak nem teszik {egy nagy Colonia.“

vitelre pedig c.'IV. azt jegyzi meg, hogy h' haiöhaáástúl irtóztak;

~ ea nyomos oltátiad'a ; mert u. m. a' tengert Typhon jelenségének

tartották, a' ki pe lg Ozirisnek ellensége vólt. ' '
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ják azok a, tapasztalások, mellyeket ŐFR ómiá bail

tett , a” hol a] kerekded tsutsos oszlopok, 0 b e l i-

sci, mennél régibbek, annál kevesebb betü for.

mákat , c h a r a c t e r ek e t , 's annál több rajzola.

tokat ,. S y m b o l a , mutatnak: ez vólt hát ~ első ,

vagy 'mintegy első állapotja, úgy mond, az Irás.

nak , 's innen .könnyí'i ki hozni, hogy a” C h i

naiak az E gyip'tomiaktúh' a' betüket vagy

inkább c h a r a c t e r e k e t nem elébb tanúlták ,

* mint akkor, mikor már ez a” mesterség annyira.

mennyire tökéletesség-ie ment , sokasodván aí

cb a r a c t e r ek , vagy szabadon gondolt betü for

ma jelek, kevesedvén pedig a” Symbo liimok:

mert midőn a” Symbolicus jelek vagy rajzó.

latok, mellyekkel a' legrégibb időkben .élteli az

.E g y í p t o miak , most is felesen látszanak az ő

emlékeztető köveiken, a} 5 iniai “könyvekben pe

dig, vagy más emlékeztető Irásoliban , alig van?"

az illyeneknek nyoma is, és az újjabb Chinaiak,

nem is tudnak felűle semmit is: tehát az, Egyíp

t o miaknak kellett a” mesterségek” és tudomá

nyok' találój-inak lenniek, és a” C hin ai akat sok

kal is meg előzték; Ez tehát már úgy veszi mint

meg nyert igasságot, hogy a” Chinai ak Egyi

ptomi szállítv'ány, Colonia. 3 -~

Cc. A" mi tehát Degvinest illeti: Én meg

' ismerem ,- hogy ö , annak az igazságnak kikeresé

sével, hogy a” Hunnus nemzet, a' Chínai Bí...

'rodalomnak elsőbb idejében már szembe tünö és

nevezetes nép lévén, nem újjabb a” C hínainál,

nemzetem előtt nagyobb érdemet tett, mintsem

hogy én az ö első értelmének némelly részben lett
vissza vonásáért ellene ki ikelnifne átallanék; és

Nemzetemre nézve níntsen is arra semmi szüksé.

gam; de valami ollyan formát maga! is meg enged ' '

Degvines, a° millyen vallást maga tett maga felül 1

A g os t ci n , noha másér'demí'i dologban, Hí eroa

th

n ymusnak, hogy az o értelme nem tsalhatatlan;

szavai nem szent Irás, 'valamínt a” Hiel-ony;

musé sem, a'többEgyházi Atyáké sem;

~ 5
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és- nem fogja neheztelni , hogy minekelőtte mind

első , mind második értelmét a' Hunnokra 's

Mag yar o kra alkalmaztatnám , szóljak eggyet

kettőt, második értelmének lehetős vagy lehetet

len volttárúl , tsupán tsak a” Chinaiakra néz

ve. -- Itt Degvines szorosan a” Seneári kőltözkö

déshez tartja magát, 's úgy veszi a” dolgot , hogy

az özönvíz utan negy pár embernél több nem ma

radt,'vazok, vagy valóban tsak három pár, sza

porították'el a” világot: Chináb a tehát már tsak

ugyan kellett valamelly népnek a, Nóé' valamel

lyik fijának nemzetségébül kőltözködnie : mert mi

kor-a” fél tétel szerént az Egyiptomiak oda Qo

Loniát vittek , már ott embereket találtak: így

magában , hogy Sin e ár búl , egy - két száz ezer

ember, míveletlen tanúlatlan nép el indúl, és el

vándorol ezer mértföldnyire, 's útjában még job

ban is el vadul, azután meg akad a” napkeleti ten

gernél, "s odébb nem vándorolhatván, élődik, ta

nyáz, "s tsak a” tsupa lételrűl agg, mint a" barom;

ezmég annyira mennyire képzelhető dolog: de

ha úgy vesszük a1 dolgot , hogy S e n e á rb ól ad

dig egy nemzetség vagy egy tsoport sem indúlt

ki , migi ott ' alkalmatosan megtért; sem a' köze

lebb való tartományokbûl addig el nem szakadoz

tak, míg a” népesedés .miatt azokból is ki nem szo

rûltak, ésaz akkori népesedésnek (ha az én 500

esztendőmet sokal-laná is akárki) leg alább is kel

lett 150 esztendő; Szabad legyen hát kérdenem,

hogy az özönvíz előtt tudtak Irást? és millyent?

ollyant e' mint. a” N e e d h a m” fi g u r ái vagy mint

a” Characterj ei, vagy Noé és az ő márakkor

száz esztendős fijaí Irástudatlanok voltak e? Ké

tség kívül nem: 1656 esztendeig az embereknek

olly hosszûiaéletí'i korokban , bizonyosan jobban

gyarapodhattak a” tudományok, mesterségek, és

Irás módja, mint most ugyanannyi ideig, mikor

az ember magát 30 esztendeig alig tökéletesítheti.

Vagy Kámnak több esze és tudományja volt e

mint Jafetnek? Misztraímnak, mint Ma

' gógnak?
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gógnak? 1.50 esztendő alatt lehetetlen volt a'ma.

radéknak N'oétúl, Se'mtűl, Kámtúl, és Já.

fe t túl az özönvíz előtt való írást meg nem tanûl'.

nia : és azt a” tudományt mindenik költözködő

tsoport magával vitte; és úgy lehet gondolni,

hogy mindenik egy formát vitt , a” betük külöm

bözése _a' meg oszláson túl későre történt, _vala

mint a” nyelvnek, vagy szállásnak változása is ,'

ahozképpest , a” mint egyik vagy másik Nemzet

nek , a” maga lakásának alkalmatos vagy alkal

matlan vólta miatt, egy vagy más mesterségre és

foglalatosságra vólt nagyobb! szüksége; a' Ch a

r a c t e r e k, vonásai is ,~ a” gondosabb vagy gon

datlanabb írás miatt változtak és külömböztek;

úgy hogy utóbb tsak az eredeti rajzoló, vagy ké

 

pes írás módja maradt egy forma (de a' mellynek ',

az özönvíznél sokkal, ezer esztendővel -ís régibb

nek kellett lennie) de a" melly ki menvén a,” szo

kásbúl , nem' tsuda ha az azzal való élés módját

a” maradék el felejtette , valamint az első egyező

vcharacterek'et is. Azegy Jafet' nemzetségét

rül, vagy leg alább a” Magógér úllehet méltó

ki fogás , mivel az ha talán lie ment is ~Sineár-

ba, melly alighihető; de a” széllyel oszláskor is

az Araxes mellé jött vissza, és jó darabig, (leg

alább a' mennyi ott meg-tért) Noéval maradott;

annál tehát leg jobban meg maradhatott, mind.

' az özönvíz előtt való régibb, mind az újjabb írás,

mellyel Noé élt, mind a, N oé, tudományja;

A” többek , a, mint B ab ylon körül, ki közelebb

ki messzebb , famíliák számra tanyáztak , még'a'

v'ilág-szertelett meg oszlás előtt már, egymástúl

valamennyire külömbözhettek , mivel fő Atyai

honyjokat el hagyták: ugy hogy a” Magógák,

úgy gondoltatván mint Noénak tulajdon háza

népe , még akkor kezdték a” meg-oszlást, és a'

meg-oszlani. kezdett ágok az [rásban és nyelvben

való változást, mikor már Semnek és Kámnak,

még az unokájiknak fijaik is ágokra oszlottak. E-_

gyezhetett e tehát a'Sinaiakírás' formája. az Egyip

- 1 1 '
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ltomiakéval '? egyezhetett igen is , de nem az E

gyip t o mbúl S inába lett költözködés miatt;

hanem az eredeti egyenlőség miatt, -leg hamarébb

pedig azért , mert a” C h in a iak egy eredetüek ,

vagy leg alább egy, idejü költözködésüek lévén a,

M a g ó gá k kal egyenesen rm e ni á búl hozták

azokat , az első kézbül és minden keverék nélkül :

onnan vették az E g i p t o mia k is, de már több

kézen által és így több változásokon is , mert e

lébb Assyriába, Mesopotámiába', .Ba.

' bylonba vitték; onnan ment osztán a" közön

séges megoszláskor, Chaldeán és Phoenici

á n által E g yi p t o m b a , sok keverékek között : r

a” mint majd alább, - a' Chinai nyelvnek nem,

mert azt nem értem, - hanem a' Ma g yar nak

eredetiségét, vagy is eredetiséget.mutató tulajdon- '

ságait meg fogom bizonyítani. Többire, jóllehet

m'ég ezen okok mellettis a“ Chinai népnek, úgy,

mint rendbe szedett társaságban élő nemzetnek

régiségét , az E g y i p t o m i val öszve mérni nem

akarom: el hiszem, hogy a” városi élet, az azzal

járó tsínosodás, lágyabb erköltsök, czifrább Re

l ig i o , .és így az ezekhez meg-kívántató T u d o

mány és mesterségek is, elébb meg lehettek ~az '*

Egyiptomiaknál, mint a” Chinaiaknál; de

arra hogy ezek amazoktúl vegyék azokat ls még a'

betüket is , sem szükség nem vólt , sem a” tapasz

A talás nem is úgy mutatja: egyik mint a” másik

magát az emberi 'leg nagyobb mértékig tökélete

síthető elmével birt : az ollyan M e xik ó knak ,

Perûknak , Robinsonoknak, “a” mellyekben

a” fáradhatatlan E u r o p a i ak, míveletlen, sőt né

mellyekben baromi vadságú embereket találtak»,

származássokat, nem tudjuk egy ollyan közönsé

ges meg oszlásnak idő-fejével őszve kötni, mint

vólt a Sine ári , a” hol már a” majd-meg oszlan

dó emberek A s t r o n o m i át is tudtak: újjabb

szerencsétlenségnek, vagy ha réginek sokkal na

gyobbnak kellett érnie az 'ő lakhelyeiket, és ak

kor is kevés, 's minden más szelídebb népek' tár.
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saságjoktúl el zárt tanúlatlan emberekti'il származ.“ '

niok , a' mit a, C hinaíakrúl, midőn ők Sine- -

árbúl szakadtak , sem Degvines "sem Need

h am nem állíthat, sem azt nem állíthatják, hogy

elébbiek vólnának az Egyiptomi betük és írás

módja ”s beszéd mint a' Chinai, mert az ezen

Sin e á r i meg oszlással meg egyeztethete'tlen. Egy

a” városi társaságos életbe hamarébb bele szokott

nép , minémü az E g y ip t o mi, az eredeti együ

gyü életmódjához múlhatatlanûl meg kívántató

ezközöket és így a" beszéd, és írás' formáját is töb

 

. bekben és hamarébb változtathatta, mint a' Chisx

nai; úgy hogy mikor az Egyiptomiak népet

költözködtettek, vagy akármi módon szállítottak,

ha szállítottak , C hin á b a , már ott kész nyelvet

és beszédet találtak , (de az övékével v már nem

egyezőt;) a” mit ezen C oloni ának baráti is meg

ismernek, 's úgy hiszik hogy a' Chinai nyelv-'

hez és beszédhez alkalmaztatták az új lakosok .az

E g y í pt omi betüket: de én hozzá teszem , hogy

kellett lenni beti'iknek is , és az akkori E g y i p t o

m i aknál régibb betí'iknek, ollyanoknak , mint a'

mellyek a” N e e d h a m T u ri n oi bálványjára
'mettzve voltak, és a'i C hinai 26. nagy tagbúl ál.

ló Szó -tárban L ex i c o n ban meg találkoztak.

Tudni illik bővebb világosítás kedvéért.

C.cc. Azt mondja, N e e d h ám, egy T u r i n.

ban (Taurinum, Augusta Turinorum) találtatott

B á l v á n y rúl , és arra mettzett régi, ,s valaha az

- E gyípt omiakkal közös betü formákrúl vagy

Characterekrűl, (egy arrú] írtt és FLÓ

mában 1771-ben ki adott különös köny

vében vagy Levelében: a"könyv vagyon

_ajáIÍlva Victor Amadaeus Sabaud'iai Ki

rályi Herczegnek , melly alkalmatosságot adott a'

Királynak, Károly Emmánuelnek, nap

keletre küldeni Tudós utazókat, az E g yi p t o mi

régiségeknek felkeresésére) hogy midőn a, Bálvá

nyon látszó Egyiptomi charactereket, bi!

zonyos rendben és helyheztetésbien állani, és egya
i l l
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mástúl megkűlömböztetve lenni tapasztalta vólna,

kedve jött neki, a" Degvines, Barth elemi,

és S c h m i tt Tudós Uraknak, az illyen régiségek'

visgálásában már mutatott példáját követni: mi

vel tehát , mind ezeket , mind más két könyvek

ben találtt sok [képes rajzolatokat is , E gy ip t o- '

mi származásuaknak ,' de az ugyan azon időben

C h i n á b an gyakorlott betü. vonásokhoz hason

lóknak nézte: leveleket készített Pekinbe, és

Quartungba (miért hát nem Egyiptomba?)

hogy mentül elébb el küldje kérdéseit: meg sem

gondolván , hogy illy nagy dolognak Rom ában

is végire lehessen járni. Bele akadt azomban egy

Pekini születésű, Chi-nai Vu Lucius nevü

emberbe, a' ki a” Vaticana Könyvtárban a”

C h i n a i könyveknek vólt gondviselője; 's annak

meg mutatta az említett fellyûl“ írást I n s c r ip t i

ót, De ő első látásra abbúl semmit sem értett ,

mivel ő tsak a' mostani betüit értette a" maga nem

zetének. Kérdezte hát tőle ,~. ha mindenkor ezen

mostani betükkel éltek e' a” Sin a i a k? azt felelte

Vu, hogy éppen másokkal, mellyeknek értelmét

az arra szolgáló könyv tárokban kell keresni. Egy

néhány- nap mulva vissza jött Vu, és a” Bálvá

~nyon lévő C h a r a c t e r e k közül tizenkettőnek

meg hozta a” magyarázatját , mellyet feltalált egy

Sin a i 26. darabbúl álló szó tárban , melly P e

kinben íródottle, és a' Vaticana Biblioth e

c ának küldődött ajándékba : Ö tehát hogy élő

bizonyságokkal erôsíthesse tapasztalását , 's töb

beknek társaságában nézhesse öszve az Egyiptomi

Inscriptíót a” Sinai Szó-Tár" betüjivel, meg

kérte Jac quier Tudós Minoritát,' és Ve

nuti Urat a' XIII. Kelemen Pápa' Anti

quariussát , és V-ilc o eks nevezetes Tú

dós A n g l u s t , a' ki egész szorgalommal elő

mozdította ezt a” vísgálást; mindnyájan úgy ta

lálták hogy ezen 1'2 betü formák mindenben egyez

nek a” S i n ai Szó-tár-beliekkel. V u Tolmáts a

zután ki kereste a* többit is , és az egész E g y i p
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t 0 mi ín s c rip t i ó t meg magyarázta: mellybûi

bizonyos következésül azt hozták ki, hogy az E-“

gyip to m ia k és Chin aiak egymással rég-túl

fogva egyes Nemzet, ha tsak nem ugyan azon ere

.deti'i, Iés egyik a” másikbúl mint törzsökbi'il met

tzett ág. Az említett C h i'n ai Tolmáts , úgy

mond, se soha nem látta azt a' bálványt, sem az

E g y ip t o mi nyelvet "és történeteket nem tudta ,

's még is meg magyarázta a” három utólsó betün

kívül; mellyekrűl uazt ítélte , hogy tulajdon név. I

nek kell lenniek, hangját mindazáltal azoknak

is meg-mondotta; mellyekbül ez az Egyiptomi

név jött ki Schi sou chi. ennek/utólsó betűfo~

gását chi ugy kell mondani , mint az Olasz C.

ez vólt pedig az Irás: Frons tam lata est:

oculi sunt caerulei, alba 'est facies,-'.

Persona magna haec est, figura ejus

longitudine, p'almas magnas marmo.

reas cum dtimidia habebat, nove-m ejus

dem generis, coloris nigri. Valde pul.

cra prius erat, praesenti tempore, tam

qvam D ea colitur. Schi sou chi. .Mi'nek

előtte ebbül a” leírásbúl a' D e g v i n e s" és N e e d

há m" véleményje eránt követkerzéseket tsinálnék,

előre kell botsátanom- ezt: Sajnálnám ha ennyi

tanûltt embert egy Vitenbói Annius reá sze

dett vólna, (melly pedig nem lehetetlen) mert azt

nem írja N e edh am , mi hozta 1700 tájban Tur

rinba azt“ az Egyiptomi bálványt? melly olly régi

időbeli, a, mikor még a9 feltétel szerént az Egyip

tomi és Chinai betük egyezők vóltak: azt pedig. '

éppen szégyenleném , ha valamelly Chin áb a n r

sokáig lakott Europai Tudóstûl származott az

a" Bálvány és azon való Irás T urinb a: színt

úgy mint az Annius' jeleltt kövei a' Viterboi

lszőlőkbe': mertha a' Jesu'iták és Chin ai

Pír onika' rossz. akarójinak gyanúj'ok szerént be

lophatták a” Tichó Tabulájit a”~ Chinai

' A strono mia-i Tanáts titkai közé : ezt sokkal

könnyebb lett vólna meg tenni ötven-hatvan eszÍ~
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tendővel elébb mint a" Bálvány meg találkozott

Tur-inban. De én errül igen örömest le-teszek;

tsak bár valaki a' Tudós N e edham' Ia” felül való

el hitetődését, hogy az a' Bálvány és Irás valóság

gal E g yi p t o mi vólt több okokkal támogatná:

mert az hogy ez a” név S chi Sou chi Egyipto

mi név, sem nem elég sem nem*bizonyos, lehet

e az hogy az Egyiptomi írás annyira változott

légyen a' bálványnak származásátúl fogva 1700

esztendeig, hogy most azt az E gy i p t o mi nyelv

ben. jártasak nem ismerik,? a” beszéd pedig nem

változott, és a” Bálvány” neve a” mostani nyelv

szerént valami érthetőt jelentő szó? ellenben nin

tsen e a' mai nyelvekben is elég ollyan szó, a'

melly egyik nyelvben egyet a” másikban mást je

]ent;? a" Német Európai, a” Magyar Asiai

nyelv, és még is mindeniknél egyformán hangzik

a? háj szó , melly a? Magyarnál "sírós öszve nőtt

kövérséget , a" Németnél pedig szénát tesz, ha hát

a? többi Irás Chinai vólt , miért ne lehetett vól

na a” név is Chinai név, de a' melly Egyip

tomi hangon is jelent valami nevet? De legyen

bár úgy a” mint N ee'dha m akarja; hogy a7 név

Egyiptomi; az írás valóban még is Chinai:

mert azt nem Egyiptomi Tudós, vagy azt a'.

nyelvet értő Eur o pa i , hanem éppen Chin ai

Tolmáts magyarázta meg régi Chinai szó-tárbúl.

- Lássuk hát már most, az ezen írásbúl származ

ható egyenes következéseket. A' _régi C hin ai

nyelvnek tehát régibbnek kell lennie, mintsem

oda az Egyiptomiak szállítványt küldöttek vólna;

de még a: betűknek is régibbeknek kellett lenni

ek; mert ha a” feltétel szerént az E g yi p t o mi ak

tsak írás módját és betüket vittek Chihába , és

azokra alkalmaztatták a"C h i nai beszédet; ugyan

azon fel tétel szerént éppen abban a” 26 T om u s

búl álló Szó-tárban kellene lenniek az E g y i p t o

mi régi jelentő jeleknek, mellyeket pedig E gy i p

t o mi nyelvből nem lehetett , hanem C h i n aj

T a l m á t s nak kellett meg magyaráznia : és így
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v másodszor: ha ment vólna, is Kristus előtt 1122

esztendővel C hináb a valamelly szállitvány E

gyjptombúl, az oda sem nem a” mostani E

"gyip tomi betüket vitte , sem nem azokat a”

mellyek Egyiptomban, akkor, a” kitett" 1122

esztendőben vóltakszokásban; mert ha a° Chi
inaiak ama” régibbet meg őrzöttek a” nagy szó

tárban “, bizonyosan meg tartották vólnaezt a”

szállítványbírását is , hanem ha a” szállítvány olly

tsekély vólt, hogy az sem betüt sem. írást, sem

erköltsöt nem változtathatott. Következésképpen

Harmadszor: Abban a” nagy Chinai szó tárban,

ollyan leg régibb betü jelek vagy Charaktäe-rek

voltak 's vágynak, a” mellyek valaha“ a" Noénak,

és az özönvíz előtt éltt tudósoknak vóltak tulajdon

betí'iji, a" mellyeket a” Chinaiak, tsak Arme

ni ában és ott közel laktokban tartottak "meg ere
deti valóságjokban; és azt, akár az ő tudósabbja-L

ik, akár a' Scytha Papok el vitték ugyan ma

gokkal , és a,” napkeleti tengerig lett hosszú és sok

ideig tartott költözködéseikben is meg őrizték u

gyan, de tsak magok alTudósabbak, és azok is,

tsak a" titkosabb böltsesség oskolájiban; a” köz .

népnek írása módja pedig , akár időről időre amaz

eredetiből változott és romlott, akár pedig, más

könnyebb írás módjával könnyítődött; amazt a”

természet rendje javasolja, ezt pedig az, a” mit

Degvines meg jegyzett, hogy a” Chinaia knak

nagy. hasonlatosságát 'találta a; P h o e nic i a i, be

tükhöz ,_ és így ennek az egyformaságnak Idő-fe.

jét a, N o é, halála ide táján lehet keresni; és így

* negyedszer, minekutánna a" sok? viszontagságok

és vándorlások után meg telepedtek a” Chinai ak

a” napkeleti, tengernél, melly hosszú idő- alatt pe

dig a' nép jobban jobban- vadúlt és tudatlana

dott; a” Tudósabbak gondoskodni akarván a” jö

vendőrül , az eredeti nyelvet vagy is annak betüit,

a" népnek akkorinyelvénumeg magyarázták abban

a' 26 tagú szó tárban; mert kétség kívül V u azok

nak a” régi C h a r. a kt e r ek nek. jelentéseiket„
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akkori Chinai nyelven találta meg a' Szó tár

han ; E g y ip t o mi nyelven bizonyosan nem ,

mert N e e d h a m maga mondja , _o hogy V u nem

tudott Egyiptomi nyelvet. Otödször tehát :

Éppen nem azt a” következést lehet ki hozni a'

Symbolumoknak characterekre, ezeknek

ismét betükre lett változásábúl a” mit Nee dh am

ki hoz; hogy a" Chinaiak az Egyiptomiak

túl kapták a' betü jeleket, és tsak akkor , mikor

ez' a” mesterség /az Eg yip to mi a k nál már jó

formán tökéletesedett; hanem_ inkább azt, hogy

sem Symbolum okat, sem charactereket/

nem kaptak tőlök;mert ezek a" régibbek Egyip:

~to mban nem is találtatnak, sem az én sem a

Needhám" tudtára; a” betüket pedig, (ha vóltak

valamelly írás és olvasás” könyítő jelek még a”

régibb időkben is mikor a' Chinai-ak a' költözködés előtt nem messze laktak P h o e ni c i á t ú l) r

egyik mint a” másik egy formán rontotta, a” gon

datlan és hibás írás által. A' mi pedig természet

szerént leg jobban meg fogható , mind a” P h o e

niciai, mind az Egyiptomi, mind a” Chi

nai ember, mintegy 1.50 esztendeig egyforma és

I ollyan betü jelekkel élt, “mint a” C h i nai nagy

Szótárbeli characterek; a' Phoeniciai

és Egyiptomi el hagyván Armeniát laktak

egy darabig Assyriában és Mesopotámiá

ban; távolyabb esvén az Anyai háztúl, már vál

tozott al nyelv, és lassanként az írás is , de ennek.

a' változni kezdett írásnak még lehetett valami kö

zöltetése az Arm eni ában meg maradottakkal is,

úgy hogy a” tudósok egymás írásit meg értették;

az özönvíz után 300 esztendővel már meg történ

_ vén Sine árban a” végső el-oszlás , az onnan el

költözött nemzetek, már mind másított nyelvből

tettek újjabb másításokat, 's lehet hogy a' Ph o e

ni c i a i a k legjobban meg maradtak az első má

sítás mellett, azért jobban is egyez Irássok a' Ch i;

naiak éval, mint az Egyiptomi vagy'rmás a

kármelly nevezetes: A' M a g ó g á k pedig még a”
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Noé halála után tévén egymás közt vagy a' több

J afetiták közt akár osztályt, akár tsak önként

való terjeszkedést és költözködést, könnyebbség

v kedvéért meg tartották ugyan ama“ változott írást

és nyelvet melly velek, és az akkori szomszédok

kal közös vólt: de meg őrizték Tudó'ssabbjaik az _

öreg N oé' eredeti nyelvét és betü-jeleit is, és ab.

búl származott az a” Chin'ai nagy Szó tár; és

így; röviden ki mondva, nem kaptak a', China i

ak sem nyelvet sem írást az Egyiptomíaktúl ,

hanem olly-an van nálok, a” mi régibb mint az

E gyiptomli mind akármelly más nevezetes tar

tománybeli Irás módjánál; .de .a' mellyet ma ökö

zöttök is tsak azok értenek a” kik azt különösen,

tanûlják; úgy jártak vele mint a” mostani ráczok.

és görögök a” régi görög nyelvel: Az E gyip t o

miakrúl egyébb aránt is könnyü fel tenni, hogy

mivel a” városias életet jó idején, el vállalták, és

így elébb is tsínosodtak “mint a” Ch inaiak: ha

talán rreá szükségjek nem lett vólnanis nénií'i né

mü nemzeti büszkeségbi'il is meg változtatták a” ré.

gibb írás módját; mellyet pedig az Armeniai

és S c yt h a Papok 's azoknak társaságában a' C h i

n ai tudósabbak, eredeti épségjekben meg tartot

ták 's elvitték egésszen Chinába. (*) Es nékem

O
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75; (*) Ha szabad vólt ennek a” Bálványnak Turinóba Egyiptombúl

jönni; holott Egyiptomi költözködést arra a' vidékre nem emlite

nek a” történet-“írók: miért ne le en szabad nekem is, más, an

nál hihetőbb véleményt adnom e o azon bálvány eránt: Tudni va

lo Pliniusbúl L. V. c. 23. hogy Bambyce, vagy a' Syriai el

nevezés szerént Magog városban volt egy tsudálatos bálvány

Atargatis nevü, vagy görögül Derccto, (Sti-abo L. 16.)

melly a_' régi hagyomány szerént szé Asszonybúl hallá változott:

uton _luviil azt jegyzem me felüle, ogy ezt némell ek a' Semi

Tamls' Anyjának vélték lenni, mellynél fogva, emiramis

valamelly születésbeli jusst is formálhatott Bactriához, mint

az Illyen követelések nem ujság a' hódoltató fejedelmeknél. Ezt

a' balvanyt, nem tsak a' Syriaiak, és ahoz közel való tarto«

mánybenek i hanem a' Par thusok is, ama' számos Hunnusok

Isten gyanánt imádták, mint a' szüzesség' e'ldás emlékezetét;

mert erőszak által el vesztvén szüzességét, fiijdalma és szégyene

miatt a' tóba ölte magát, 's onnan lett a' hallá való változás me

fele: ez az erőszakot szenvedett szüzesség is, szépse' et ., különös

jeles formát bizonyít, úgy tartja pedig a' Turini Bá vanyon levo
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ebben a” hiszemben mind addig szabad meg ma.

radnom , míg ollyan régi E g yi p t o mi nyelvet

értő tudós ember nem találkozik, a” ki a” Turi

ni bálványon lévő írást Egyiptomi s'zó-tárbúl

meg tudja magyarázni. '

D. Enüél fogva tehát, bízvást kétségbe merem

' hozni a'túdósDegvínesnek a'Chínai Hroni.

k ák felült való második állítását; mert 1. Maga al

Chinai nagy Szó tár ellenkezik azzal az állítással,

mert mikor az a' költözködés lett vólna Chinába

E g y í p t om búl , ennek a' szó tárnak már akkor

meg kellett lennie , mint közelebb meg mutattam.

" 2. A' melly nemzet annyira meg tudja őrizni az

 

Irás is (Valde pulcra prius erst) és ez a' rins azt bi

lenyitja, hogy utóbb valamelly tsudálatos formája ett, és így az

Atergatis név az elváltozás után ragadhatott reá, 's lehet

hogy az előtt tulajdon neve Schi sou chi vólt. Ennek hazáját

ugyan némcllyek Coelc Syriáln'il egész Joppéig alá viszik:

de tanácsosabb Plinius mellett maradni. Ha ezt a” bálványt a'

Magógák, akkor, midőn a' Syriaiak őket abbúl a' Coele

Syrian sarokbûl odébb nyomtak, akár emlékezetül, akár más

r e l i gi o b e li tekintetből . magokkal el vitték ; vagy a' mi szinte

úgy me debet, későbben midőn Egyip tombúl erős haddal visz

sza feminitak , 'sáklnány képpen el ra dták , 's mint magok Ma.góg várossokhúl való emlékeztető bállvlányt a' napkeleti tartomá

nyokba is el hordozták , és E uróp'aba lett költözködések idc

jén, ide is magokkal hozták, mint Rakhel a' Lábán' házi Is

teneit; akár a' magok Hádárjok', akár más egyházi fő ember

nek va y Papi társaságnakqs gondviselése alatt: ezzel a' móddal

sokkal iönnyebb vólt annak P i emon tha kerülni, mint valami

tsudaképpen T u r i'nb a repülni, melly szerént tehát nem szükség

a' Bálványra mettzett Írást Egy i p tomi betüknek ,„ hanem Sc c

tha vagy még özönvíz előtt való írásnak tartani. Astartes vó t

a” Hercules” Felesége, Herculest Scythák' Istenének Ve

szi Herodot, és ez volt a' Tyrusi Hercules, de'valósá -

gaLMagóga származású, másként a' Seythák nem vették vó -

na be istennek: az ő Felesége Chetura' nemzetségébül való

vólt, és azt a' Tyrusiak imádták ugyan vele együtt, és Ahi- 1

balus, vagy első Hiram , mindeniknek templomot szentelt, de ,

a' M a gó g ak az Asszonyt nem: azomban H e rk u le s' kedvéért

tarthatták ők is nagy betsben. Vallyon hát nem cz vólt e ama

Turini Bálvány; mert Magóg városi vólt? Ezt az A tar-garis

felül való véleményemet tehát, u y vegye kiki a' mint akarjaz'le

'obb' szeretem pedig , ha veszi ol yannak , mellyel a” Bálván na

öltött vóltta felől való gyanút ki lehessen kerülni: de mago v fe

lül az említett ismeretlen betük felül (ha azokat valaki - a'_régi

ségekben jártas ember -- későbben költötte is) én még eddi ab

ban a' hiszemben vagyok, hogy nem Egyiptomi hanem cy

tha betük voltak.
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eredeti betüket , nem vólt az olly gondatlan a” ma

ga dolgairúl, hogy akár azon betükkel , akár. a

zoktúl idő járttával valamennyire el ütöttekkel ,

Kronikát is ne írt vólna; és al mit ők a'tKró

nikáj ikban olly hihetetlen régiségre fel visznek,

i azt özönvíz előtt való időkre kell értenünk , mel

lyekrül nekik más, és több időkről szólló hagyo

mányjaik lehettek , mint Mó s e snek; de azoknak

hitelessége mellett mi se nem felelhetünk , se nem

szükség felelnünk, 3. Nem is lehetett hát a" Ch i

nai nép ollyan tanûlatlan általjában, mint köz

tök némelly vad , erdős helyeken lakozók, a' kik

futják az emberi társaságot; hanem: ha nem vólt

is olly rendbe szedett városi Társaságjok a” régibb

századokban „ de vóltak köztök Tudós, emberek ,

a” kik a, régi hagyományokat meg tartották 's be

tsülték. lj. Ha Degvine snek első értelme sze

rént , Krist us előtt 2007 esztendővel Hun n u

s oki-ül emlékezik a” Chinai Kronika; az nem

lehetett. az E g y i p t o mi szállítvány K r o ni k á

ja; mert a, Hunnok észak felül, és sarkosan'

nap nyugotrûl ütköztek öszve Chinával, az E

gy i p tom i ak pedig ha jöttek , tengeren kellett

jönniek, és Qu-ángi Quoan és F0 kián Tar

tományokban szállaniok-ki , a” hova még a” Hun

nok- szomszédjai Xansi Pecheli , és Leao

tung tartományok 240. mértföldnyire vágynak.

Sem annyi nép a” Kis Eg-yiptombûl nem jö

hetett hogy ezt a” nagy országot egésszen elabo

rittsa z, sem még China ollyan időben, a” midőn

szállítvánnyal kellett népesednie, nem vólt olly

társaságos öszve függésben , hogy egyik sarokban,

a” mási-k 240 mértföldnyire lévő saroknak és an

nak szomszédjainak dolgairûl , naponként vagy

E c c l yp s is e n k é n t jegyzéseket tehessenek; ha

nem .ott helyben észak felé kellett annak a' Kró

ni k ának ,' akármelly "faragatlan lett légyen is az,

készülnie, de 50. Ha azok a” be költözöttEgy i

ptomiak az Egyiptomi Kronikát tóldot

ták eleibe az utóbb; C kínainak; mi szükség vólt
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nekik hazudniok a” Hunnusok' betsületéért,?

60. Kristus előtt 1122 esztendővel vagy a~ tájban,

sem ollyan állapotban nem vóltak az Egyipto

m iak , sem ollyan Kírályjok nem vólt hogy szál

lítványt vittek vólna olly messze tartományba;

hanemha talán lSisák Egyiptomi Király, derék

G e o g ra p h u s , meg próbálta vólna az olly mes

szire való hajókázást, de az igen tsekély nép lett

vólna egy költözködéshez. 70. Az is tudni való

hogy ámbár a” régibb időkben mentek némelly

 

tsoportok E g y ip t o mbúl Görög országba , °s an

nak is tsak némelly tartományiba ; igen kevés

számbúl állottak azok , "s nem is annyira n ép

vóltak azok , mint némelly ki költözött Fejedel

meknek egynéhány kísérőji , E g yi p t om nagy

népességének bizonysági pedig éppen nem : de

egy két Görög tartományokat , mint In a c h u s

vagy akár D an a us , A rgist, vagy ha szinte az

egész P el o p o n e s u s t is , melly leg alább hat

vanszorta kissebb C h i n á n ál, annyival inkább

Cecrops a” kis Atticá t, könnyebb is vólt meg

népesíteni , egy két ezer E g yi p t o mi emberrel,

mint C hin á ba, egy kilentzven ezer négyszegü

mértföldnyi nagy országba száz “s több ezerbûl ál

ló embert költöztetni, a' tizenkét ezer négyszegû

mértföldnyi foglalatú E g y ip t o mbúl , mellyben

ennyi is érezhető fogyatkozást tenne ; midőn el

lenben Chinán olly kevés nép meg sem ismer

szene ; annyival inkább , hogy I n a c h u s Görög

országba a' mi kis szállítványt vitt, S e s o s t ri s

előtt vitte azt; I D a n a u s , ha vitt egynehányat ,

éppen S es'o st ris alatt vitte; (C a d m us is ak

kor tájban vitt egynehányat Th éb ébe de nem

Egyiptombúl, hanem Phoeniciábûl, Deu

calion régebben Kis Asiábúl;) S esostris

a” nagy hódoltatásbûl nem hogy népet hozott vól

na haza , hanem a" mint mondják hagyogatott is

el ; és úgy ki merítette az E gyí p t o mi tarto

mányt, hogy az onnan ki készülő Zsidó népet

tellyességgel nem akarta el ereszteni: akkor hat

s

J. „VJ“.
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száz ezer fegyverfogható embert vitt kix Mós eis ,

mellyel ismét jól meg pusztúlt 'az Egyipto mi

népesedés; úgy hogy attúl fogva egész a” D egvi

nes Idő-fejéig, ugymint Kristus előtt 1122 esz

tendeig„ erőltetés nélkül nem lehet yipt o mot

ollyan állapotban gondolni, hogy abbúl öt hat

száz ezer embert ki lehetett vólna költöztetni, en

'nyi is pedig mellSr kevés lett vólna C hin ában

akár a” népesítésre, akár a' szokás, erkölts, és

nyelv'változtatásra,? mutatja az egész 'Sidó nép

példája , melly a' tenyérnyi P al a e s tin á ban

meg sem kordúlt, és nagy „tenyésző népesedése

mellett is benne századokig meg-tért. 80. Ha a.

. kármelly maga meg erőltetésével feles számú lako

sokat adott vólna Egyiptom Chinának, aza”

Históriákbûl ki nem maradott vólna; ha pedig

tsak, vagy kereskedés, vagy Világ” ismerés ked

véért mentek oda, úgy valóban a' Chi nai szo

kást, erköltsöt, igazgatás” módját, írását meg nem
l f tudták vólna változtatni; annyival inkább hogy

azt, és azoknak állandóságát nagyon őrzik a” C'hi

naiak, ls őrzik a' magokét még a' hegyekben Ia

kó vadabbak is, ha hát kellett valamelly költözkö- _

désnek lenni Egyiptombúl Chinába, nem

lehetett az máskor , mint S e s o s t ri s” idejében

mikor ö a” szomszéd Indiában járt, (hanemha ,

a“ mint mondám , tengeren , igen kevés) ha talán

akkor seregének egy rés'zét vagy önként vagy kén

telenségbül ott hagyta: - azok be-szivároghattak

Chinába, de azok ugyan sem Astronomu

sok, sem Grammatic'usok nem vóltak, ha

nem katonák , a' minthogy: 9. Puhább "nép is

vólt az E g y ip t o m i , minthogy ö ezer mértföld

nyire költözködjön , G ö r ö g ország szélin K r é

tát 100 mértföldnyire már meg találhatta a' föld"

középi tengeren által, és még is alig van egy két

igen régi költözködésnél egyébb feljegyezve, az

is tsak némelly Fejedelemkék társaságában, vala

melly várt uralkodás” reménysége alatt; hanem

a” Tirusi vagy Phoenicíai nemzetrül tudni

1
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való hogy régi kereskedő nemzet vólt; ha vitt va

laki betüket C hin á b a , bizonyosan ezek vitték

inkább mint az Egyiptomiak. (*) Cadmus

rûl tudjuk , hogy vitt betüket g Gö r ö g országba;

(a' hol azomban hogy az előtt is ne lett vólna írás

módja és betük , azt nem akarom állítani) melly

' dologrúl nem árt itt , útonkívűl meg jegyzeni ;

hogy ez a“ C'a d m u s” költözködése a” M a r m o r

A r u n d el i a n um szerént 1 l esztendővel előzte

meg a” M ó s e s” vezérségét: Való, hogy I n ac h u s

után C a d m u s hatodik nemzetség vólt, I n a c h u s

- pedig E g yi pt o mi származású: de mikor C a d.

m u s betüket vitt Görög országba , már akkor

P h o e ni c i á ban az lrás tudománynak nagy di-.

vatjában kellett lennie; 16 beti'it vitt Cadmus

Görög országba ,. mert az elmés P al a m é d e s”

négy kettős mással hangzóin a f x (p, és a1 kegyes

'Simonid e s” két hosszú “magán hangzó q w , és

két kettős s da betűin kívül, a' többi 16 görög be

tűket hogy C ad m u stúl vette maga G ö r ö g Ior

szág ditsekszik vele (H er o d o t L. .5.) Görög or

szágra nézve , nem vitatom, ha vólt .e az előtt is

betí'ijök és mitsodás “Z sem tagadni nem akarom

Fl. Jós effel, a, ki még Cadmus nál is sokkal

ûjjabbnak vallja a” G ö r ö g írást: (contra Apionem

L. 1'.) sem ellenben sokkal régibbnek tenni Kad

musnál Tz etzessel; hanem tsak Phoeniciá

rúl , 's nevezetesen Sid o n rûl - mert T y r us

ujjabb C a d m us nál, méltán állíthatom , hogy

C a d m u s előtt már kellett I r á s tudományjának

lenni, és éppen azon 16 Görög betűknek már meg

kellett nálok lenniek , jóllehet a" P h o e nic iai

l

 

76. (ik) Millot is Phocniciaiaknak vallja az első betüket a' régi nem

zetek történeteiben c. IV. J'L' tudományok' első fészkét pedig alább

az Assyriai történetekben c. z, Mesopotamiába helyhezteti; tsa}:

azzal a' közönséges okadással hogy ez nints annyira ki téve az A

radásoknak, mint Egyiptom. -v e az én ok adásom a' természet

menetele'vel jobban meg egyez; hogy Armeniábúl dél felé Meso

potamiát érte leg közelebb a' népesedés miatt terjeszkedő emberi

nemzetnek egyik része , valamint észak felé Albaniát és a' Cauca

sust. .
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Irást résszerént S, y rí ainak résszerént lS id ó nak

„tartják-r Diodorus Siculus pedig Assyríá.

búl: származtatja azt P h o e n i c i á b a , L. .5. és

P l i n iu s nem tsak oda hanem /minden Irástudó

nemzetek közé Assyriábúl származottnak vallja, U

L. 7. c. .56. de hogy Görög ' Országba Cad m us

vitte , ő is meg vallja: ez tehát meg egyez azzal a'

mit fellyebb állítottam „ hogy az özönvíz előtt va

ló íráson a" legdelső változtatás akkor történt mi

kor az Armeniát el hagyott nemzetségek, mi

nekelőtte még S e n e á r b a mentek vólna A ss y

riában és Mesopotamiában laktak, és ennek
az írás módjának eggyütt kellett terjednie és egy-i

formának Phoeniciába is Egyiptomba is.

Már tehát az Irás módjának P hoo en i ci á b a n.

C, a d'm u s” idejéig másod rendi'ien kellett változ.

nia , melly idő alatt változott bizonyosan az E

gyiptomi is; hahát azt megadom Degvines

nek , hogy “a” C h i n ai betük sokat hasonlítanak

al P h o en i c i a i akhoz; azt kell állítanom , hogy

~az első rendü változásbeli betüket vittek ha vittek

a, S'i d o ni kereskedők C h i n á b a ; a” későbbiek

pedig inkább hoztak , mint vittek, C h i n á búl ,

mert a” Tyrusi Irás melly a, S yrí aibúl és 'S i.

d ó-b ûl mondódik öszve állottna'k , kevesebbet ha

sonlít a? Ca d m us” görög, betüihez, mint a, C h i

n aiakhoz: általjában pedig úgy lehet ítélni, hogy

“a” C a d m u s előtt való időkben ,mind P h 0 e ni

c i ában, mind G ö rö g országban, mind E g yi p

t o mban az az írás módja uralkodott , mellyet

Needham Charaktereknek nevez: és az

időről időre , egy helyt egy-képp, más helyt más

képp romlott , vagy némelly helyen , mint'a'

Phoeniciai aknál és Görögöknél jobbra és

haszonvehetőbbre változott; és semmit sem véttek

vele ha azt mondom, hogy az első rendi'i váltoq.

zásbeli betüket is, a” C hin ai közönségesebb, nép

szinte úgy ígazábban és nagyobb épségben meg.

tartotta ; mint. a, T 'ukdó s a b b a k, a” N o é” írását

ama 26 Tomusû szótárban.
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D. d. Csak az vólna hát még hátra, hogy azt

a) nehézségét fejtsük meg D eg v i n e s nek , hogy

a” C h i n aí K r o nik á kban találtató régi fejedel

mek' nevei, nem más mint a” régi Theb ei Ki.

rályok' nevei; jobb szerettem vólna ugyan ha nem

nevezte vólna T h e b é t , hanem tsak 'általjában

Egyiptomot, mert T hebét Busiris építette,

a'bki pedig a' S e s o s t ris Attyával Belussal test

vér vólt, és így ez még nem igen régi idő a' Chi

nai Krónikáknak nagy számú esztendeihez kép

pest , és a' gyanított költözködésnél alig régibb

AGO esztendővel; de külömben, is a” Tudós Deg.

vin esnek erre az állítására szinte ollyan formát

felelhetnék mint a' T u r i n oí Bálványnak S c hí

sou chi nevére: 's ezt az okomat több példák

kal kiszélesítvén talán eleget is tehetnék D e gv i

ne snek: De mivel nekem az én tárgyamra mind

egy akár Chinai akár Egyiptomi Kronika

lett légyen az a' melly 2007 esztendővel H unnu

sokat emleget; tsak hogy emleget: és mind ezen

elő számlált okaim mellett is, mellyekkel Chiná

nak régiségét és i s t o r i á jának hitelét oltalma

zom, koránt sem szándékom Degvinesnek edik

állítását le tsöpülni , *s mintegy Tr íumph'usba

vinni: ennek tehát a” minek öszve hasonlításához

és elmagyarázásához D e g v i n e snek úgy is'többet

kell tudnia; békét hagyván; mind a" védelemnek

pedig, mind az ostromnak; azt a” részét melly a'

Hunnus nemzetet illeti a” mindjárt következő

számra hagyván, még tsak azt az egyet jegyzem

meg: hogy a' miket az egymással tsatázó Tudósok

egymás ellen, a” D egvin es' munkáján, mellyet

talp kövé akartak tenni, de botránkozás kövévé

változtattak, építenek: nem egyébb mint a" leve

gő eget vagdalni: Mert vagy vólt Chi na Kristus

előtt 2007 esztendővel magában fenn álló ország:

vagy nem: Vagy az övé az akkori Kr onika

vagy nem, vagy vólt Atyaíiságos , 's talán éppen

egy nemzet akár az Eg y ip t o m ival, akár a' S c y

'thiaival, vagy nem; az, a' Degvines' erősítő

okai



okai mellett, és résszerént éppen azoltbúl még“ is

igaz marad, hogy a” Hunn us nemzet sem nem

újjabb a” Chinaínál, sem az említett 2207 esz.

tendőnél nem utóbbi. Tudni illik

5'.- 24.

Azt mondja Degvines , hogy a” Sinai Kroc

E _ nikák 2207 esztendővel “Kristus előtt

xm; már emlékeznek Hunnusokrúl; későb-s

lipväpnha bi munkájában pedig azt, hogy azok a”

vomsv'rieni Chinai Krónikák a'menn ' E
g engiti a _ , . 9„ Ylre az

„ggg; gyiptombul Chinab a lett költözkör

few való ésnél régibbek , nem Chinai hanem

'glilitésä e" Egyiptomi Krónikák, 's tsak elei-s

nai ro- , . . l I .

nikáhnak. be vágynak téve a Ch 1 nai Kroni

k áknak. Meg adom hát ezt D e gvines

nek, hogy költözködtek légyen E gyipto mbûl

Chin ába lakosok , sőt még azt is , hogy azok,

a” Chinaiak erköltseínszokásain, tsinosodássoa

kon és tudományjokon valamit azt változtathat.

' tak; de még e” mellett nem! látom által, miért

hordozná magával egy E g y ip t ovm bú} C h'i n á-a

ba lett költözködés a' Chinai Historiának új. y

jabbságát; „vagy leg alább azt, hogy egy, az E.

gyiptomi Iköltözködésnél régibb szomszéd Nemzet.

rül ne szólhatna a” későbben készültt Ft ro nika,

a” nemzeti hagyományok” t r a d i t ió k után. Chi.

na soha sem vólt a' több vAsiai lakosoknak tár;

salkodásátúl külön rekesztett Tartomány , nem

vólt valamelly el-dugott sziget, nem vólt a' több

tartományoktúl nagy tengerekke'l elkülönözött ol.

lyan száraz föld mint Arn é ric a. 'S ha talán an- -.

nak déli részének megyés szomszédjai az Indu.

sok, hasonló vad és minden tudomány nélkül

való nemzetek lettek vólna is , noha ennek a'

fent említett Grep os' példája ellent mond; de

az északi részihez nem«messze, avagy“ tsak E g y'ip

t 0 mnál tízszerte is közelebb esett B a c tr ia , a”

hol Ninus idejében már Philosophus ,- A's.

12
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tr o n om us Fejedelem lakott, lehetetlen hát hogy

a” tudományoknak annyi része be ne szivárgott

vólna Chinába, hogy ők tsak a” történeteket se

tudták vólna akármelly durva módon , akármelly

faragatlan betükkel fel jegyezni, mellyre tudni il

lik nem vólt szükség hogyaz egész Nép Akade

mictís .legyen; elég ha {inagy foglalatú Tarto

mányban lakott egynehány túdós vagy leg alább

betü ismerő, Irás-túdó ember: abban tehát sem

mi lehetetlenség nints, hogy a' magok” történe:

teiket, szomszédjaikat, 's azokkal viselt hadaikat

fel jegyezhették a” Chínaiak, kiváltképpen a'

.' H u nn u s o k” szomszédi , régibb betükkel vagy

c hara c'ter ekkel; melly illyen régibb His to

r iai jegyzéseket osztán , a, más tudósabb és E

g y ip t o mi akkal kevertb, sőt azok által módosi

tott H is to r i c u s o k , (ha igaz al szállítvány) be

le szintek-fontak egy ollyan K r o nik á b a , melly

az írott, és íratlan hagyományok szerént ki szám

latt eredetétül fogva a' C hin a i! Nemzetnek és or

száglásnak szakadatlan folyamattal ment , “ a” leg

újjabb időkig; de a' melly K r o ni k á ban azom

ban ,' némelly ürességeknek pótolására , belte ke

verhettek az E g yi p t o mbúl költözött tudósabbak,

vagy is azoknak már Chin 'aia kk á váltt unoká

~ ji; némelly Thebei Királyoknak valóságos ne

veiket is , kivált ~ Ses ostr i s idejétül fogva N i

nusig, és Ninus után is egy darabig, a' med

dig még én is örömest meg engedem, hogy ők is

P a t ria rk a í igazgatás alatt éltek , inkább mint

Királyok alatt , S es o s t ris o n túl pedig se C h i

n ai se E g yi p t 0 mi Királyt tsak! alig számlál

hatták], mert az ollyan nevezetesek, mint Yao

és Nun , kiket utobb abban tartván ditsősséget ,

Királyoknak neveztek, nem más mint nagy böl

tsességi'il. és közöttök sokat érdemlett Fô Atyák

vóltak, mint a” S'cytháknál Hercules,“ Pro

metheus, .Magóg, Jafet, Noé, Ís a't. és ez

az én állításom , jó formán ieggy-ez a” D egvi n e s

1122-dik esztendejével , tsak hogy ő úgy teszi ki
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mint kőltözködésnek Idő-fejét' én pedigaiúv'

gyes uralkodói, M o n á r c h i ai lábra állani. Meg

engedem azomban hogy lehettek

akármitsodás' hatalmú Fejedelmeik, és azoknak

neveik hasonlíthatnak a” T h e b e'i Királyokéhoz ,

mintegy B u s i r i sti'il fogva ; ez az a'vagy foltozás,

vagy rá fogás, "még is a” Hunnusokrúl való

' emlékezetet meg nem hamisítja; Azok az Eg

.t o mi Kírályok' neveíhez hasonló C h in' a '

vek, akár a' már Egyiptomi" formára tserélt be;

ti'ik, (ha úgy'akarjuk hinni) akár a" két féle szó

ejtés formájábúl öszve zavarodott kimondás miatt,

lehettek _valóságos eredeti C hii'nai nevek , de az

E g y i p to mi a k által elformátlanítodottak , és

Királyjaik vagy '

így amazokhoz annyira'hasonlítottak hogyrD eg- - n

vines ugyan -azonoknak ítélte; mint panaszol. l

kodik Fl. Jósef a" Görög Írók ellen, hogy kifi

czamították az eredeti Armeniai Kaldeai és

Zsidó neveket, is mint történik a“ Deák és Né

met Historicusok által a' 'Magyar nevekkel isi,

(melly tslúf és veszedelmes szokást még al született

Magyar lrókis kárhozatosan követnek mikor deá~

kúl írnak) mert így lett Chaba a' Csabábúl,

Jancyrus a” Jantsibúl, Chaganus a, Csa

kánbúl, Chanus a” Kanbúl, Ta'uarnuc a'

Tárlnokbúl, Fegyverunc a'- Fegyvernek

bül, Egiud az Egyedbűl, Yzthari az Isz

tárbúl, Herdeud az Erdődbi'il, Bichor a'

Biharbúl, Couachi a“ K'ovátsibúl, Zou

.nuk Szolnokbúl, Fequete F'eketébi'il,

Thofnascí Tamásibûl, Seeguholm Szeg

halombûl, Vdvornicus Udvarnokbúl, Be

kues B-ékésbűl, Georch Görtsből, 's más

hasonlók; mellyhez osztán Magyar Iróink hozzá.

tettek Deák lrás'aikban, Prajus, Belius ls más.

toldott neveket, úgy hogy, magyarúl sem restel

lik al Sédit Sediusnak, _Véghelit Veghe

11' u snak nevezni. „ -- „Persia .és China között,

' « 12 * '
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jóllehet nagy tartomány fekszik, egész India: de!

tsak közelebb vólt C h i n ához mint E g y ip t o m;

és Persia is a” vólt Egyiptomi költözködés e.

lőtt régen meg városiasodott ország vólt.« Maga

'Assyria, a” Monarchiai igazgatásnak leg el.

sô fészke jóval közelebb feküdt Hhin ához mint

Egyiptom , és onnan mind a” költözködés ,

mind a” tudományoknak ki szivárgása szárazon,

szabadabb úton mehetett mint E g yi p t o mbúl.

De ám legyen úgy , adjuk meg D eg v i n e s.

' nek azt, a' mit ő talán erős bizonyságoknál fog.

Iva kikeresett, de meg a'.világgal nem közölhetett,

hogy a” Chinai nép, vagy annak tsinosabb és

írástudó része valósággal E g y í p t o m i szállít

vány; 's adjuk hozzá még azt is hogy a' Chinai

Krónika és éppen az a” része , melly Hunnu.'

s o krül emlékezik nem Chin ai, hanem E g y i p

tomi történeteket foglal magában; mi következik

ebből? .éppen nem az , hogy a' Kris tus előtt le

folyt 2207 esztendőknél újjabb vólna a” Hunnus

nemzet (a” mit talán maga sem akar következtetni

Degvines) hanem az, hogy az a” Hunn us tarto

mány és Birodalom , melly a” Kristus előtt két,

négy , öt , hatszáz esztendővel kérdésen kívül szom

szédja vólt Chinának , olly nagy ki terjedésű

vólt; hogy az özönvíz után 86 , vagy a" közönséges

számlálás szerént 137 esztendővel, az Egyipto

mi Kr ónikák úgy emlékeznek arrúl mint szom

szédrúl: hol keressük hát az akkori szomszédsá

got;? bizonyosan vagy a' N i p h át hegyénél, az

Eufrat es' egyik fő ága” és Ty gris vize' faka

dásánál , vagy valamivel későbben Syriában M a

góg városánál, mikor méga” Magog ák Arme

niában, és Assyriának felső résziben, a” Sy

" riai és Pamphyliaí szoros tengerek öszve sza

kadásáig laktak , a' több nemzetségek pedig alsó

Assyriában és Mesopotámiában, Syriának

is alsóbb részében egymástúl annyira mennyire

el különöztek de még végképpen meg nem oszlot

tak; lehet hogy akkor még Ph.o e nic i ában ép
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pen Mitzrairn tanyázott, 's onnan mentek osz

tán ennek tselédjei is Sineárba tornyot építeni;

Es így ha az a” régi Krónika nem Chinai, ha.

nem Egyiptomi: régibbnek kell lennie a”: nem

zetek” Sineari meg oszlásánál; régibb tehát a'

Hunnus nemzet is, és e” szerént is igaz a” Bél

M áty ás” állítása hogy a” Jáfet nemzetsége meg.

tartotta az eredeti vagy Anyai lakhelyet. Ha ké

sőbbre tette vólna a” Sinai Krónika a” Hun

n u s o krúl való emlékezetet, lehetne gyanítani,

hogy a, Ses o stris hadviselése értetődik alatta,

melly neki a" Sc yth ák ellen rosszú] ütött-ki; de

mivel olly régi dologrûl emlékezik , jele hogy az

'a° Hunnus nemzet, melly 'a' később időkben

mint Chinai szomszéd ügy említődik , éppen

ugyan az, a” melly ama régibb időkben Arme.

niában lakott; azután pedig időrü-l időre a” Ko

kas hegyeken, Eha és Jakszartes folyó vize

ken, Ima us hegy bérczeken által a” napkeleti

tengerig és téli napkeletre az Ottorokori he~

gyekig el terjedett, sőt más oldalrúl, Medián,

Margi án , B a c tri án által ugyan határhegye.

kig; sőt, a' mint már fellyebb bőven elő adtam,

ha nem bizonyos hitelí'i valóság, valóban méltó

hozzá vetés , hogy a” Magóg” sok nemzet ízekre

el ágazott N e m z e t s é g ének nem tsak szomszéd.

ja , hanem vele együtt költözködött egyik neveze

tes ága vólt a” Chinai nemzet: és az ő Yao” ide

jérül szólló Krónikája, Chinai nemzetről u.

gyan, de nem a” mostani Chinai földrí'il beszél,

r és ha, Chinai a” Krónika, Armeniárúl,ha

pedig Egyiptomi, Phoeniciárúl. Igy van

ez , és nem lehet másként , fha az egész világot ,

vagy 'leg alább A si á t , v N o é tú l. származtatjuk.,

' §., 25„

Minekutánna tehát a” közelebb mondottakbanx

megmutattam; hogy; a" C hinai, História még ka:

régibb történetekre nézve is, nem érdemel ; „vagy;
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ha érdemel, tsak annyiban érdemel meg vetést ,

mint más akár-melly emberi hagyományokon é

pültt történet-írások? Az újjabb Chinai His.

toria pedig az általam ki tett időtől, ugymint

Yu-istus előtt 210 esztendőtől fogva más akár

„melly His toricusok felett tellyes hiteli'iek ;

szabadon , és minden fáradtságos útalások nélkül

megyek azoknak nyomain: a” kik az ezen időtől

fogva történt dolgaikat Hunnus Atyáinknak a”

Chi n ai történet írásokon építik; tsak azzal a'kü- '

Jömbséggel; hogy, ha hol a” Chinai Krónika,

ámbár időri'il időre Fejedelmi vigyázat alatt készült

légyen is, a” maga nemzetéhez való el tifkolhatat

lan vonszódásbú'l , a” Hun nus nemzetnek némi'i
Á némi; kissebbítésével ád elő; azt vagy ki hagyom,

vagy holyes ok adással megtzáfolni igyekezem;

egyébbaránt még most Irásom' fonalának nem az

lévén a” czélja, hogy vagy győzhetetlennek,.vagy

birodalmi lábon állónak fessem le a“ Hunnus

nemzetet; hanem hogy annak terjedését és köl

tozködését, mellyet ezen elő botsátott számokban,

már a' napkeleti tengerig le írtam, most napke

letrül nyugotra folytassam, 's hadi'viseltt dolgaik

rúl , és ország-igazgatássok”formájárúl tsak azokat

emlittsem , a” mellyek vagy eszközök vóltak, vagy

alkalmatosságot adtak arra a” három nevezetes köl

tözkndésre , mellyek vóltak talp köve Európai

M a g y akr o rs z á gi lakásunknak ,~ és birtokunk

nak , aÍ mit ugyan már, a” Hazánktúl sokat ér

demlett Tudós S ev erini Jáno s deákúl va

lamint nagyon summásan , úgy az eredeti kútfe

jeket kelletinél szorosabban is követve elő adott.

A' már említett Chiho am t Sinai Császár

sinmwagy idejében tehát a” Mag ó g á k tartomány

C'hilionmt ja, mellynek leg nevezetesebb lakossaJ,

S'n“ csá“ a: tulajdonképpen való Hunnus o k vól

 

77. (') Alsó Sztregovai Nemes, Nógrád Vármegyében.
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ízi? nem tsak a” Chin á v a 1' szomszédos S c y

}mra' vólt thia S z e r e s , vagy S e r 1 c a 'vólt' hanem

az _egész Muha g ó ga nemzetség a" ,na.pke

„ leti tengertul fogva napnyugot fele ki ter

jedt egész F enn országig; _ de a' melly rész ma

gát C hin á n a k rettenetessé tetté tsako hamar , az

nyúlt Chínátúl és annak északi szomszédságá

túl fogva nap nyugot felé az Irtis és Amur fo-'

lyó vizekig melly egész nagy, és ki terjedtségével

fél E u r o p á v al vetélkedő Tartomány , nem u

gyan aÍ régi eredeti P atr ilá rk ai igazgatás' for

májára, de attúl tsak annyiban külömbözőleg kor-w

mányoződott , {hogy a" vagy ésszel vagy más külö

nösséggel tekintetesebb .Fő emberek , különkülön

megyéket, mintegy nagy Háznépeket igazgatták;

e's azok, a” külsőkkel történt háborgások' alkalma

tosságával, többen öszve fogva, magoknak vezért,

K a n t , vagy N a g y U r a t választottak: ollyan

formán, mint a,” közelebbi időkben a” Független

Tatár országban szokott, lenni ., a” Caspiai

tengeren. mind innen, “mind túl fekvő Tartomá

nyokban , .sőt vólt Mugálban is, míg a” Polgári

igazgatást a” Hadi vezér K a n-T ai s t s a név alatt ,

az Egyházi kórmányt pedig a" D alai L áma

„reuma“ egyes uralkodássá nem változtatták. Tö-.

9 I I ' "'

v. Qömén, m á n, vagy „D Ö m e n y volt abban az ldo

ZIIÍETEIEL'T benolly nevezetes Fő ember a” Hannu-t

l ' sok között, a” kire sok, közel éstávoly

lévő Ház népek , sok ezer emberből álló nemzet-V.

ségek halgattak , a, ki Ch ih oamt Sinai Feje;

delem” halála után , Tanátslója °s. fő vezérje is .vólt

a, Hau nmus népnek, a" Chin _ai ak” hatalma el-.

len: mivel a” C h i h o a mt halála után C h i n ás

ban is_'több.Tartománybeli Fejedelmek, egymás

közt meghasonlottak; vagy senki sem „vagy egy

nél több lévén köztök az igazgatásra "s kiválthad,

viselésre alkalmatos fő Ember, egymást háborgatta

ták, és belső visszavonásokkal rongálták; élt az

alkalmatossággal Tkö mén, a” ki már míg Ch i-.

hoamt' életében több szomszédabb és_atyafiasabb„
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Hunnus Nemzetségeknek fejedelme vólt; el hí

resedvén pedig jobban jobban; ekkor már a" kö

zelebb említett egész Tartománynak, a~ napkeleti

tengertől fogva hosszában egész az Irtis és A.

mur vizekig, a” mit most Nagy Tatár Or

szágnak hívnak , Igazgatójává lett; ez tehát erős

haddal meg támadta az Ottok ori hegyeken alúl

a' Chinaiakat; és azokat, - a” mint akkor szo..

kásban vólt, hogy a' ki haddal győzött, nem lett

ugyan a” megnyert Tartománynak fejedelmévé,

de esztendőnként adót vett attúl, nagyobb részint

adóíizetőkké tette Kri stus előtt mintegy 210 esz.

tendővel. Vólt Töménnek Métő nevü
Meteus, v. . ' , , , ...

Métô,va fija M eteus, bátor es nemes szivu nagy

Mág; .ra termett Ifjú, mindenek előtt kedves ,

gránjó, és ugyan azért a” független népnek ősi

szabad kórmányozására nézve veszedel.

mes; mert őtet már fiatal korában úgy gondolták,

mint Atyja után az igazgatásra és hadviselési-Ie leg

alkalmatosabbat; melly dolog lassanként a' szár

mazás szerént következő fő hatalmat, igen kön.

nyen maga után vonta. Ez a” M é tő T ö m én.

nek az első, vagy Fő Feleségétiil való fija vólt;

a” Hunnus Fő emberek pedig, sőt a" köz nép

is a9 kití'il ki telt, több feleséget tartottak , a' több

Feleségei közzül, már hanyatlani kezdett idejü ko

rában, vólt egy kedves , a'ki ezt a” M étü” nagy.

ra termett , és az egész tartományban szeretett

vóltát nem jó szemmel nézte, mint az ő tőle szár.

“mazott fiaknak veszedelmes dolgot; azt javasolta,

h'át az nrának, "s könnyen is reá bírta őtet , hogy

mivel az Eszaki szomszéd T a t á r ok , a” kikkel a"

Hun n us o knak háborújok vólt ugyan , de vélek

a' Chin ai táborozás” könnyebbítése miatt békés-t

ségre kellett lépniek, kezest, és nagy tekintetü

kezest kívántak; adja nekik kezesül Mé t ő t; meg

ltse'lekedvén tehát {ezt a' meg tsalatkozott T ö m é n

" ismét neki került a" ravasz Asszony,“ hogy most,

midőn tellyes bátorságban, minden félelem nél.

bül vágynak a” T atárok , támadja meg őket hír.

t
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telen; uazt vélvén hogy abbeli bosszúságbúl az ,;Ifju

„ kezest el-emésztik a" Tatárok: de meg nyerte

már annyira a” maga Attyafijai kedvét Métő,

hogy előtte, olly távoly léttére is a” szándék nem

maradhatott titokban." El szökött hát a, Tat á

roktúl , 's haza menvén a' magájéíhoz , meg pa

naszolkodta dolgát, ”s tsak hamar annyi pártfogó.

kat "és segítséget talált , hogy egy jókorra "táborral

meg támadta az Atyját, nem már mint Atyját,

hanem az ő élete után leselkedőt: kész “vólt már

az Atyja” tábora , mellyel a” Tatárok 'ellen akart

indúlni: nagy vólt ereje, és idegen ellenség ellen

elegendő; de a” fijának tsak lo ezerbül álló sere.

gének, könnyü vólt ott a' győzedelem, a” hol az

Ifjú vezér élete ellen való törekedés tsak hamar

közönségesen nyilvánvalóvá lett; Tömént meg

győzték és meg ölték: Csak hamar Métőnek há.

rom száz ezerre szaporodván Tábora, nem tsak

a” T atárokat, kiket az Atyja készült meg támadv

ni, meg győzte; hanem a” Chinaiakat is ismét

meg támadta, és a” Hunniábûl már régebben

elfoglaltt tartományoknak vissza adatását a” békes

ség" feltételévé tette; és így hatalmát, mind a9

külsők ellen, mind Hazafijain meg erősítette, az

uralkodást íirûl fira le származóvá tette , és magát

T ani ónak vagy égtűl születettnek nevezte (a' ré.

gibb Tanó T anaus neve hasonlatosságára) Hris

tus előtt 201 esztendővel. V

§. 26,

Hogy ez a' Tanj o név, és származás szerént

való uralkodás szokatlan vólt a” Hunnoknál, jelét

adták némelly Familiáknak Fejedelmei , 'a' kik

Mé t őnek illyen maga meg bizottsága miatt belső

háborút indítottak. Gyenge vólt ez magában a“

ZM e t ő erejéhez, de ellenben jó alkalmatósság Ha."

ót Chinai Császárrnak a' Hunnokat meg tá.

„madnia: és ha a' tartományokat vissza nem fog.

lalhatná is, leg alább az. adó fizetéstűl magát mem
0 ,
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, szabadítania. De ne hogy reménységiben gondat

lanságbúl meg tsalatkozzon , küldött H u n ni ába

ravasz cizirkálókat, a' kik a” Hunnoknak hadi
erejeket ki visgálnák: ia, H_unn ok gyanítván a'

dolgot, tsalt vetettek a” tsalnak, el fogadták u
gyan követeknek a” kémeket, de hadi erejekneki

legszebb részét előttök elrejtették éstsak az erőt

lenebbeLet tették láthatókká; a” kémek tehát úgy

vitték hírül a” dolgot, a” mint találták. Kaót

azért, egyik tanúlttabb és gyakorlottabb vezérjé.

nek ellenmondásával is semmit nem gondolván_

(a' ki a" Hunnoknak illyen mesterségét gyakor

próbákbúl tudta) sőt azt a' félénk tanátsért töm

löczbe istétetvén, ellenek indúl a” Hunnoknak;

reá tör a” gyengébb tábborra, de elő jöttek a” les

bí'il az erős seregek, be kerítették a' Chinaia

kat; a, Császárt tsak-nem elfogták, a“ ki nagy ne

hezen Tantumfu“ szomszéd várába el vergődött

ugyan; de azt is meg szállották' a” Hun nok, °s

kétség kívül meg is vették vólna a' várat, és Ka.

óto t el-fogták vólna, hanem Mé tő is akadt egy

ollyan Feleségre mint az Atyja," a' ki azt javasol

ta hogy hagyjon “békét egy szomszéd fejedelem

nek, mert akkora két országot .mint Hun ni a és

China , egy'Ur úgy sem igazgathat szerentsés

°sen; elégedjen meg ősi szokás szerént az eszten

dőnként fizetendő adóval. El ment tehát Káót,

és mivel tudta, (mert a” dolog nem történt öszve

játszás nélkül ;) hogy ő tsak egy Asszonynak kö

szönheti szabadúlását; szégyenlette a” dolgot , 's,

reá szánta magát, hogy minden seregeivel, tellyes

erővel ismét meg támadja a” Hu n nokat. De haj

lott tsak ugyan most, inkább mint elébb. a” jó ta

nátsra; ;s nem tsak le tett ar'hadakoze'isrúl,~ hanem

ama' le'tömlöczözött Vezérjét el szabadította, és

a” hamis jelentést tett Kémeket halállal büntette :.

akkor tehát békesség, lett , „és az állandó is "vólt a'

Métő' haláláig; a' Chinai Császár adó fizető

maradt , ,M é t őnek pedig hazai birodalma killyebb

terjedt; mert nem tsak a” T at ároktúl észak , és
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a" Chinaiaktúl dél felé vissza foglalt sok Hun

'nus famíliákat és tanyákat,» hanem az ő Nagy

U rí, vagy fő vezéri, vagy a" mint ő nevezte Tan.

jói hatalma alá adta magát a9 több H u nnoknak

vagy ősi névvel M a g o g á knak napnyúgoti nagy I

ki-terjedési'i része is , úgy hogy ő Nagy Ur vólt

K ór e-átúl és a" hosszú kő faltúl fogva” egész rAsz

trakánig és Siberiáig, és a' fellyebb 2,

18 , 20, említett most M o szk a birodalom alatt

lévő tartományokig: és az ő idejében Hunnia

jóval is nagyobb vólt egész E ur ó p á n ál. Ha

nem g .

O után'na meg rontotta erejét, ”s- meg homá

josította fényjét ez roppant Birodalomnak, sőt ké

sőbben meg is szaggatta azt a” fejedelmeknek a'

származás szerént való hatalommal járó , 's mind

jobban jobban nagyobbodott kevélységjek és, visz

Laokám 3_ sza éléssek. L a o k ám L a o c ha mu s kö

dik Hun- vetkezett Métő utánû Ull-dik esztendő

- “annk” ben Kristus előtt; O ugyan maga sem

. mi különös derékséggel nem bírt ; de az Atyja”

_nagy neve , és széles birodalma , annyira felfújta

őtet , hogy a° C h i n a i Császárhoz , ki akkor ne- x

ki adófizetője vólt , így kezdte a) Levelét: . A”

Hunnok' nagy 'Tanjoja, az Egtül és

földtől származott; kit királyi székébe

a' nap és hóld ültettek, és ezt a” kemény

hadakozó H un n ok nem tsak el tudták nézni ben

ne , hanem az ő neve alatt a' leg keményebb há-'

borút szerencsésen folytatták. Az E s za ki Ta

tárokat', kiket a” Chinai Krónika Yuechi

T a t á r o knak nevezmeg győzték , Királyjokat el

fogták , meg ölték, és a” nevezetesebb Unnepi ál

dozatok' alkalmatosságával , annak kaponyájával

mint ivó po'hárral úgy éltek: C hin ának sok tar

tományait mellyek ellenek mozgolódtak. gyakran

meg támadták , 's ki rablották: Ennek fija H i

- tsiny, Kiutchingus, következett az

Atyja után Kri s tus előtt 1.58 esztendő

Ennek idejében már ki nyíltt a~

Bitsiny, v;

Hiutchin

gus 4-dik vel.
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' “'%0'!” H un n o k" szeme , 's kezdették mutogat
Tanjo, . .y. .. Ö

ni hogy ok fuggetlen emberek; mellyre

noha a” kéntelenség utasította őket, még sem lett

meg a” dolog nagy veszteség nélkül. Tudni illik

a” Fejedelem , feleségül vette a” Ch inai Császár'

Leányját, és ő az lpával szentül meg is tartotta a”

békességet; de nem sokára, akár azért, hogy a“

Hun nok , a” sogorság ellent nem állván is, meg

kívánták az országos adót; akár azért, hogy a”

C hin a i a k magok, a' Hunnu s Fejedelem” lágy:

ságába bízván, fegyverrel akartak az adó alúl ki

vetkőzni, és ellenségeskedni kezdettek: be rontot.

tak a” Hunnok a" Pekini tartományba, és

rablással messzére ki terjeszkedtek: de mivel sok

helyen folyt a' hadviselés , a' fejedelem pedig nem

vólt katona, Ortust, Chínával szomszédos

tartományjokat el vesztették, mellyet a' Chinai

ak fegyverrel meg hódoltattak.

§. 27..

Ennek halálával valósággal is ki mutatta ma

gát a' Hunnoknál a' születés szerént való uralko

dásnak gyülöletes voltta'; a'Fija akart Na gy Ur,

vagy Tan j ó lenni következés szerént; de a, Nép

Itsízi MIL nek nagyobb része a' meg halttnak testvér

sicuső-dik jét Itsizit Ich isicust választotta ,

Kristus előtt 126 esztendővel, a” ki u

nem fija , noka öttsét fegyverrel meg győzte: ez pe,

dig a' Ch inaiakhoz mint a” Hunn o k

tsinynek, nak mindenkori ellenségéhez vonta ma

gátz-mellybűl Hunniára sok veszteség

és veszedelem következett; mert nem tsak ki nem

adták az Ifju fejedelmet, a” Hunnoknak, hanem

inkább minden módon segítették ellenek. Tudták

a” Chin aiak , és a' háború kezdetében mindjárt,

valóban tapasztalták is, hogy ez a' pártfogás ne

kik sokba kerül, de még sem állottak el szándék

joktûl, hanem mind addig hadakoztak, míg az

adófizetésbül is ki vetkőztek, el vesztett tartomány,



__189..._

jaikat is vissza vették, és a” Hunnok' szomszéd

földjeikbí'il is sokat el foglaltak. Its'izi látván

hogy az ő dolgai. hová tovább hanyatlanak, az el~

lenség pedig naponként gyarapodik; 's megÍsaj

dítván azt is, hogy az ő tábo'rábúl [io ezer, pár
l tolni készül; kéntelen vólt a” Chinaiakkal bé

kességre lépni kiktől nagyhnehezen meg nyerte ,

T„ hogyoutannaazofijalUgö, ougoe
LgO, Ou- - .. f a ' u ”

99,“, “s. jus következzen a Hun n u s Fejedelem.

Tlaknläunn ségben melly meg is lett Kristus előtt 1 14

l ' ben._. Ehez, követeket küldött a, Chinasi

Császár illyen üzenettel; hogy bízza magát és az

egész Hunn nemzetet a' Chin'ai Császár° hüsé

gére; mert másként híjjában fog keresni mentt

helyet a" Hunnok' szokása szerént a” vadonsá

gokban, ő utánna fog menni seregeivel, és mind '

addig nem hágy békét, míg az egész'Bii-odalmat

fegyverrel maga hatalma alá nem hajtja. A” Feje

delem erre mint gondolkodott? maga tudja ;. A”

Hunn'o k pedig tsak úgy vették mint üres szót;

a' minthogy a” fenyegetésnek egyébb sikere nem

- is lett, hanem hogy hol egyik hol másik fél egy

imást alattomos be ütésekkel háborgatták.

De tsak ugyan tanúltak már a, Hunnok a”

nem régi példán, melly nagy kárt okozhat a' fe.»

jedelemségen való vetélkedés, ugy hogy Ugő,

kevés ideig tartott uralkodása után meg halván ,

' nem bátorkodtak a" fejedelemséget másnak enged

ni, hanem ennek, az akkori szokás szerént még
9 - I I 1 y .

„511174“, a fejedelemségre fiatal gyermeket, a kit

Tanjó kit ugyan azert Uhl Tanjónak neveztek ,

Uhl, “BY meg tették fejedelemnek. Kristus
ili Tan Ö- “ .q. I I

naknevéz- elótt 10.5. esztendovel. Találkoztak sza

m" mosan , a, kik vissza éltek az Ifju és gya

__-_

78. (it) Usul-vólt a' neve ennek az Ifjú Feiedelemnek; de nem vólt

ö olly nagyon yermek mint némellyek vélik„ kivált Szeker Joa

chim éppen tsa hat esztendősnek mondja, és még is az Öttsét ki

utánna 5 esztendővel már Fejedelcmmé lett, erős és gkos ferjfiu

nak mondja: ki tehát akkor lett vólna tsak u esztendos; még pe



korolatlan Fejedelemnek tehetetlenségével , ki az

uralkodásra való vágyástúh ki a"v C hin ai ajándé

koktúl meg lévén vesztegetődve; halálára töreked

tek az Ifju T an j ónak, ö ugyan kikerülte szeren

tsésen, fijatal létére “is a, leseket, de még is meg

halt élete' virágjában 's következett utánna azÖt

, _ tse Hiulik a” Kristus előtt 102 eszten
Riuhk e-ik ... . . , , . ,' ,

Tanjó. dovel , semmi masrul mint nemelly Chl

. nábúl nyertt sákmányokrúl nevezetes.

Ez után ismét a' leg kissebb testvér lett; Tsitihé,

T e ictiheus Kristus előtt 100 esztendővel; jó

katona és okos igazgató; hanem abban még is sze

rencsétlen'; hogy nagy része a' Hunnoknak, nap

keleten, a” kik jobban kezekre estek a' Chinai

tsábítóknak; tőle el pártolt. Okosan, és kemé

Tsmhé nyen fogta a, dolgot Tsitíhé;.~siietve

Tcietibeus uzent a nap nyugoti Helytartónak (mert

93'!“ Tan“ nagy lévén már a” Birodalom , két hely

l ' tartóságra vólt fel osztva) a” hová a” Chi

~. "nai ajándék és Tanáts ki nem hathatott, hogy“

jöjjön kész sereggel: a" pártosoknak fejeit pedig

meg fogdostatta és kínzással vallattatta. Ki jött

a' dolog , hogy a” Chinai követ vólt fő ezköze

az öszve esküvésnek, melly miatt azt kemény fog

ságba záratta. A” Chinai Hronikák mentik

a” követet hogy semmi be folyása nem vólt aq ösz

ve esküvésbe: (és ez egy ártatlan neme a' Histo

ri ai színlésnek, mellyel még az Iró el nem vesz

ti hitelét, dea' helyesen ítélőnek dolga, meg vá

lasztaní a” valót a' kétségestűl) hogyígy valamelly

méltó oknál fogva bele köthessenek a” Hunn ok

ba, mint ollyan szomszédokba, a” kik a" Nemze

tek" törvényjét meg rontották.' Fegyvert fognak

 

di ennek, u ymint Csitik ének, négy esztendővel azután, a'

mi or neki tsa 15 esztendősnek lehetett vólna lenni, halála után

két fiia maradt, egyik Helytartó másik Fövezér. Us ul tehát nem.

_6. hanem lcg alább 30 esztendős lehetett mikor Fejedelemmé lett ;

hanem ötet az akkoriak még is fijatallották Fejedelemnek; külöm

v ben is Uhl, vagy új , nem gyermeket tesz, hanem újjat.

.x



tehát, de nem kívánt szerentsével; mert a” nap.

nyugoti Helytartó már közelgetett a' maga” sere

gével: a” ki ugyan, mivel nem külső ellenség el

len, hanem tsak a” zenebona tsíllapítására, és, így

nem egész készülettel jött; nem is lett elég erős

a, jól készültt C hínai sereg ellen, ls az első ösz

ve tsapásban el is vesztette az ütközetet, úgy, hogy

a” Chinai ak ditsekedve tértek vissza hazájokba;

de azután köz erővel fogván a' dolgot a7 Hunnok,

két kemény ütközetben, úgy meg törték a' Chi

nai tábort, hogy az első tsatábúl alig vmaradt

négyszáz, a” másodikban pedig melly nyolcz e.'

gész nap tartott , és a, mellyben a” C hin'ai Csá.

szár, több mint. kétszáz ezer fegyveressel “kezdette

“ az ütközetet, mind ditsősségének, mind seregé.

nek nagy veszteségével meg szaladni kéntelen

vólt; de a” Tanjo is illyen nevezetes győzedel

me után nem sokáta meg halt, Kristus előtt!

96 esztendővel.

§. 28.

Hét fija maradt T sitih éne'k , a” nagyobbik

napkeleti Helytartó-vólt, a, kissebbik a' Hadi se

regnek Fő vezérje; fijatalságjok azt mutatja, hogy

már akkor nem tsak a” Polgári, hanem a, hadi

kórmányt is osztogatták a” Hunnok a” újaknak

az Atyák' tekintetéért. A' Nagyobbikat szánta az

Atyja maga után Tanj ónak, 's tetszett ez az in.

tézet a” Népnek is; de mivel a” Birodalomnak ak.

kori állapotjában Veszedelmes vólt aÍ választást fel

függeszteni, mind azért hogy a' nagyobbik távo

lyabb is vólt akkor a” Tartománynak közép pont

játúl, mind, hogy halálos betegségben hirdették

lenni a” Helytartót: a” kissebbiknek adták 'a' feje-v

delmi liatalmatz azomban még vége sem lett 'az.

öröm ünnepnek ,' ,midön az a' kit meg halttnak'.

gondolának“, váratlan meg jelenék. Nem kis szo-'

rongattatásban vóltak as Fő Rendek, tartvan tőle,"

hogy ö rajtok is bosszút áll az első szülöttség' jus~-~
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sa” meg sertéséért, és a" Birodalom is az Atyafi

ak új húzása miatLveszedelembe keveredik: De

egyik sem történt : mert mind az akkori világ,

mind kivált a" késő maradék előtt ollyan ditső pél

dáját adták e” két testvérek, nem tsak a” feddhe

tétlen atyafi szeretetnek, hanem a' hiú ditsősségen

való nem kapásnak is; hogy egyik a” másikra

mintegy erővel tolta a' fejedelemséget: a, kisseb

bik azon' okbúl hogy amaz öregebb , és tapasztal

tabb ember ő nálánál, a" nagyobbik azért, mert

emez , akármelly meg tsalatkozásbúl , de köz aka

rattal választódott: Hosszas vetélkedés után tsak

ugyan a” nagyobbiknak kellett el vállalnia a' feje

delmi méltóságot, a' kissebbik pedig, ő helyébe

H .. napkeleti Helytartóvá lett: H olokû, Ho
olokuio- , v - s

dugunk); locous vólt neve a nagyobmknak, a

. azousével ki tehát az Atyja után uralkodott. Ennek

vólt nemes . . , , , . .

vetélkedés is szmtugy nem vólt nyugsaga a Sinai

mit“, aki" aktúl , mint más sok előtte valóknak , de

ratja ellen . I / r 9 l I

lm Feje. eleinte tsak zsakmanyolas kedveert, ha.

delemme- nem abbúl osztán nehéz háború kerekedett.

A” Hunnok' látván hogy az ő erejek a' közelebb

mûltt időkben jóformán meg gyengült, most pe

dig éppen készületlenek is, ellenben az ellenség

_ népes ,- és erre az alkalmatosságra régen készült:

elő vették szokott hadi fortélyjokat;' be vonták

magokat az országnak belsőbb és pusztább részei
re; könnyü vólt a” Sinaiaknak el hinni,v hogy

félnek a" H-unnok, és féltekben hátrálnak, mert

gyengeségjeket, és készületlen vóltokat még na

gyobbnak vélték, mint vólt: nyomták tehát a'

hátrálókat egész erővel , 's tsak akkor vették észre

szerencsétlen tsalatkozássokat,- midőn az isméret.

len pusztaságban körül fogták őket a” Hunno k;

tsaknem mindnyájokat le vágták, és a” Vezérjeket'

el fogták- Történt ez, Kristus előtt 8.5 esztendő

vel. Ezen tsapás után a” Sinaiak békességet

kértek, mellyet a' Huninok is örömest meg ad

tak; melly eggyezés' ideje alatt meg hala a” T an

jó Holóki'i, és következőjének nevezte a” test

' ' ' vérjét ,
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vérjét, akár azért, mert'a'" fija még nagyon fiatal

vólt, akár azért, mert az Ottsének már ő előtte is

választásbelí jussa vólt. De a” Hunnus fő Ren.

dek nem szenvedhetvén hogy nekik a' Tan'ó,

bár akármelly hasznos végbí'il is, akaratjok és vá.

lasztássok nélkül, maga utánkövetkező Fejedel.

met'rendeljen: meg hasonlottak, és a” nagyobb

rész'inkább a” fiatalt választotta szabadon, mint

az alkalmatosabbat _más rendelése 'után. T anjó.

„ vá leve tehát Hojent Hoyentius a'
Ho)ent,1l- ... . . . ., I

a", Hun. Holoku fija; gyermek vólt mind ideje

nas Taníóo re, mind elméjére nézve,- és a' Hunnok,

a” mint választották , úgy vették hasznát; mert 13

esztendeig tartott uralkodássa alatt tsak-nem a"

fogytára jutottak ditső 'hatalmoknak; sok, azelőtt

meg hódoltatott Nemzetségek szabad lábra tették

magokat: semmivel sem Ivólt szerentséssebb ennek

_, ' _ "testvér röttse is Hi ul , a, ki Kristus előtt
Hml u-ik .v. , , . , _,

Tanió. 68 esztendovel a Bátyja utan következett,

noha időssebb korában kezdett uralkodni

mint a' Bátyja; akart tsak ugyan valamelly ne

vezetes dolgot próbálni, és vadászat színe alatt",

száz.ezer fegyveressel Sinába készült be ronta

ni: de a” hadi készület alatt, rövid ideig tartott

betegségben meg halt: és ő benne 's vele a' Métő
Tanjló' nemzetsége egészen ki múlt.

0

§'. 29. ,

Lett vólna most módja benne a” Hunnus'

Nemzetnek , a” T a n j ói hatalmat végképpen meg

semmisíteni, és a” régi igazgatás” formáját helyre

állítani; de 140 esztendő ólta jó formán ki halt.

már annak'minden emlékezete , mind kivált édes

érzése; választják tehát ismét állandóúl uralkodó i

Fejedelemnek az akkori napnyugoti Helytartót

U. , Ujerkutot Voyenkiutiust, a” ki,“
jerkut, . .

1z-ik nun. tsak hamar meg mutatta, mennyivel jobb

“s Taníó- lettvólna neki Helytartónak maradnia:

'mindjárt Birodalma kezdetével K ristus "előtt 60

f; ' r ~ 13



esztendővel, vissza élt a” fő hatalommal, kegyet.

lenkedett mindenen, de kivált azokon, a' kiknek

utánna-leselkedéseik felül gyanakodott; mellybûl

a” lett, hogy a” Fő Rendek” szeretetét végképpen

elvesztette maga is , és a' Birodalomnak meg szag
atására is okot adott; két nevezetes vetélkedőiji

vóltak, Tsits, és Hoan, Tchitchius et Hoe

anius v. Hoansius: emez, nem elégelvén a'

maga erejét a' Sinaíakhoz folyamodott; az alatt

Tsi”, T sits vagy le tsöpülyén, vagy lekenye

Tchirchi- rezvén hazi ellenségeit, Kl'1StuS/előtt (51;

311.:“igai: esztendővel, külső hadakat folytatott sze

által 'tette rentsésen, O us tartománynak nagy ré

113333220? szét a” Hunnus birodalomhoz ragasz

szédjáhül totta}, napnyugot felé is a” Hunnus

árnya“ testtül elszakadozott, de valaha a'hoz tar.

tozott , és vele atyafias népeket vissza.

vonta , úgy hogy a” Fejedelemségnek székét is

nem messze a' V o lg áh o z, a” J aik folyóvíz sza

kadásához (melly most Astra'kán országnak
egy része) vitte; a” hol meg fészkelvén magát ls

jó rendbe szedvén erejét napkeleten is, Sina e]

len készült menni haddal Ho an miatt; de a” ha.

di készületek alatt a'Botsári Buchariai Hely

tartó, meg ölte őtet lesben. Következett hát u-y,

Ha“ W tánna: Kristus előtt 36 esztendővel HO

dik T;nió, a n a S 1 n a 1 ak segedelme által ; kiknek

basriäääak ezen jó akaratjokat meg akarván hálálni,

' nem tsak békességet kötött velek; hanem

 

' feleségül vévén a” Sinai Császár, leányját , meg

is erősítette a" kötést; ezzel nagy szerentsét re.

ménylett; de annyiban szerentsétlen vólt, hogy

rövid ideig uralkodhatott: halálához közelgetvén g

következöjének rendelte az első vagy fő feleségé

tül származott fiját, de még neveletlent. A' Ne

Hoan, két mes erkoltsu Asszolny eppen ollyan em:

fe]ese'gei. lekezetre meltó vetelkedest tett, egy , a

neknemäs haldoklónak másik feleségével - mint fel

vetelkede- , . - q , . . 9 ,
se. lyebb a Tsitlihé ket fijai egymással:

szép kérésekkel könyörgött Férjének, hogy
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ama másik Asszonytúl származott gyermekét,

mint az övénél idősebbet: hagyja maga után Ural

kodónak, a, másik ellenben azon kérte hogy in

kább saz első feleség” fija uralkodjon , ha gyerme.

kebb is“; mind azért mert a' szerentse őtet enged

te a' fő Feleségti'il születni, mind pedig, mivel a”

haldokló Fejedelem maga is azt szánta következő.

jének : lesznek úgymond .a' Hu nn us o k közt W,

böltsességgel és erköltsel díszes fő emberek, a” kik,

míg a” fiatal fejedelem fel nevelkedik, mind őtet,

mind az országot okosan fogják igazgatni: Ezen

nemes vetélkedést a' népnek választása szakasztot

'Fotsulojó, ta félbe ; ' az idössebb, fi F o ts ul oj ó ,

Fotchulo. F o t c h ul o ü o ti u s valaszt'atódott', Kris.

üotius 15- tus előtt 29 esztendővel, úgy hogy ennek.

d'kTan'ó. , .. , ..l ' J halála utan, .„mmden kérdésen klvúl , és

Tejem' 15, választás nélkül úralkodjonama' kisseb.

bik: Ezen jeles vetélkedés után 10 eszten

ts'ffiä'äz dővel Tejemis következett ,Ü ennek Te

motcheus, jemotse (talán Tejem'öttse) Teicmotche

'7'dik' us, ennek pedig Nan yts í azû, N a-ng

21563 és]: t c h i y a s u u s lett utánna Kristus előtt

tchiyasuus 12 esztendővel; ésezek egymás után bé-“

„1,8-dikTan' kességesen uralkodtak.

10' Ez a” Nan ytsia zű akár maga mu.

togatásbúl, akárország-látás* kedvéért Sínába

ment látogatni nagy pompával; a” hol hasonlóval

fogadták és ajándékokkal tisztelték: látására" és

tiszteletére tsaknem azegész ország öszve futott;

de éppen ez a, látogatás alkalmatosság lett előbb

ugyan Sinának meg zavarására, azután pedig

Hunniának is nagy veszedelmére. Valamelly'

Mamus nevü Sinai elő kelő de nagyra vágyó,

és uralkodást szomjúhozó ember, mind ötet ma

gát , erötelen~hiúságárûl, mind a” vele lévő Hun

nus fi')" embereket, kitkit jó vagy rossz hajlandó

ságairûl ki ismervén, tapasztalásának nem sokára

nagy hasznát vette; mert elösször ugyan el nyom

ta .Sin ában az addig uralkodott Hani nemzetsé.

get , és az uralkodást maga el fogäaita; annakután.

' l



na hogy Hunniát, mellynek ditsősségét felet.

tébb irigylette,' meg zavarhassa ," sokakat, kiket

már ismert, alattomban pártosságra- buzdított;

Eszrervették az alattomos készületet a”. H unnok,

és mivel a” B o ts á rí Tartomány, mellynek Hely

tartója ölte meg Tsits Fejedelmet , magát a'

Hunnus testtí'il elszakasztotta, és éppen az adott

alkalmatosságot arra is hogy H oá n a” Sinaiak'

segedelmivel' legyen Fejedelemmé; hirtelenséggel

meg-támadták azon B otsár tartományt, melly

külömben is őket a” Tsits halálátúl fogva szüntelen nyughatatlankodtatta rx el is foglalták azt, és " A

így a” belső háború félelmétűl az országot meg

mentvén, Kristus után IQ esztendővel Utsu

Utsulioíót lí°jót°n vtohulío-iotíust Fejede
vtchunm' lemmé választván (holott még aq Sinai -

íäfläfan}? pártfogás alatt lévő Hoan' fijai és~ uno.

10. I o- p r ' 9

1 kan számosan eltek) azt a tsalt mellyet

a' Sin a iak alattomosan vetettek H u nni ának ,

nyilván való 'erővel igyekeztek el hárítani : Be

ütöttek haddal Sin áb a, de a'" háborúnak kezdete

sokkal szerentsésebb vólt, mint folyamatja: A'

kegyetlen, de jó katona Hám, háromszáz-ezer

fegyveresekkel be rontott az alatt H u nn iáb a ,

míg a” H unno k rabolták S inát; seregét több

szakaszokra osztotta , és H un niának nagy részét

napkelet felül el foglalta, 15 kerületekre szaggat

Ita, és a' Hoan' ugyan annyi íijainak és unoká

jinak birtoka alá adta. 'U ts ul i oj o t ot mindaz

által úgy meg nem törhette, hogy erejébi'il és ha

talmábúl egésszen ki vetkőztette vólna. Ez azu

tán is gyakran be ütött Sínába, és gazdag 'sák

mánnyal tért vissza. »

6

5'. 30.

„

1. Azomban meg lévén-már rongálva Hunní á

nak napkeleti része , .és a” H'unn o k_ennek nem

azt az okát .vélvén, hogy a' fejedelmi lakást T s i t s,

S i nátúl messze által vitte a” J aik vizéhez ,~ és

t
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így a” fő igazgató szék távoly esett a” leg erőssebb

Ellenség' lakásához , hanem inkább azt, hogy Ue

tsuliojót gyülöletes lévén Mám előtt a” Srit

naiak minden' erejeket meg vetették'a” Hun

no k" meg rontására : annak halálával tehát Kris,

tus után 13 esztendővel meg próbálták az ellenke

_ ', zőt. Hienlét választották, ollyan ema,
Hienle zo- , . , . ,. ... '

dik Tanjó. bert, a ki a Sinaiak elott nagy ked

vességben vólt: de azt nyerték vele, hogy

ez , a” Sinaiak” kedvét szer felett is kereste: ez

meg halván. Kristus után 18 esztendővel, az

_ * x öttsét Jút, Yuust, tették fejedelemmé

Ju,Yuus, , . , , . . , ., . . '

zi-dihfran. a ki mar a sinaiaktul jóval is idegenebb

íó- 3 vólt; de Mám Sinai Császár, nehez

tellvén ezt a” választást Tangot nevezte-ki “J ú

nak és egész Hunni ának ellenére , a." kit hogy

meg erősíthessen, olly nagy sereggel ment Hun

ni a ellen, a" mekkorára még nem igen emlékez

tek a” .Hunnok. De szerentsétleni'il utól érte ö

tet is az Isteni bosszúállás a” Hunnok' keze által,

ls midőn másnak , mások" ellenére országot készi'il

adni, tte/magáét, mellyet a” Han nemzetségtűl _

igasságtalanúl foglalt el, el-vesztette. Meg unván

tudni „illik már, 's nempsz'envedhetvén tovább a"

Sinaiak a" Mám' kevélységét, melly a” szaka.

datlanúl gyakorlott kegyetlenség miatt, 'ti'irhetet.

lenné lett: életét ugyan meg hagyták , de még ő

Hunniában szerentsétlenül háborkodott, feje.

delemségétül meg fosztották, mellyel azomban

még a” belső zürzavart el nem kerülhették; mert
jMá mnak ki küszöböle'séveliismét többen találkoz.

tak a' kik a” fő hatalomra vágytak. “Kapott ezen
az alkalmatosságon J u, is használni akarta ezt haa.

zája szabadúlására: mellynek nagy része a” Fő.

vebbeknek vissza vonása~miatt Sinai. szolgaság-..

l'a jutott, Nyilván kívánta tehát a' Sinaiaktúl,

hogy mivel Mámtúl az ő segedelme által szaba-w

dúltak meg, és ő mánvissza- „foglalván hónyi tar-.„

tom'ányjait, elég erőben vólna, Sin ával , lra az

a” jóért rosszal üzeme, ki kötni: illendő dolog „J
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hogy a” Sinaiak a' Hunnoknak ismét adót fi

zessenek esztendőnként. Jobbra ütött ki a1 dolog,

mintsem J u maga gondolta vólna; mert a” Sin ai

fő Rendek arra határozták magokat , hogy“ két fö

vebb vetélkedők közül azt teszik Császárnak , a'

mellyiket J u fogja választani , és ki nevezni. Nagy

hírü és nevezetes emberré lett ennél fogva J u , és

még nagyobbá lett vólna; ha, midőn a' Sinaiak'

hódoltatásával bajlódott, a' más felí'il ellene töre.

kedő szomszéd háborúknak tsílapítására vissza nem

hívódott, 's dolgainak nemzete hasznára lett foly

tatása közben,“ meg nem halt vólna. Utánna a” -

Punuts fija P u n u t s P u n u c h us következett ~,
, ' ' .y.

punch“, K l'l stus után 46 esztendoben. Ez alatt

%F'dikTam hanyatlott a” H unnu sbirodalom' méltó

lo' sága, meg tsökkent ereje , és meg is osz

Pe, pm lott nagy ki terjedtsége: mert P.é az U

nutsnaiiei- t s ul 1 o jó r nemzetségéből való nyugha

leelnäezlzll'iz tatlan, és uralkodásra vágyó ember, a'

a'Taignjósá- népet magához tsábította, is azt tette,

fäztgälhogy'egy Tan jó. alatt lenni H'unnia

„dalo!“ végkep en megszünt. A" mellett , hogy

ggggesizgälä a' belsö háborúk rongáltak a” Birodalmat,

lemmé' melly miatt a' nem rég virágjában lévő

äfssrzéägf Asztrakán , és azon fellyi'il Eszak felé fek

de$inábah vő tartományok, a” Hunus testti'il elszá

lzläghäáf' kadoztak 's külön-külön fejedelmeket“ tet

rész vissza tek; külömbféle férgek is , marha dög, és

tgäzgPa'ää: az emberek közt mirigy halál emésztették

arkai igaz- az országot; ezen fellyi'il Asiának nagy

äatasba- része a” Hunnus ok ellen öszve eskü

dött: P é , a” ki vólt fő oka a” gonosznak, látván

a' sok féle veszedelmet , 's tapasztalván azt is ,

hogy sok meg.elégedetlenek az ő életére töreked

nek , Sin áb a szaladt , kinek ott találtt pártfogá

sa mellett igen könnyen ment a' Hunnu s'Biro

dalomnak meg-oszlása és az Kristus után [48 esz

tendővel _valósággal. meg is lett; a” felső Rész észa

ki, H unni ának neveződött, az alsó D éli-nek ;

amaz Punuts alatt védelmezte magát; ezt P é



bírta a" Sinaiak' védelme alatt. (“ll”) Az északiak,

a” kiknek a~ szabad választással “uralkodó Punuts

vólt Fejedelmek, a” szomszédoktúl is ugyan, de

kivált a' _tőlök el pártoltt atyafi nemzetektül végső

veszedelemmel fenyegettetődvén , nagy része E u

ro p á h o z közelebb nyomúlt 93-dik “esztendő táj

ban; de ott/sem maradhattak békével; a' Sinai

akat még a" jól távoly lévő Jaík vize sem tartóz

tathatta meg hogy a” Pé Déli Fejedelem védelmé

re , kivált pedig magok” hasznára, ott is ne hábor

gatnák őket: az Ig ú r o k egyébbaránt H u n n u s

Nemzetség belső és kemény háborút indítottak,

élvén az alkalmatossággal a' To p ai T a t'á r o k ,

(**) a” belső zenebonába keveredett Hunn us o

kat nagy erővel meg támadták , résszel-ént le vág

az Északi ták , résszerént pedig ,a' Volga mellé

rész a'Vol- szorították IBA-ben; Es ez már a” neve

ga mellé zetes, még pedig. kéntelenségbültörtént

n omato- _„ _, „ , *-.

di . koltozkodessek Hunnus Eleinknek nap

. keletrül nyugot felé. Mit tegyenek hát?

Hunniának Déli részét S i nátúl fogva a” Ka spi ai

Tengerig, Hunno k , testvér atyafiak , de most

 

79- (") De már ö nem Tanjoi hatalommal; mivel éppen ennek a'

' szabad uralkodású hatalomnak elrontása színe alatt vonta magá

hoz Pé a' Déli Hunnusokat; és így ezek "tet úgy n'eztekx ugyan

mint egy szabadítót, és ha a' szükség kivá taHa i kormanyozot;

I de läígok közt a' Patriarkai igazgatást nemzetség-számra felalli

tott ,

C") Plinius azt mondja Nat.“ Hist. L. 7. e. 2. ini qvad'am Gopvalle

magna lmai Montis, regio est, quae vocatur Abari mon , .in qua

silvestres vivunt homines, aversis post erura plantis, ex'muae ve

locitatis, passim cum feris “vagantes; hos in alio non spirare coe

10, ideoque ad finitimos Be eis non pertrahi, neque ad Alexan

drum Magnum pertractos, geton , itinerum ejus mensor, prodi

_ siita Nagyitva van ugyan mondva; de az utólja jó viz az én mal

' momra, ha ezek lehettek a' Topai Tatárok: - lehettek pedig,

mert a' Ma arnál a' topa ollyan lábú embert tesz, a' kinek-N

lába feje hi ás, és akkor az ö nevek magyar szó; az Aban m on

nevek is hegy-közi Abart, vagy Avart jelent, régi Magoga nyel;

van; kivált, ha azt a'rnevet még az első költözködéskor Armenia

szomszédibül vitték oda; a' hol Abarim-manu annyit tett,

mint általmenôk' lakása, az az másunnan költözöttek lekuohelye á

sót tett Erössek' pusztaságát is; - a' Maon, a' Szent Honyvben,

as t. Rég. 23: v. 24. ollyan pusztaság-formát jelent.



ezen Északiaknak, a” Sinaíak” segítségével es

kütt ellenségeik, lakták; oda hát nem mehettek.

Az Ima u s' környékérűl a” T a t ár ok a" kik pe

dig noha távolyabb való , de valósággal Magóga

Atyafiak vóltak, ki szorították; a” V olga mellett

ollyan szorosságban a” mint vóltak meg nem ma

radhattak, (noha azt közel 180 esztendeig próbál

ták;) sem atyafi sem idegen Fejedelem alá többé

magokat adni nem akarták: kéntelenek vóltak te

hát, minekutánna hihetetlenül meg népesedtek,

fegyverrel keresni lakó földet, a” mostaninálté

resebbet, és» Nemzetségjeknek némelly részét köz -

erővel más tartományba szállítani: Meg támadták

Mum“ tehát 3lg-ben A s z tr a k á nban As iai

kánt elfog- S a r m a ti ában az Al a n okat, kik egyébb

lauf? “te: aránt nagy részént M a g ó á k de több

sza iAsial . , ,

Hunnok, idegen Nemzetekkel kevertt nepek voltak,

kiket a' Sin ai történet írók Ye nt e á

joknak neveztek; azokat ki verik , Hirályjokat meg

ölik , a” köztök lévő H u n n o k a t Atyafiaknak el

fogadják , a' több kevert lakosokat rabszolgákká

teszik , és így a” meg hódoltatottaknak honyjában

magoknak lakó helyet szereznek. De ötven _

 

80. ("') Ezeket az Alánokat. némellyek eredet szerént Alb anu'

soknak tartják, kik laktak Armenia és a' Caucasus közt as

Bas pium napnyuioti oldalán: mások ugyan azért tûs- yökere

M a g ó g á knak ítéli , mások a' B ox o l a n o k' szomszédjaiknak

nem messze a' M o e o ti shoz , kiket mos Lit 'v á n o knak hívnak“
L ucian in T oxari azt mondja hogy egy nyelvek vólt a' S ey“l

thákkal. Josef de bello Iud. L. 7. a' Moeotis e's Tanais

mellé helyhezteti őket: Amm ia n us azokat mondja A l ano knak,

a' kik régen M a s s a g e t á k vóltak. Ptolemaeus egésszen az I

m au s o n kiviil hclyhezteti őket a' H a m b i t z c vize mellé , és

igen sokan S cyth áknak tartják általjában: és ez mind igaz lehet:

ugyan azért c'n ollyan kevert népnek tartom , a' kik már az első

kő tözködés alkalmatosságával , a” M e t s e k és T h ub ál nemzet

se'gc'bûl a' Ma gó g á kkal öszve nőttek; későbben a' hónyjokbul

ki űzetôdött C zimmeriaknak elmaradott tsoportiaikkal is sz_a

porodtak; sőt a' M as sagetá'knak is némelly hullóíval midon

azok C yrussal szerentsésen hadakoztak , de még a' Cy rus' tá

borának is némelly tsoportjaival , hanem hogy a' S e y t h ák k a l

egy nyelvek vólt. sőt azt az egész hosszan nyuló tartamán t, melly

az Imaus könyökéig tart, sokan az Alanoknak tulaj onitjak,

azt; vélem okának, mert a” tûs gyökeres Anya nemzet Mag oga

Tó t. .

.r
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hatvan esztendő múlva ismét szűk lett ez Ia? föld

is a” szapora tenyésző és naponként szaporodott

Hunnusoknak; ugyan azért a”- Volgán túl va

lóknak is kik hasonlóképpen népesedtek , _ egyet

értésével, és azok közül, és még 'a' Czimeriaí.

ak tartományát is 18. el foglaltak közül Sok.

fegyvereseket társúl vévén: temérdek nagy rop

pant seregekkel jöttek által a, Moeotís mellől

által jöm Europábia. Minekelőtte tehát a' több nap

ne}, Eura- keleti Hunni ában maradott Atyafiak

Páha- nak további történeteit visgálnánk: most,

ezek itt mit tettek , ? mikent erősödtek? "s utóbb

miként gyengültek? időrí'il időre , tekintsük meg

tsak igen 'summásan és röviden.

§. 31. I

Által jöttek tehát a” VH u n n u s o k temérdek“

B ' táborral a” C z im m é ri tenger. szoroson
alamher ... z - r

fô vezér, B al a mb er fo vezerjek alatt 373 es 37.5.

esztendők között. 375-nél későbben nem

jöhettek , mert a' had viselésekbül bizonyos , hogy

V al e n s „ napkeleti Római Császárnak utólsóbb

esztendejiben , a' ki pedig 378.ban meg halt Dri.

nápolynál a9 Visigo thus ok ellen folytatott

háborúban , .úgy mentek a' V is ig o t h u s o ki se

gítségére a” H un n o k , ' mint már P ann o-ni á.

.ban meg telepedett nép; elébb sem jöhettek pe.

dig 373-nál, mert még akkor Vale ns a” Go

th us okkal, mint még honyjokbûl a” H unn o k

által ki nem í'izetődött néppel, úgy hadakozott,

való hogy O t r o k o t s í , mint szavait fellyebb §.

18. d. jegyzés alatt .fel hoztam, azt mondja, hogy

V a l en snél régebben laktak a” Hunnusok P an

noniában, és bizonyít Márton Püspök, JO

vianus, mind a” két Valentinian us, Va

]ens és Gratianus császárok példájával, kik ,

mind P annon i ai Hunnusokbúl származtak;

elő hozza egyszersmind, hogy némellyek a” H un

n u s o k” be jövetelét még T r aj án” idejére teszik,



--202

mások valamivel későbbre:' (*) És a' maga állítá

sát Otrokotsinak, még, a” Hunnok' Asztra

kánba 3l8.ban lett be ütésekkel, jó formán ösz

ve lehetne egyeztetni, ha akkor heventében né

melly famíliák egész P a n n o ni áig tolakodtak ,

és itt meg telepedtek , mert 318-dik esztendőtől

fogva 3713-ig 5.5 esztendő van; Márton pedig

37li-ben lett Püspökké, Jovianus 331-ben és

így 318 után született, első B álint 364-ben lett

Császárrá , a” z-dik 3711-ben; de a1 mit már Otro

kotsi mint mások” hagyományát úgy hoz fel,

hogy a' Hunn ok még Tvraján idejében jöttek

vólna P a n n o n i á b a: azt már más emlékezetes

történetből nem lehet meg világosítani, mint a”

Cziax ar es' idejekori hadviselésbûl ; midőn a'

Czim e r i aiakat fészkekbűl ki nyomták a” Hun

n u sok , ~és annak alkalmatosságával E ur o p á ba

is által jöttek, mind a” Rácz, mind a” Czim

méri tenger szoroson; 's ha , és a” mikor későb

ben, onnan más nemzetségek "által ki szorítódtak,

úgy költözködhettek némellyek' P a n n o ni á b a ,

de ez nem hódoltató foglalás, hanem minden erő

szak nélkül való vándorlás vólt. Azt az időt ,

mellyben magoknak fegyverrel foglaltak lakó föl

det, nem lehet sem elébbre sem utóbbra'tenni ,

mint az említett 373-375 esztendőre. Mihelyt el

hagyták a” Tanaist és Moeotist sok és kü

lömbféle nemzetekkel kellett a” Hunnoknak ha

dako'zniok , a” kik hajdan , a” közelebb említett

 

Ü) Otrokotsi elôtt 4% esztendővel , lnchofer in apperatu ad Annak

Eceles. az ujjabb osonyi 1795-diki ki adás szerént pag. u , 13;

amannak még készületlen textusát, tsak-nem annyi szóval te

szí-ki , valamivel czifrábban : Valente nondum cxorto, diu ante ,

Hunnus, in inferiore saltem Pannonia eonsedisse „nemo dubita

bit , qui vel Martinum, suo tempore gemmam Sacerdotum, et

speculum Episcoporum, Sabariae cívem 's a” t. De mivel Inehofer,

mint külömben is Annalista, ollyanokat is öszve írt sok helyrül ,

n omos öszve-vetés nélkül, a” mik egymással ellenkeznek: jobban

il eneli ezek az Otrokotsi szájába, (noha ennek, amáhbul kellett,

a' fellyebb elő hozott teixtust által írniaz) mert ő méllyebben vág

a' dologba: és Caucasus! Os Apáinkat, még Deucalion vezérsége

' llett el költözteti Görög országba, és onnan bellyebb is,
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Czimm ér eket kergető, és Kers ontûl fogva

a” T y rás vízeíg meg telepedett H u n n u s o kat ,

résszerént ki nyomták észak és napnyugot felé ,

résszerént pedig az ott maradottakat magokkal e

gyesítették : azokat tehát a” mostani H u n n u s o k

igen hamar meg hódoltatták; leg több bajok vólt

az Al anokkal; a' kik valamint a” minap igyen;

gék vóltak a” V o l g a mellűl a” M o e o tis felé

nyomult H u n n o k ellen magokat A s i ában meg

tartani, úgy most más Nemzeteknél sokkal kemé

' nyebben' ellent állottak 'B al á m b e rnek: de ez

tsak ugyan az Alánoknak is kevertebb részét

L nagy erővel el kergette; a, kik pedig közülök

H u nn us származásuak vóltak magához foglalta ,

's hadi seregét azokkal is erősítette, .és így meg

nagyobb erővel támadta-meg az 0 s t r' o g o t h u

sokat, a” kik a” Tiszátúl fogva a” Boristhe-~

nesig nagy földet bírtak: Ermanárik vólt

ezeknek Királyjok, ki látván a” "szomszéd példák

bûl, 's maga is érezvén már egykét kissebbszerű

ütközetben, a” Hunnok' erejét: hogy országát

a” kegyetlen ellenség ellen meg nem tarthatja:

maga magát meg ölte: annál könnyebbvólt hát

Balambernek a' vezető nélkül maradott népet ma»v

ga- hatalma alá hajtania; a' minthogy meg is hó- ' -

doltatta az egész Nemzetet, azokon kívül a” kik'

r .be sem várták az ellenséget hanem elfutottak a'

_ Visigothusok' óltalma alá Moesiába. Ezek

az Ostrogothusok, és Visig othus ok, egy

mással atyaüas nemzet , amaz napkeleti , ez , nap
nyugati “i G o th u s t tesz; de akkori lakássoknak

fekvésében nem kell keresni a' névnek meg egye.

zését , mert ők ezen neveiket régi S v é c z í ai

hónyjaikbúl hozták , a' hol őket általjában G o

thusoknak hívták; O s t r o g o t h u s o knak , az az

napkeleti G o t h u s o knak azokat , a' kik S v e c zi

ának déli sarka felé ,Sm al a n di á n fellyi'il a.” B alt

tenger mellett; Vi s i g o t h u s o knak pedig YagY

Vestrogothus oknak , az az napnyúgoti G o

t h u s o knak 5 a” ' kik amazoknak szomszédjában
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napnyúgotra, a' Kodáni be nyúló tenger (S i.

n u s C o d a n u s) mellett laktak; onnan jöttek ál.

tal a' Balt tengeren, és elébb az oda közelebb,

későbben a" távolyabb való Tartományokban,

fegyverrel kerestek magoknak bővebb és terméke

nyebb lakást; én azomban pört nem akarok indí

tani azok ellen is, a' kik őket az Asiai Géták.

búl származtatják; sőt így még közelebb érték

Bosznyát, Rácz és Bolgár országokat,Moe

s iát, a" hol most mindjárt újjabb dolgunk lessz

velek; de több tetteiket Eu r o p án a k Déli ré

szeiben nehezebb ebbül , mint ama" Svecziaix

származássokbúl ki következtetni: elég az hozzá ,
A hogy Decius” idejében kezdettek ismeretesek

lenni 2.50 tájban , kit 251.ben a” G o thusok had

dal meg győztek "s meg is öltek: Ezek tehát , és

éppen az O s z t r o g o th u sok azon Nemzeteknek

erőssebbjei közül valók vóltak -, a' kik a” C zi m

m é re k” nyomába már régen Európába jött,

ott meg is telepedett Hunnusokat akkori hely.

jekbül ki nyomták , ésnevezetesen a” Tisz a és

B o r is zt e'n e s közt fekvő földet nagy részint el.

foglalták; most pedig B alám b e r által onnan ki

üzetődtek; kiknek meg hódoltatásával tehát B a

lá m b e r , két esztendő alatt a” T an a i stúl a” T i

s z áig és D u n áig terjesztette foglalásait , és így

a, Hunnusok, Gratian, és Vale'ntinián

császároknak akár jóvá hagyássokkal , akái- kéd

Pannoniá. vek ellen (nem vitatom) P ann o ni ában

han mgg. magokat meg fészkelték. Alig telepedtek

Ugg??? jól meg , már a” V i s i g

M o e s i á t lakták , segítségül hívták őket,

melly harczon , mint közelebb említém , maga Va

le n s is el esett. G ra t z i á n Császár a” Hunnok

han egy győzhetetlen ellenséget képzelvén , külöm

ben is maga tsendes indûlatú és békesség szerető

ember lévén, ki hívta Spanyol országbúl, és ma

ga mellé igazgató társúl vette T h e o d o s i u s t ,

mint már hadviseléseiri'il nevezetes katonát , reá

=izta hadi és birodalmának sorsát : Th e o d o s” te

l

othusok, kik '
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hát tetta' mit tehetett , de tsak oda ment ki a”

'dolog, hogy meg békéllett a” Hunnokkal, és ne

hogy a” R ó mai népnek kárt [tegyenek 19. font

aranyat ajándékozott nekik. Ugy tartják közön.

ségesen , hogy M ak r i n , és D e tri k vezérekkel

meg ütköztek a” Hunnok, Tétény és Tár.

,nok között, nem külömben Höpts énnél és

P o s o n y mellett , ' (mert Hésmárknál hibássan

mondódik Hitze helyett) nagy veszteséggel mind

két részről; de még is a" H u n n u s o k győztek:

Igaz .e nem e 'l nem vitatom : régi hagyomány r:

bizonyosabb az, hogy az Ifjabb V ale nti nia n'

kérésére G r at z i á n n a k segítségül mentek a'

Hunno k .Francz országba, a” hol Maximus

pártot ütött a” Róma ia k. ellen', melly hadra se

gítségűl ígérték magokat az Al anok is; de ' mi

dőn már közel volnának a” Hunnok , Gr at z i á n

reá fogván hogy már meg békéllett az ellenséggel,

vissza eresztette vagy küldötte őket Német orszá.

gon által ; melly alkalmatossággal hogy M a i n cz

~ nál, vagy a, mint S z e nt O r s é b e ttel bizonyít
/

tatják, Hölnnél, (Colonia Agrippina; leg '

szent op alább a' temetés "ott volt)“ Szent 0rso.

solya, ésa' lyát XI. ezer szi'izekkel meg öldösték,

x" M-V- sokan állítják, sokan pedig tagadják: í".

gen kevés tartozik czélomra e” dologbúl, mert egy

meg tsalatkozott'nagy és erős hadi népnek, akár.

melly, maga. me bosszúlására tett öldöklésbí'il,

erköltsi hajlandósagaira nem lehet következést tsi.

nálni; de mivel egy két szóval tsak bele, kell szól

lanom: úgy tartom: hogy sem az idő a, történet.

nek állításával meg nem egyez, sem az erősítő bi

zonyságok nem hitelesek; az állítás ellen azom

ban nem szükség harczolnom, mert XI. ezer szűz

M á rtyr sok is lett vólnaegyszerre, talán'inkább
vólt XI. M. V. az az tizenegy Martyr '.szi'izek',_ l V

nem Ipedig XI. M. V. tizenegy ezer Szüzek, ír

róla Práj hosszan (in Dissertationibus Hi.

storico Criticis pp. zoz-zlli.) és azt hozza

ki, hogy, ha ezt a' költeményt az azt erősítő bi.
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zonyságokkal 's koporsó írásokkal akarjuk bízo

nyítani, úgy a" Hunnoknak 2353-ban, és Ba

lámb er előtt több mint 130 esztendővel már Né

met országnak alsó Raj-nai klerületjében nagy

hadi seregjeknek kellett lenni. En hát ezt a' gya

nús hagyományt abba hagyom. Elég az hozzá ,

hogy ezen F ra n cz országi útjokbúl sok arannyal

tértek“ vissza a” Hun nok, és éppen jókor , mert

az alatt, míg ők mások segítségére hadakozni jár

tak “külső országokra; otthon , a” meg hódoltt G o

thus ok , kiknek azomban meg volt engedve tu

lajdon Királyokat , de a' H u n n u soktûl függőket

tartani, 'W i n ~í t h a r i u s Királyjok- alatt pártot ü

töttek 2385-ben. Meg hallotta ezt még útjában Ba

la m b e r , kettőztette hát sijetését, és nagy sereg

gel ellene ment a” P ár t o snak: Jól el vólt készül

ve a' G Oth us, és az első egy két ütközetben meg

is győzte B al ám b e r t , hanem harmadszor is

öszve tsapván , a” bosszúval tellyes B al á m b e r

V, . , tulajdon kezeivel le vágta V i ni t h á r t ,

muhar , , - .. 9 .. . __

Gothusyd. s ugy meg ijesztette _a tobbit, hogy esku

Tf'i'i't {39' véssel kötelezték magokat ezentúl örökös

mint“. a. hőségre. Elfogadták a' H un n u s o k a'

hites ajánlást, sőt e” felett B a l á m b e r

feleségül is vette a” meg öltt Vin itár' Leányát

V_ al a d a m a r k á t , mind a” két felekezetnek tel

lyes örömére.

§. 32.

Nem soká tartott ezen illyen megállapított

békességen való öröme Balámbernek , mert ő

5587-ben meg halt. K h a r a t o n követke
Haraton , - .„ , " , . _ .

less-z F5 zett utanna fo vezérnek; a kinek mind

ráfér 387- járt eleinte nevezetes tette vólt az , hogy

' vT h e o d o z' Császárnak segítségül vólt az

ő vetélkedőjinek M a x i m u snak , és E u g é nnek

' eI-nyomássokban. Ennek idejében 3911-ben T h eo.

timus született Hunnus, de 'K eresztyé n né

lett , és a} Szent Tudományokban nagy előmene

 



telt vett ember , és Nic eta s, a” Pogány. szertar- l

tású Hun n o knak első A p o s t 0 l a i, sokakat kö

zülök a” keresztyén hitre térítettek; de ezeket a.”

többek , kik az ősi Isteni tisztelet módjához szer~

felett ragaszkodtak keményen fogván; a” megtért,

tek többnyire , életek” védelmére , a” R ó m aiak

hoz pártoltak, és őket mint Pártosokat, hadi tör

vény szerént vissza kívánták a, Hunno k. (úgy

' bizonyítja Olym p i- o d o r lin Scriptorum Byzant.

x T. 1.

4 I){haraton' halálaután Uldin lett a' Hun

noknak fő vezérjek 1100-ban. Ezt Arka

dí us napkeleti Császár segítségül hívta.

G aj n á s , G o t h u s származású Pártos fő

ember ellen , a, kit a” Hunnok meg győztek és

megöltek , és a” fejét ajándékba H onst an t z i

n á p ol y b a küldötték ; ez alkalmatosságot adott

al Császárnak a” H u n n o kkal való frigy kötésre ;_

melly frigyet Uldin meg állott ugyan, de nem

ítélte azomban szövetség' bontásnak , a" Hun

n o knak régibb , . és B al á m b e rnek éppen első

szövetségeseit a” “Visi gothusokat, nem ugyan

egyenesen a” napkeleti Birodalom ellen, de Ho

n Or i u s' napnyugoti Császár ellen segíteni ;A mert

ezeknek a' V isig o t h u soknak, nem tsak utat en..

gedett a” Hunnus tartományokon által , hanem

segítséget is adott hol-ben. Ebben az időben O

l a s z - o r s z á gr a sokan, sok felül törtek; mihelyt

Yalamellyik szomszéd Fejedelem mások felett bí

zott erejében, már óhajtotta, 's erôlködött'Ró

mát el foglalni; ezt akarta és reménylette Ala

rik Gothus Király is, de a' kinek a” próba be.

nem ütött; a” következője pedig R a da g a íz, még

keményebben nyúlt a” dologhoz; sokféle népek

bí'il kétszáz ezerig való sereget öszve gyi'ijtött ;

melly nagy seregnek tekintete a” szomszéd tarto

mányokat arra bírta, hogy mindnyájan az ö'párt.

jára állanának; tsak a” H unnok' barátságát nem. s

nyerhette meg; mert _U l din nem tsak az , hogy

, szövetségre nem lépett a' G oth usokkal, hanem ,

Uldin 400

ban.
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inkább S t il i k ó t , a” Római fő vezért segítette „

és a'_ R ó m ai hadi sereggel a' magáét egyesítvén,

R a d a g a i z o t végképpen semmivé tette; melly

ütközetben különös jelét adván bátor vitézségek

nek a” Hu nnusok , akár betsületbűl , akár a” ha

szon' tekintetéért, sok Hunnusokat “vett fel a”

R ó m ai udvar a” Testőrzők* számába , de a“ kiket

azután valamelly S arus nevü irigy ember tsa

lárdúl eggyül eggyig megölt : ez az eset alkalma

tosságot adott a” Hunnoknak a" Rómaiakkal

való barátsági-ül le mondani, és birtokjokat a'

R ácz széleken ki rabolni. Ebben az időben már

annyira meg fészkelték magokat a” H u n n o k, hogy

magok ugyan a' Nemesek , otthoni dolgaikra, és

gazdaságjaikra is aggottak, a” külső apróbb hada

kat pedig, kivált a” futó rablást és °sákmányolást,

a” meghódoltt tartományokbúl, mint szolgákbúl

szedett katonákkal, vagy leg alább iIlyenekkel ke.

vert haddal folytatták, ~de kevesebb szerencsével

is, mint ősi szokás szerént hazafi “vitézekkel; a'

mint kárával tapasztalta Uldin, mert a' sok gyü.

levész nép, mellyel Rácz országba be rohant; hall.

ván a” föld” népétül , melly kegyesek és jól tévők

a” Ró mai uralkodók, és az illyen dítsértt állapoa

tot , a' magok” talán szomorúbb sorsokkal öszve

hasonlítván , nyilván félrevonták magokat , az

Uld-in zászlója alúl: maga kevés néppel vissza

vonta magát, és azokbúl is a” kik veleiartottak,

lassú futásokban sokat elfogott az ellenség .-, a”

Scyrrusokat (Plinius L. 4. c. 13. nevezi

Scyri.) egésszen el fogta , és Bythiniába

' szállította szolgaképpen , földmívelésre : úgy

 

(') Ez a' Bythinia. külömben is egy igen régi Scytha szállitvány z

- oda illettek szolgáknak, a' Scyrrusok. - Azt mondja Plini

us. Híst. Nil!- L. 5. c. 32. ú a' hol a' Scythákrúl beszél: C ae te

rum, intus in Bithynia. Colonia Apa mea «- Agrip
i r penses. ----' flumina Syrium etc. Az Ap'amea nevet.

még akkor, mikor "az ' Araxes vmellûl, egy felül, Syria, más felül ^

Colcbfä» har'madik felé a' Caucasus felé költözködtek, vitte a.'

Magoga szalhtvány Bithyniába, mert tudni való, hogy A

hogy



hogy ő tsak kevés számú sereggel ,' nagyobbára

született Hu nn usokkal tudott , - de tsakugyarr

békével, - haza hatolni“. l

Mundzuc h, vagy B endegúz következett

, U ld i n után [jl l-ben , - ennek udvarában
Bendeguz,

“Mund”; lakott, és kezdte, vagy leg alább tökéle. -

cbus “s?” tesítette a” hadi tudományt, az a' neve.

fo Vezer , . „. .* .

411.1)“, zetes R 0 m a 1' fo ember , A e t l u s, mint

hadi, vagy frigykötésbeli kezes, a' ki ké

sőbben a9 F rancz országi R ómai~seregnek ve.

zérjévé , utóbb pedig A t til á nak a” B e.n d e g uz

fijának erős ellenségévé, leg alább tiszti hivatal

szerént ellenkezőjévé lett : egyébbaránt barátja

vólt ő Atilának és a' Hunnusoiknak, melly

utóbb neki, hüségtelenségrül valógyanút, sőt ha

lált is okozott. Ö fogadott a” Hunnusok közül

hat-van ezer katonát, a' kikkel H onó'rius' rhaláa

la után Jánost, Bálint, ellen a' .Császárságra

segíttse , de a" kik Olas z országbúl semmi véggel

vissza mentek hazájokba 1125-ben mivel Jánost,

az eránta meg kedvetlenedett hívei meg fogták , 's

ellenségének kezére adták; ennek kellett hát .len

nie azon Hunnus seregnek, a” melly 1126-ban,

akár Buga, akár mint némellyek akarják Rua,

 

- 'pamea (ama régibb) Syri'ai város; azt jelenti a' Syriu s víz

ts. - Agrip p e ns es Herodotnál Eszaki Scyth'ák ugyan; de eme

zekkel testvérek, mert é pen' ollyan "kölni-tulajdonságúak, ő

nála, a' millyenek a' Bitiyniai Hi'ppomulgusok H omérnál; a' '

kikről ő, még akkor, mikor sem a' Magógáknak nem vólt Scy

tha nevek , sem Bithynia, va eredetiebben Thynia, nem ne

vezödött, elő számlálván a' iybrygeknek belső szomszédit, azt

mondja lliad. L. 13. v. 5, 6.

- mu wyaucov lnnnnokfywv.

FkauTupaq/cw aBmv Ts smGtIOTaTwV 1" Avügwrwv.

a' nevezetes (lllustrium) ló fejőknek, és téj evöknek, a' hosszú

életü és legigasságosahb embereknek, - Herodot is pedig éppen

azt az erköltsöt tulajdonítja az Agrippiaknak, hogy iiigen igas

ságos emberek, és a' szomszédoknak Biraji vóltak. ' zek hát,

(ha Herodót el nem tévesztette) Ess/zak felé a' Caucasuson túl, ama“

zqk pedig kis Asia szélire költözködtek. Hogy pedig ezek a“

lllppomuljusok éppen Scythált vóltak; ki teszi Bra to s te n e s ,

a" kinek idejében már meg volt a' llag'ó gá k'vScytha neve; mert

öszve ragasztja a' kettőt, 211119“; {TIM/dobva; - Ezt vesd-öszve

azzal, a' mi p. 330, mondodik a' Hippomulgusokrúl.

14
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vagy Ruh ás vezér alatt, (mert amaz egyébb tet.

teirül ismeretlen , ez pedig B e n d e g ú znak test.

vér öttse vólt) R á c z o rs z á gba be ütött és H o n

s tan t zin áp olyt is kemény ostrom alá vette,

de a” mint mondják T h e o d o s iu snak buzgó

imádságára , a', Vezért ugyan a” menykő megütöt.

te , a' sereget pedig részszerént a” döghalál, rész

szerént az égi tüz meg emésztette, úgy hogy a”

Görögöknek könnyü vólt ugyan a" győzedelem,

de ellenben jó alkalmatosság is arra, hogy a" Hun.

n u s o k P an n o n i á t kiskoríg el veszejtsék [427.

ben és magokat Daciába vissza vonják; de a”

honnan tsak hamar, nagy erővel ismét vissza jöt

tek. Mint lett légyen a” Hunnus oknak veszte

sége Konstántzinápolynál? azt nem vita

tom: valamint könnyen el hiszem , hogy egy hat

van ezerbül álló sereg valamelly számosabb erőtül

megtolatott, és nagy részint el is emésztetődött ,

úgy azokat is meg" hagyom Szent képzelődéseik

ben , a” kik a” H u n n u sok meg győzésére , .tsudát,

égi tüzet hívnak segítségül; kivált ha azt a" Ru.

h á st ütötte meg a' menykü, a” ki még B ende

g úz halála után is hadakat vezetett) Csak azt jegy

zem meg, hogy a” Hunnusoknak Pannoniá

búl Dácziába lett akkori hátrálássok, és tsak

hamar egész új erővel lett vissza jövések, nyilván

való bizonysága annak , hogy a” P a n n o ni ai

Hunnusok, nem vóltak az Asiai hatalmas

Hun nius nemzettül el váltt valamelly~ különös

test, hanem azokkal egy, és Fejedelmek is, vagy

hadi Fő vezérjek (mert a” Fejedelemség még akkor

tsak abbúl állott) egy vólt mind kettőjöknek;

mellybül könnyü meg fejteni azt a” nehézséget;

hogy Olympiodor, - a' mint maga mondja

magárúl - (a' Photius' Myríabibliconjá

ban Co d. LXXX.) midőn Kharaton' idejében

'a' Hunnusokhoz ment követségbe: hosszú és

veszedelmes útat tett a, tengeren.“ Tud

ni illik valamint Balámber, az egész Hunn us

Nemzetnek köz akaratjával jött ki a” Volga mel
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lyéki 'Scythíábúl, és résszerént a” Tanaison

belül lévő Asiai Sa rmatiábúl, és a” Hunnu.

s ok lakó helyje ezzel nem változott, hanem tsak

terjedett , és szélesedett; a” költözködés által az

egész test meg nem bomlott, meg nem szakado

zott, hanem egy olly fő hadi kormánytúl függött,

a” mellyek elsője, vagy a” Nemzeti fő Ur, a” kör.

nyül állásokhoz képpest, lakhatott a” Vol gán

túl, lakhatott a” Moeotís körül, “s lakhatott

Pannóniában is , a'r hol szükségesebb y vólt a'

hadviselésre, és a'hoz szükséges kórmányra

nézve. Már Balámber maga vólt e illyen fő

vezér vagy Nagy Ur? °s nem maradt e a' Nagy

Hunniában nálánál elsőbb? nem vitatom: de

könnyü el hinni, hogy ezen első és nehéz lépést

meg tenni inkább maga jött a” Nagy Ur mint

valamelly másod rendü nagy Vezér , --r noha

.némelly Irók 'Fiharatont teszik-első Hunnus"

Királynak , hanem minekutánna B al á m b e r

megfundálta E u r ó p á ban a” H u n n u s, birodal

mat; már h a r a t o nnak nem vólt szükség itt

laknia; el jött ugyan ő P annoniába a' Ba

lá m'b e r' halála után a” Tartomány' dolgainak jó

módba hagyása végett , de azután 'vissza ment

vagy egésszen a” V o l g a és J aik 'melléki H u n

niába, vagy leg alább Asztrakánnak a, Ta

n aiso n alúl lévő részébe , a” hova már Oly m.

p io d o r nak éppen a” fekete tengeren kellett ûtaz

nia Co nstantinápol ybúl akár Ia" Phásis'

torkáig , akár a' mostani S o n sk a nevü Tarto

mánynak Sophia városáig, (a' merre mentek IV

Béla Király idejében a” Nagy Magyar Országot ke.
reső Dominieánusok is) is azt érti Olym

p.i o dor , a" nagy és veszedelmes tengeri utazáso

kon : melly szerént tehát azt sem szükség hinnünk,

a” mit a" G ör ög és D e ák Irók sokan , mint

kérdésen kívül bizonyost úgy említenek , hogy ez

a, H un n u s) fő hatalmú“ Fejedelemség , szárma

zás szerént való , S u c c e s s i o n alis lett vólna.

Attila, hogy fija vólt Blendeguznak, az bi.

14i* '
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zonyos, de hogy Uldinnak első, Kai-aton.

nak második , és B alá m b e rnek harmadik uno.

kája lett vólna, az bizonytalan is, és a” Hunnu

soknak akkori állapotjával , a” midőn a” kórmány

ra nem született I-íirály fi, hanem született kato

na kellett alig is egyeztethető. A" minthogy én

úgy hiszem, noha állításommal senkinek sem ki.

nálkozom, hogy Aetius is a” Bendegúi ud.

várában nem -E u r o p á b a n , h'anem vagy A sz.

traká nban, vagy még azon belül 'vólt mint ke

zes; ott ismerkedett ő meg Attilával; és A t

tila nem is jött elébb P a nn o n i áb a", mint uno

ka Bátyjainak O kt á rnak és R u h á snaksvagy ép

pen halálokkor , vagy a” , P a n n o n i ai dolgoknak

' R uhás alatt lett-hanyatlásakor: és Aetiusrúl

könnyü is azt~el hinni tsak a' Do natus' példá

jábûl is; mert az ahD o na t u s , a” kihez ugyan:

akkor midőn Karato n hoz követségbe küldődötf

Olympic dor,'nem Hunnus, hanem Római

Ember vólt, és sokkal hihetőbb , hogy vagy mint
állandó követ , vagy mint frigybeli kezesi lakott

Haratonnál , mintsem hogy a” mint Praj gya

nakszik , valamelly Mo e otis környéki, de a"

Pt 0 m ai birodalomhoz tartozó városnak Prae

fectusa lett vólna; „mert, hogy Donatust

némelly R o ma í ak esküvés neszével tsalták és

ölték meg , a” mint bizonyítja Oly m p i o d o r;

azért K a ra t o n annyira meg haragudott , hogy

őtet nagy ajándékokkal kellett meg kérlelni: ez

a” dolog azt mutatja , hogy Donatu s , B ara

tonnál különös kedve'sségí'i ember vólt , 's talán

a” Romaiak' gyanúja szerént vele öszve is ját.

szott; ezt pedig sokkal veszedelmesebb ki mene.

telle] tehette egy Fejedelmi követ, vagy frigybeli

kezes , mint egy két városnak P r a e fe c t u s s ä.

Sem úgy Oly m p i o d o rnak nem lett vólná szük

ség tengeren útaznía, hanem szárazon elébb Do

~n a t u s t a" M o e o t is mellett felkeresnie, a” hon

nan ismét szárazon mehetett vólna a' V o l g á ig.
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Ez az utólsó történet is hogy H o n s t a n t z'í.

nápoljr” .ostror'nlására nem maga ment Bende

guz, hanem Buga, és a” Hunnusok az ott

történt szerentsétlenség miatt lai nyomatódtak

Pannoniábúl; sőt még az “is hogy“ Aetiust a”

V al en t í n ixa n us" ellen folytatandó hadban, nem'

maga segítette B e n d egu z , hanem A e t i u s fo

gadott 60 ezer segéd sereget a” Hu nnusok kö

zül, mind azt mutatják, hogy Bendeguz, nem '

lakott Panno ni ában , és ö tsak akkor jött ide

a" Tartományt és katonaságot rendbe szedniá mi-'

kor Uldín vagy meg halt; vagy segítség nélkül

szükölködött (ha ft'i vezér nem vólt) a” Rácz or.

szági vesztesége után; és tevődött vagy helyébe,

vagy segítségére R uga; az sem szükség tehát

hogy Oktat és Ruhás a~ Bendeguz testvérjeí,

ennek halála után lettek légyen, és tsak mint At

' tilaÍ gondvíselöji, a”. Pa-nnoniaí Vezérek; mert

hiszen Attila, 30 esztendős korában kezdette az

uralkodást 1134-ben, ö tehát már“ akkor mikor Ok

tár és Ruhas Tuto'rokk á lettek v'ólna ugy-_

mint.42_8-ban zá esztendős vólt; 's miért ne ural.

kodhatott vólna , ha származás szerént való fejede,

lem, és ollyan vitéz ember vólt? Hanem hihetőbb

az, hogy B e n deg uz , a' R ug a 'vezér szerentséti."

lensége után” hírt vévén hogy a' Hunn okait ki.

nyomták a” G ö r ö g ö k P a n n o n i ábúl , sije'tett

uj segítő Asiai seregekkel kDácziába „vagy maga

is elmenni a” fijável Attilával eggyütt, vagy a”

mi hihetőbb Testvér-jeit. Oktárt és Ruhást

küldeni; a” minthogy ezen új As.ía;i seregek ol

lyan fordítást tettek a” dolgon, hogy A27-loen es

{én a” szerentsétlenség; 428-ban már vissza fog.

lalt-ák a” Hunnusok Pannoniát. -.- Oktáár,

Oktán és vagy Optar vagy mint-nemellyek nevex

Bukás fe. zik “Sust'ár, szerent'sétlen vólt 's meg. '_.

halt a” B u r g un di a i a k “ellen való ütkö

tók. y ^ ' zetben ,~ Ruhás maga, maradt, és bojz

' zá folyamodott A e t ius , midőn B o nr”.

fácíussal a” Római Praefectussáyg lelett Veq;
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télkedett , és a" miatt B á l i n t Császár” kegyelmé

bûl ki esett; szentül meg tartotta Ruh á s az A

e ti u ssal még A s i á b a n kötött barátságot , segéd

seregekkel botsátotta vissza O l a s z o r s z á g b a ,

's meg békéltette a" Császárral 1133-ben nem tud.

ván , kivel tett jót , 'Z noha magának R u h á snak

Ae ti us rosszal még nem fizetett. De nemzete'

hasznára R u há s sem sokat tehetett; készült u.

gyan haddal meg támadni az A m als z ur o kat és

más némelly Duna mellyéki nemzeteket , a" kik

látván az O k t á r' szerentsétlen hadakozását a'

Burgun diaiakkal , le mondottak a" Hunnus”

szolgálatrúl; de még ezek ellen fegyvert köszörült

Ru bá s; meg halt 1434-ben.

_ s. 33.

Attila jött tehát a' kormányra Bátyjai ha
I I * F ' .

Mühle“ lala utan lüli-ben, ( ) akar akkor mind

fejedelem. jart tellyes hatalommal; akar , ha meg

mé4'34 ben akkor , (a' mint hihető) még B e n d e gú z

vagy leg a- . , , . , . . v

l'alebEuró. lS elt; ngy, mint P a n n 0 n 1 al H e l y

Pa' .llelí' tartó. Az alig hihető hogy At'tila

tartova. , r , 1, A I l -

mar az O kt a r es R u h a s“ vezersegjek

alatt P a n n 0 n í á ban lett vólna , hanemha akkor

kevés ideig , mikor a" B á t ylj ai A s i ábúl, az Ru

ga halála után a” segítő seregekkel ide jöttek z

 

(') Thúroczy hozta zavarba , mind a' Honni , mind a' külső Histori

cusokat; a” ki Attilát már a' be jövetelkor 3573-ban Hapitánnyá te~

szi; hanem tartván a' képtelen számvetéstül, halálát 445~re írja,

elébb a” valónál kilencz esztendővel , de Királlyá lételét ljon-re ;

és így 44 esztendeig lett vólna ó Király; a” mennyi idő alattő nem

tsak a' fél világot, nem is tsak az egésszet, de még a' Hóld- viláe

äot is meg hódoltatta vólna. - Ha a' bejövetelkor már 52 eszten

ös vólt Atila. a“ mint Thuróczy akarja; úgy, az A'e'tiussal vólt

ütközetkor már no esztendősnek kell vala lennie, ('s Aétiusnak

se sokkal fiatalabbnak) pedig még azután feleséget is “vett; holott

„Ábrahám , még a' hosszabb eletü emberek idejében , 100 esztendős

korában is vénellette ma át, az ollyanokra. - Mégis pedig , az

ill en idő számlálásbeli ibát, sokan, minden irtózás nélkül el

vá lalják; és nevezetesen Inchofer , tsalmem hetürül betüre által

írta Tburoczybûl. ~

l
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mert ollyan , fiatal ugyan , de már .á' hadviselés

hez elég idejü Fejedelemrül mintvAttil a, lehe

tetlen fel tenni, hogy ő vagy az Oktár” Bur

g undiai táborozásában , vagy a” R uh á s, viseltt
dolgaiban részt ne vett vólna, holott a'l'Hunnus

lfjak kis gyermek koroktúl fogva katonai munkák

hoz szoktattatódtak: a” minthogy otthon Asi'á

ban , még a" Bátyjai” életében iskellett neki hadi

dolgokat gyakorolnia, mivel a” Pannoniai ve

zérséget már úgy vette által mint kész katona, 's

okos és bátor Hadivezérségét eléggé meg mutatta.

Mikor pedigide ki jött; lett e mindjárt egyszers

mind azegész Asiai és Európai“ Hunniának

Fő vezérje vagy N agy Ur? nemimerem meg ha.

tározni , inkább hiszem, hogy még akkor az Aty

ja élt: és annak halálakor már ő az E uropai

tetteirül úgy elhíresedett, hogy nem tsak válasz

tották' az Atyja helyett az egész Birodalomban

Nagy Urnak , hanem még azok a9 több Asiai

atyafi Hunnusok is, a” kik a, Volga és .laik

melléki “Hunnus testtül el szakadoztak; sőt azok

nak is sok része , a” kik ezeket a” Sinai vidékek

rül, éslmaus' tájjárûl a” Volga felé ki nyom

ták, meg ismerték őtet az egész Biro dalomban

Nagy Úr-na-k: mert a" Priscus Bhétor'elő

adása azt mutatja; de az Avarok“ történeteihül

is láthatni, hogy T o lun , napkeleti H unn us.

vagy Avar Kám" vagy Csákán' halála után,

annak maradéki el allyasodtak, és, 1129-ben már

a' Sinaiak és Topai Tatárok általx, hábor-.

gattatódván, tsak nem utólsó szükségre jutottak ,

úgy hogy illyen nagy katona hazafi Fejedelémre,

mint ' At i la, nekik múlhatatlanul szükségjek vólt,

a' kirül minden His tor i c us o k bizonyítják ,

hogy [Jimben már tsak-nem hasonlíthatatlan Ha

di vezér vólt. Minekelőtte tehát az At t ila' biro

dalmának nagy ki terjedésérül bizonyosabbat szól

lanék; 'okát adom annak az állításomnak, hogy

4511-ben mikor Atila. Pannoniai nagy Vezér.

ré lett; Bendegúz az ő Atyja még élt, vagy ha
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ez nem élt, a” fijának már akkor az Asiai Hun.

ni ában is Fő vagy Nagy Urnak kellett lennie;

de amaz hihetőbb mint ez: Mert éppen ABIpdik "

esztendőről írják a” Sinai Hr o nik ák (a'.milior_

pedig Attilának “Pannóniában vólt-dolga)

hogy az Asiai Sarmatiábúl követek jöttek Si

n ába, a" végre hogy a” Sinai-a knak szövetsége.

ket kikérjék a” Geongenok (G ögények, vagy

H ök é ny ek) ~ ellen , és viszont a' Sin ai Császár

a küldött követeket a” Hunnokhoz, de a” kiket a”

G ög é ny e_k el fogtak: ennek a" követségnek te.

hát Bendegúztúl kellett mennie Sin ába, sőt

a" Sin-ainak is Bendeguzhoz kellett indúlnia,

ha Sar'mátiába indúlt , mert akkor Attila,

Pann oniában izzadozott,. (hanem ha itt is azt

hisszük, hogy Attila az Atyja után nem egye

nesen következett) Ellenben abbúl, a” mit ismét

beszélnek a' Sinai Krónikák (D eg vi n e s n él

Vol. 1. p. 1122.) hogy a” Sinai Császár kevéssel

[tív-dik esztendő előtt , a” Volga napnyugoti

partján lakó népekkel szövetségre lépett, aztlehet

ki hozni hogy Attila akkor éppen otthon vólt;

és már ő akkor a” Bír odalom” fő szállását által

tette a” Volgán a” Pannóniai sok foglalatos.

ságok miatt; mert éppen [4116-ben bontotta fel az

Ifjabb Th eodoz' az Attilával kötött szövetsé.

get, mellyet A tti l ának közel léttében nem mert

vólna tselekedni; a' mint hogy ~tsak hamar vissza

repülvén meg is bosszúllotta Attila a" dolgot;

'ez'ekbül tehát már hozzá lehet vetni ; meddig ter.

jedt légyen az Attila' birodalma; 's hová kell.

jen magyarázni Pris k usnak (ín Excerptis Legat.)

ezen szavait: hogy Attila az egész Scythián

való Uralkodást magáévá “tette, és az

Ocean' Tenger" szigetjeig ki terjeäztet

te birodalmát,'úgy,hogy a” Romaiakat

is °adó fizetőkké tette: de ezzel sem e“.

légedett meg, hanem killyebb ter.

tjeszkedni“, és a” Persák ellen hadat

indítani gondolkodott. Ezekrül az-Oeea-"

X
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ni szigetekről úgy gondolkodik Pr áj, hogy azok

al földközépi tengerben lévő Dalmatiai szige.

tek , de ez vagy félénk, vagy erőltetett magyará.

zat. A” Dalmátzi'ai tengert régen felső tenger

nek , ma're sup erum nevezték, a' közép idő

ben Adriai tengernek, most. Golfo di Ve

nezia: de Oceanusnak soha se, még Medi.

terraneumnak se, de még a” Medítemrane.

umot se Oceanusnak: mert a” M edite'rrane.

um igasság szerént nem más, mint a” száraz közé

szorúlt nagy'víz, vagy kitsiny tenger, mellynek

az Oceánnal tsak Gibraltárnál van egy szo;

ros közösülése: Q c e á nnak pedig az egész földet

körül kerítő nagy tengert nevezik , *s ennek , no.

ha magában egy egésznek , a” szomszédságokhoz

képpest több féle neveket adnak , E s z aki vagy

Scytha Ocean, a” Jeges tenger, a” Nap.

keleti, Indiai Ocean, a'~ na'pnyugoti ,

Oceanus Atlanticus, a' Déli Sze'retseny

Ocean, J és az új világban is a" napkeleti,

nap nyugoti, és lVIagellai Ocea-n, de sem

a” fekete, sem a” Cvaspiai, sem a” 'földközee

pi tengert Oceannak nem nevezik, a” kik a” föld,

leírást , és" abban 'elő fordúló tulajdon neveket ',

>mag0k valóságában meg akarják tartani :» hanem

a, rni-ösztönt adott a" Túdós Prá jnak az A d ria i ,

tengernél keresni az Attil a; birodalma" batárját,

"egyik az, mert az~ említett követségi llí-vonásban,
5

a Priscus' szavai deákul így hangzanak: ad

O/ceani insulas usque Imperíum'exten.

dit: „ut .etiam Romanos tributo'rum

praestationi obnoxios habeat: de erre,

noha el hiszem, hogy az öszve-kötés, rossz; azt

mondhatnám , hogy hát B alá mb e r 1 bír-ta e azu“

kat a.” D'almátziai szí eteket ?» mertvaz=tudní _
g 9 .

való , hogy neki is fizettek adót a, Ró m aiak. A

Nem ollyan öszve kötést “akart ott P rí s c us, vagy
. a-z vele beszéllő Romiu l'us, mintha az egyik

állítás oka vólna a” másiknak»; hanem azzal'írla le

az Attila” nagyságát, hogy 1. Az egész S cy thi élt
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bírta az Oceanig, 2. A” Romariak is adót fi

zettek neki, 3. Ollyan erőben van hogy a' Per

_sákat is meg meri támadni: másik az , mert nem

talál Praj a” napkeleti Scythi ában ollyan tér

séget, a.9 mellyen az Attila” birodalma egész a”

napkeleti tengerig nyúlhatott vólna; oda czéloz.

nak tudni illik az ő hozzá vetéseí , mintha azért

keresték vólna a” Hun nok és Sinai ak az egy.

más” frigyes barátságát, hogy a” Sin aiak nap

keletrűl , A t t t i l a pedig nyugotrúl nyomván a”

G e o n g e n okat , könnyebben meg alázhatnák ö.

ket; zés azért nem talál; mert a” G ö gé n y ek e t

mindjárt a” Jaik _vizén túl helyhezteti; ezeknek

pedig hogy a”, Casp i um mellett , és így dél few

lé , lj3o.ban a” T u r k u s o k voltak szomszédjai

E lm a cin u ssal bizonyítja , melly szerént tehát ,

az At til a birodalmának a” tengerig nyûlhatő

menetele egésszen el lett vólna zárva; de én ugyan,

a, nélkül hogy Elm a ci nnal feleselni kívánjak ,

másként egyeztetem meg a” dolgot. Tudniillik a'

Praj és Elmacin elő adása szerént a” Geon

g e n o knak az I m a u s o n belül kellett vólna lak.

niok“ az Imaus' alsó görbületjétü] fogva az As- I

' katanakí hegyekig, mert a' Caspiumon túl,

egyenesen napkeletnek, .S o g dia n á t, M a rgí á t,

és B a c tr i á t , vagy leg alább a” két” utólsót , az

ö elő adássok' szerént a” T u rk uso k bírták , kik

szintugy ellenségeik vóltak a' G e 0 u g e n o knak ,

mint a” Sin a i a k: illyen formán pedig a” G ö g é.

nyek nem lettek vólna ollyan tő szomszédjaik a"

Sin a i a knak, a' millyeneknek íródnak: leg alább

a" Jaik mellűl, és az Askatanaki hegyek' al

járúl is Gabazán, és B actrián, 's a” Lopi

homokos pusztán kellett vólna által menniek Si

n á t ostromlani; ellenben ha a” G ö g é n y e k a”

mint én hiszem Sin á n a k tűszomszéxdjában a"

'Szeres tartománynak alsó részében laktak , az

Emod, és Casi hegyek körül, az Asp akrat,

T a gú r és Is s z e d o n Tartományokig, úgy még

elég széles térség marad a' B aut is vizétüf fogva
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Északfelé a" Zizigekig és“ Északi Tatáro

kig; mintegy 1.50 mértföld szélességű föld , mel.

lyen az A tti la Birodalma ki 'nyulli'atott a” nap.

keleti tengerre; tsak az kell hát még hozzá hogy

a” .Ja i k mellü] vagy lai-küszöböljük a” G e ouge

“n okat, vagy az Askatanaki hegyeken túl É.

szak felé ne eresszük , mindjárt meg lessz az At

t i la' birodalma P ris c u s" le-írása szerént a” V o l.

gátúl fogva egész a' napkeleti tengerig; könnyü

pedig el hinni, hogy ha szinte li3o-ban még el
terjedt is a" G ögké ny eks országa a, Jai k vizéig;

de már azon túl hanyatlott: a” Csákány unoká

ji nem tudták azt meg tartani a” maga egész ki

terjedtségéhen; összébb vonúltak Sina felé , és

Atila idejében már, ama, minap a” Volga felé

szorítódott «Hunn uso k foglalták el az ö helyjei.

ket , és már akkor ezek, nem pedig a' G ö gé n y e k

vóltak a” Tur kus oknak felső szomszédjai. Ez

hát még eddig tsak annak a" gyanúnak eLhárítá.

sára légyen mondva, mintha az A s í ai tartomá

nyok fekvése nem engedte vólna meg az Attila”

birodalmának egész az O cz e á ni g lehető terjedé.

sét, most már a' magam értelmét teszem-ki 95 íté.

lete alá botsátom akárkinek, a” ki az akkori tör.

ténetekhen hiteles bizonyságok utánjáratos. Tud~

ni való hogy a" Hunnusoknak a” Volga mellé

lett öszve tódúlásra , és onnan E ur o pába lett

költözködésre, az adott okot és alkalmatosságot,

hogy az egésziHunnus Birodalom , melly a” Je.

ges tengertűl , 's résszerént a" T opai T atárok.

túl 'fogva (ha ezeket el-különözzük a” Hunnus

testtül, noha ők is valóságos M agó gák és Hu n

nus atyafiak vóltak) Indiáig és Sínáíg kíter~

jedett szélességében; a” belső háborúk és fejedev -

' lemségen való vetélkedések miatt, mint 30 lát.

tuk, két felé szakadott Eszakí, és Déli Hun

niára; mindenik Hunnus nép vólt, deaz E,

szaki gyengült meg, azt nyomták a' Déli Hun.

nok a" Sinaiak izgatásábûl egy felül; más fe.

lül a” Topai Tatárok, az igazgatás”. módjának
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megváltoztatásáé'rt való neheztelésekbül, ~s talán

más , a' szomszédok között könnyen kerekedhető

határos visszálkodások miatt is. Az első osztály

ban a” Déli Hunn iához .tartoztak a" Szeres

tartomány , és az Imauson belül való rész, az

'Askatanaki hegyektül fogva alá felé az Oxus

vizéig; a' mi pedig vólt az Imauson kívül, és

az Askatanaki hegyeken fellyül, az az Esza

ki Hunn iáho z tartozott, sőt ez a" tartomány

be nyúlt egész" a" Volga” torkáig, és a” Kaspi

tenger partján a” Ila kszart es' vizéig; mert más

ként nem lett vólna szükség a" költözködni készü

lő H u n n u s o knak; vagy is, nem lehetett vólna,

As ia i S a r m ati á n által hosszában útazni a”

C z i mm éri tenger szoros felé: ebbül az elég szé

les, és felesleg is hosszú tartománybúl, a” mint

fellyebb le írtam , úgy ki szorítódtak, hogy a"

V olgá n túl, ott, a” hol “most is' vagyon a” Nagy

Magyar ország, tsak igen szük "tartományba vo

núltak : és ez a” meg aláztatások lett Kri stus

után li8-dik , 's még jobban 93-dik főképpen, pedig

13á-dik esztendőtül fogva , 3I8-dikig; idői-ül időre

szorosabb lett a” bírtok , 's utóbb ollyan kitsiny,

hogy benne meg nem tértek , hanem 374-ben egy

rész valósággal ki kőltözött,' de a” más rész még

ott maradt , és elegendő népes vólt nem tsak be

tölteni a” tartományt, hanem adandó alkalmatos

sággal szélesíteni is. A” Déli H un n u s o_ k , a”

kikrül mint legközelebb való szomszédokrúl , sőt

a" Hunnus Birodalom megoszlásakor éppen szo

ros szövetségű barátokrúl, igen nyilván írhattak

l

a' Sinai Iíronikák, azok közt mondom, a _

mint ez'en H r o n i ká k bizonyítják a” G e o uge

n o k” nemzetsége (Vagyi a” mint az azután tsûf névq

vé vált honyi névvel nevezték , Hordaj ok), Mo

kol vezérnek katonás tetteinél fogva 310 tájban

emelkedett fel; ez vólt hát ama másik Hunnu

soknak egyik üldözője 2318-ig; ő utánna Tolun,

annyira vitte , ,”s valóságos egyes uralkodási: hiro!

dalommá tette a' Déli H u'nniát, hogy azt az
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egész tartományt az ő Nemzetségéri'il G ö g én y e k“.

nek nevezték a” Sinaiak: De a” Patríarkai

élethez szokott Nemzetben nem tarthatott sokáig

az egyes uralkodás , "az ő unokáji“ hanyatlottak és

1129-ben már egésszen el is erőtelenedtek; nem

sok kellett hát hozzá , hogy a' V o l ga melléki

maradék H unnok lassanként vissza fogla^lgassák

ősi hónyjaíkat, "s vissza szoríttsák a” G ög é n y e

ket egész S'ericáig. Annyival inkább hogy a'

Háspi tengeren túl is nap keletre mind atyafi

Nemzetek laktak, Sogdianában, Bactriában,

és alább Margiában a” fej ér Hunnusok, a,"

kikkel ama Volgaiak szövetségre léptek; és ezek

történtek Attil a előtt kevéssel, és az ő fejede
lemségének kezdetiben; de mivel as Gö g é n y e k,

a” messzebb való tartományokbúl összébb vonván

magokat, jobban eggyet érthettek; annál több al

kalmatlanságot tsináltak Sinának a” szomszéd

búl , 's gyakran ki ütöttek B ac't riáb a is a” Tur

kusokra, és az Imauson belül lévő Hunnu.

sokra, 's ez okozta" a' Bendegucz követségét a'

S i naiakhoz , [1313-ben , ez ismét a” 1 Sinai aknak

Attilával való frigykötését 1146-ban sőt ez okozta

a” Turka Atyafiakkal való szövetséget, és az At

ti la oda lett házasodását , a" minthogy a" Hun

n u s és T u r ka erő utóbb úgy elgyengítette , és»

ki szorította őket, hogy kéntelenek lettek hasonló
l költözködést tenni mint eleinte a" H u n n u s o k.

Egyébb aránt, a” midőn én ezt az itt elő adottlál.

lításomat a" Priscus' szavain és az akkori kör

nyúl állásoknak öszve függésén annyival biztosab

ban építem , hogy ellenkező Historiai bizony...

sá ok nintsenek , erősítő pedig a” Sinai Hroni

k akban elég találtatik; távoly légyenfqhogy a“ két

Hunnus birodalom közt határos pört tsináljak;

De ok nints , hogy a” Prisc us” szavain ekkorát

ne építhessek, “mert ő úgy adja elő Atti lát,
n mint minden előtte, éltt H uhnuis fejedelmek közt

leg nagyobb birtokút , H u n ni a pedig , hogy a”

napkeleti tengerig terjedt , VD i o d o r us S ic u l'u s
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bizonyítja , a” ki nyilván ki teszi a” napkeleti ten.

gert, és nem az Adriait (a). Nekem külömben

az én czélomra elég , ha Attila tsak a" Jaík vi

zéíg vólt is Nagy Ur; mert ha azzal öszve veszem

azt a” Nagy Eszak-i tartományt , mellyet mint

H un n us birodalomhoz tartozandót K r a n t z e.

gész Fenn országíg ki terjeszt ;, és a” mit nehéz is

tagadni ha azokat a” sokféle Eszaki Nemzeteket

számba vesszük, kik közül katonákat szedett, ls

hadi szolgálatjokkal élt Attila, és a” mellyeket

uradalma alá foglalni jussa vólt Attilának, mint

még igen régen, de a' DáriussaLvólt háborúkor

már kétségen kívül a” H unnus testhez tartozot

takat; ezeket mondom öszve vévén a' Hunn u

soknak akkori P a n n o n i aí bírtokjokkal , nem

sokkal tesznek kissebb tagot, mint a” többi Eu

ro pa; úgy hogy A ttilát nem lehet tsak vala

m'elly kis fejedelemnek, és tsak Pann onia' el

foglalójának gondolni, hanem nagyobbnak a” két

Római Császárnál , sőt talán az akkori világban

leg-nagyobbnak. Ezt előre Attilának és a” Hun

nus birodalomnak meg ismérése kedvéért szük

ség vólt meg jegyzenem ; most hát lássuk Atti

lának Europai,dolgait. '

§. 34.

Azt a' mit Blédával, vagy Budával a'

testvér öttsével lett öszve háborodásárûl beszélnek

némelly H is t o ri c us o k; tsak azoknak hagyo m

akár hinni, akár felí'ile feleselni; a” kik a' Hu n

nus fejedelmeket származás szerént való , és min

(

_.__._.

81. (a) Ezek a' Diodor' szavai a' fent említett fordítás szerént: Ver

sis autem ad alteram Partem anni: (t. i. a' régi Scythák) potentia

sua extensi sunt usque ad Nilum Aegypti, redactisque hic multia

rationibus medíís m potestatem, protenderunt Imperium illinc

quidem ad Orienti s O ceann m , hinc autem ad Mare Caspi

um, Paludcmque Moeotidem; a” Moeotistúl fogva a' napkeleti ten

ger-ig, már Nagy Ur volt Attila , hogy hát a' Nilust is meg köle

ithesse, Persiát szándékozott meg hódoltatni.

x
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den birodalmi dolgokban eggyes szabad uralkodás

sal bíró Monarcháknak ítélik. En- sem azt

nem hiszem, hogy a' Hunnus Nagy Urnak

hatalma firúl fira ment vólna, hanemha némelly

ollyan esetekben, a" mikor vagy az Atya annyi

érdemet és tekintetet szerzett magának, hogy az

ő kedvéért a” fiját is még az Atyja” életében mint

leendő fejedelmet tisztelték; vagy maga a” fi, ol

lyan derék, és jó katona 'vólt, hogy meg érdem

lette a' következést az Atyjának minden tekintete

nélkül is; illyen vólt pedig Att il a; sem azt,

hogy a” fejedelem vagy N agy Ur név többre ter-

jesztődött vólna ki, mint a' tsupa hadi igazgatásra,

ollyan formán mint a” Rómaiaknál a” Dictátor

ság , (egy hijjával egy Felül, más felül egy kis tól

dalékkal) a" többit a, nép tette; tudni illik a' sza

bad nép, ide nem ~értvén a' szolgákat, és a' meg

hódoltt nemzeteket, mint hadi foglyokat vagy ra

bokat, ha szinte azok utóbb hazafiakká lettek is.

B u da tehát a” fejedelmi hatalomban nem vólt osz

tályossa A t t i lának, valamint O k tá r és R u h á s

sem vóltak B e n de g u c znak , hanem tsak annyi

vólt mint más akármelly magános Hunnus fő

ember. ' 1

Mekkora lélekkel birt légyen pedig Attil a,

"meg mutatta mindjárt Fejedelemségének kezdeté

ben; mert Ő ugyan nem igen jó állapotban talál

ta P annoniát; és jóllehet hozott ő Asiábúl se- '

gítő seregeket, de nem annyit, hogy ő azzal, míg

a' Pannóniai Tábort is jobb lábra nem állíta

ná, országokat hódoltathasson; de mégis törvényt

szabott a” Romai Birodalomnak, “s nyilván kí

vánta, mint békesség” fel tételeit; hogy az által

szököttek , kik pedig igen sokan vóltak , vissza“

adatódjanak , hogy a” kereskedés mind két részrí'il,

minden tsalárdság nélkül folytatódjon , és hogy

a° Ró maiak, a' frigynek állandóvá tételéért esz

tendőnként hétszáz font aranyat fizessenek. En- '

gedett a” Császár ennek a” kemény kívánságnak,

mert azt gondolta, hogy semmit sem veszt ő az
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zal, ha önként meg adja azt nyugodalomban, a”

a” mit fáradtság és félelem mellett is el kellene

költenie a' kétséges ki menetelű háborúra. De

mások másképpen gondolkodtak, °sezt a” Római

Birodalomnak gyalázatjára magyarázták; ellenben

az Attila” nagy neve annyira elterjedt ez által,

hogy nem tsak E ur o p án ak nagy , kivált északi

része , hanem Africa is és Asián ak napkeleti

tartományjai be telvén a” hírrel, résszerént frígyes

seknek, résszerént tulajdon Fejedelmeknek meg

ismerték; (*) El fogta szívét a" nagy hír és név

H o n ó r i ának is a9 B á l i n t. Császár test-vérjének,

ugy hogy ö , akár “azért mert nagyobb embernek

ítélte lenni Attil át , mint némellyek felűle vé

lekedtek 's vélekednek; akár némelly otthoni bosz

szuságtúl is ösztönöztetvén , alattomban üzent Atz

tilának, feleségül kínálta magát , és jegyül ígér

te a” napnyugoti Birodalomnak nem kis részit:

javallották is ezt a”. házasságot a, H un nus fő

Rendek; de A ttila nem akarta hirtelen el fogad

ni az ajánlást, akár azért , mert a” valódi hí'isége

felül Ho nóriának kételkedett ; akár azért , mert

még akkor inkább a” katonai tettekre, mint új bá,

zasságra vólt gondja; tudni illik a' kormányra lett

lépésétűl fogva haláláig el teltt időt öszve szám

lálván , ki lehet hozni, hogy már'akkor vóltak ne

ki feleségei, vag ha több nem , Hré k a bizonyo

san már-vólt. n örömest el hiszem azt is , hogy

valóságos feleségnek Attila nem is örömest vett

vólna idegent, és mást nem, Hanemha akármelly

távolyrúl , de bizonyosan H u n n u sszármazáSgit,

mert mint fellyebb 16. aa .Iegyzésben i betü alatt

elő adtam, azt mondotta a” H unn us ok" K on

s

 

az. (f) Úgy hogy már a' Catalaunumi ütközetkor kétség sints az

Attila Birodalmának terjedésérûl Indiának Eszaki szomszédságáig,

' melly pedig kevéssel elébb a' Déli Hunnusok vagy Geoúgenok' bir

tolta volt: azt mondja Procop' dc bello Vandalico L. 1. hogy At

tila a' Scytháknak és Massagétáknak seregeivel jött Acti

us ellen.

stan



s'tantzinápol yi követje a” Rudolf Császár

Magyar követjének , hogy az ő Nemzetségekben

az idegenekkel való öszve sógorosodásx , halálos

büntetés alatt tilalmas , és annak , hogy az E uró

p a i Magyaroknak ősi tüzök meg hült , és erejek

meg tsökkent azt tulajdonította okának, hogy ide

genekkel sógorosodtanak öszve.

Meg kötvén a“ szövetséget a” Császárral , első

gondja vólt Attilának a” Burgunkdía'iako n
bosszút állani , a” minapi gyalázatért x, mellyet

O ktá r o n ejtettek: és azokkal szerentsésen is ha

dakozott , de ellenben L itt o r vezér , a, kit sere.

gének egy részével A etiusnak küldött segítségé

re a” G o t h uso k ellen , az ellenségnek üzésében

rabûl esett , és sok *H u nn u s o k el estek: mel

lyen Attila nagyon meg bosszonkodott , 's nem ke

vésbé a” Rómaia'kra, mint a” Goth usokra.

B á l in t Császár úgy kérlelte meg , hogy R ó m ai

H e r c zike gi vagy V e z é r i méltósággal meg kínál.

ta , és nagy summa pénzel meg ajándékozta , nem

annyira kérlelés névvel , mint a" segedelem'ért tar

tozó jutalmúl.

Onnan vissza “térítvén seregeit [Jimben az A

k atzir o k ellen ment , kik valóságos Hunnus

Nemzet léttekre el pártoltak ; ezeket könnyü erő

vel meg vervén ”s a' tartozó hüségre kénszerítvén,

Moesiára és Thraciára v. Rá'cz országra

(mostäB olg ár és Ro m án'országok Bulgaria

és R o m á ni a) és" elpusztítván elébb Z e n g e t

(Singidunum) és Szeremet, Arnegislaust,

a' ki ellene állott meg futamtatván nap keletnek

fordult , és K onstan tzinápol y alatt annak

távolyabb való" térségén tábort vert 4113-ban. A'

Görögökbül már akkor minden hadi nyerseség ki

aludt , nem mertek a° nagy hírü ellenséggel szem

be szállani , A n a t o li u s t ki azután 4119-ben,

I'ionstantzinápolyi Pátriarc ha lett, kül

dötték hozzá békességet kérni; meg ajánlván hogy

az eddig hijjánosan fizetett adó helyett hatezer font

aranyat , esztendőnként pedig 2 100 fontot fognak

' 1.5
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fizetni, az által szökötteket hüségesen vissza ad

' ják, és ezután az ollyanokat semmi szín alatt be

'ra magyarázta, vagy másokkal magyaráztatta hogy

.x.

nem fogadják: ez vólt tudni illik fő oka a” had in

dításnak , hogy ez előtt mintegy 35 esztendővel,

még Ul'din vezérsége alatt egész tsoportok is e'l

pártoltak a” Hunnus hadi seregből, közelebb

pedig Buga vezér' szerentsétlen próba tételekor

1427-ben még nagyobb bosszúságot tettek a' H o n

stantzinápolyiak, a' vissza nyomúló Hun

nus seregnek hullóját el fogdosván, és a” párto

sokat be fogadván. '

Onnan vissza térvén Eszak felé fordúlt és az

Öttsével Budával a” ki a' Tiszátúl a' Tanaisig

terjedt tartományokban H e ly t a r t ó vólt , a” S o

r o s go k ellen , kik atyafi S c. y th a Nemzet vél-“

tak, de elpártoltak, indûlt Mill-ben; akkor vitték

neki a” Márs” kardját, az az egy ollyan kar

dot, mellyre egy barom pásztor úgy akadt hogy

egy Tin ó nak a” lábát meg sértette; azt Attila ar

ez a' Mars kar dja (a) és annak fel találása, ”s

az ő kezére lett jutása, a” világnak ő általa leen

dő meg hódolta'tását jövendöli: ekkor történt az

Ottsével való öszve háborodása is, hihető hogy

Atilának már akkor nagy maga hittsége miatt ,

mellyrûl az Ottse talán meg intette: akármiként

történt legyen mind a” Márs' kardjában való bi

zakodás , mind az Óttsének halála; elég az hozzá ,

hogy a' M á rs' kardjának fel találása ólta A ti la,

magát , mint egy senki szavára nem hajtó szabad

uralkodó M o n ar c h a .ugy kezdte viselni, és nem

is mulatott el semmit, vagy meg próbálni , vagy

véghez is vinni, a' mivel a' Hunnus Nemzetnek,

 

83. (a) Így szól] errül Priscus Rh etor, a' már említett Kövét

ségek' ki 'vonásában: neque parva illi potentiae accessio contigit

ex eo , quod Martis ensis erat detectus, Hic tamquam sacer , et

Deo Bellorum Praesidi dedicatus, a Scytharum Regibus olim co

lebatur, ct multis antea saeculis non visus bovis minister-io fue

rat tunc tempót-is erutua. - Lehet látni Jornandesne'l is.

p
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melly már őtet közönséges Fejedelmének ismerte,

hatalmát és ditsősségét határ nélkül valóvá tehes

se : Éppen jó alkalmatosságot adott pedig ebbéli

tüze” lángoltatására az, hogy míg ő a” Tanais

körül, vagy hihető a' V olga mellett is késett;

az Ifjabb T h e o d 0 s i us , vagy azt vélvén , hogy

.Atila már a” maga Asíai hónyjában fog marad

ni, vagy pedig elég erőben gondolván magát a'

pénzen vásárlott gyalázatos békességről l'e monda

ni, nem tsak az esztendőnként járó adót meg ta

gadta, hanem az által szökötteket is be fogadta,

és azokat a' Hunnus ok, kérésére ki nem adta.

Ezt meg értvén Atila, temérdek sokaságû fegy

veres néppel, kiket a” V o lg átúl fogva a” .D u ná

ig öszve szedett, által menvén a” D un án'Mo e

siábaibe ront, (1117-ben: Arnegislust, kit a'

minap meg szalasztott , most kemény ütközettel

meg győzte és vmeg ölte, és-útjában mintegy 80

városokat ki rabolván , 's rész szerént elpusztítván;

Macedoniát és Thessáliát, a' már sok ide

ig tartott békességben meg gazdagodott tartomá

nyokat, minden ellen állás nélkül ki rablotta, és

egész a” Th erm0~pyl ákig be hatott, (*), de on

nan résszerént " azért mert tél következett , réssze

rént mert-meghallotta , hogy az Ak a t z i r atyafi

ak ismét el "pártoltak vagy leg alább akarnak, a'
Ro milai akhoz: a” melly úton ment, ugyan azon

vissza is jött, Edekót mint Ieg hívebb 's meg

hittebb emberét küldvén követképpen T h e o d o

síushoz; de ez inkább tsak arra való vólt, hogy

ki tanûlhassa , mit tsinálnak H o n s t a n t z i n á

po l yban? és ott magának ajándékokkal jó Bará- -

tokat szerezhessen: de nem aludták el az'álmokat'

a” Görögök is, Edekót nagy ajándékokkal a

 

84~ ('*) Ferremotto, másként Bocca di lupo: másként Seelos, Ly

costoma a' Görögöknél: az Octa hegyén által egy szoros út ,

mellyen P h tio tisbul P ho c is b a mennek , tsak 25 lábnyi szé

]essegú. Her od o t bőven le írja L. „7. itt tartóztatta meg a' Per.

Sak nagy tábori erejét L epon i dás háromszáz Spártai katonákkal.

1.5*



--228

X.

karták részekre vonni , és A ti l ának meg ölésére

reá bírni; Ezzel eggyütt tehát [1149-ben meg érke

zett Atiláh oz Theo dosiustúl egy nevezetes

követség, Maximinus vólt a” követ, Bigi'lásv

az ő segédje és Tolmáttsa, mivel a" Hunnus

nyelvet jól értette, és P risc us R h etor, éles

elméjü és magát könnyen fel találó ember : mi

történt Bigtlással? az Atila, életére lett tö- “

rekedésnek ki nyilatkoztatása miatt,? nem szüli.
I ség vitatnom: mert Atila, ámbár keményen

fogta a” dolgot, és fenyegetődzött a” legkegyetle

nebb ikínzásokkal, de nem tette azt valóságos el

tökélléssel; megtartotta ő is a” mit a” Hunn us

Nemzet általjában meg tart , hogy a” Követségnek

jussai bánthatatlanok: azombana' Talmátsnak

szabad nyelvűsége azt okozta, hogy Maximinus

semmi hírrel ment vissza; azomban meg adta A

tila a” módját a” Követek betsülett-el való fogadá

sának, mert elébb maga, azután a” fő Felesége

Ií r é k a , vagy Re k k a gazdagon meg vendégelte

őket. Ennek tehát semmi; de a” tsak hamar kö

vetkezett második követségnek és gazdag ajándék

nak "s ajánlásoknak még is lett az a” jó ki mene

tele, hogy a” Dunán túl való tartományokat bé

bével hagyni, és a” Császárt az által szökötteknek

vissza kérésétűl meg fogja kémélleni, tsak hogy

a." Császár is egy könnyen az ollyanokat be ne fo

gadja. 7

P ris c u s' hagyományjaibúl sokat. lehet ol

vasni errül a” követségi-ül, én tsak azt jegyzem

meg, a' mit ő R om ulus' nevü Római követnek

szava után mond, (b) és én már fellyebb „5. ál

 

85. (b) A' Priscus elő adása, (in Excer . Legat. ex Libris Hist. B .

zant.) így van a' Deák fordításban: . on longo locorum intervalfo

(Romulus mondja) Medos dissitos esse a Seythis, ne ue non.

Hunnos hanc viam nescire. sed olím fame cr eorum

rassante, cum Romani propter ellum quo tunc temporis gere

ant, minime cum illis proelio ecertarent. hac erupisse via , et

ad Medorum Oppida Barsicb , et Cour-sich usque penctrasse , nee

multo post Principes ex Scytharum regibnn orron, maguae homi

egionem '
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tal írtam , azt akarván itt ezzel bizonyítani, hogy

a” Hunnu s fejedelmeknek vagy nem vólt vala

melly bizonyos helyhez köttetett Fejedelmi udva

rok, vagy ha vólt illyen Királyi lakássok; nem

egy, hanem több vólt az , a" birodalomnak ki ter

jedtségéhez , és a” szomszédban viseltt dolgok több

ségéhez-képest. Avagy tsak vólt egy bizonyosan

ebben az időben a” Volgán túl, másik pedig

innen As z tr a k ámban , sőt nem véttek vele ha

nyilván meg határozom , hogy Asia i S a r m á

ti ában a" T anaison belül vólt az egyik a” Tu

ra vize mellett, nem messze a” Volga” torkához

a°,hol „mint fellyebbérintettem Fejedelmi temető

helyek is vóltak. Práj igen könnyen veszi ezt

a” dolgot (Díssert. 9-a) mintha a” Scythá-k.

nak a” Médekhez való közel létele pontra meg

egyezne a.” Volga és Jaik mellett való Derék

Hu_n ni ával; melly Tartomá'nynak én is örömest

meg, adom , hogy al Napkeleti H u n ni ábúl lett

kiszorúlástúl fqgva. Oseinknek ott vólt fő és leg

népessebb lakássok; de ellenben hogy a” Mediá

ba lett legrövidebb , alkalmatos be tsapásnak nem

onnan, hanem arrúl nap nyúgothoz jóval is kö

zelebb való Tartománybúl kellett történnie; a" ho- '

vá ama fövebb Tártománybúl ide , mint maga“

dolgaihoz alkalmatosabb helyre által tette a' feje

delmi lakást Atila is, de a” hol kellett lennie

 

num multitudini lmperantes, ríni ad hanc expeditionem egressi

fuerunt, Bomam ad contrabem am armorum societatem venisse;

lies narrasse, per quandam Ilegionem deser am illis iter fuisse el;

äaludem trajeeisse, quem Romulus exlsti ahat esse Moeotidem;

einde 15 diebus elapsis , a quibusdam montibus, uos superassent

in Mediam descendisse. Ibi praedas agentibus ersicum agmen

superveniens, telis aära replevisse. Itaque periculi metu retro

eessisse, et ad montes regressos pauxillum praedae abe isse: at

que ut bostium inpetum devitarent, ad aliam viam de exisse et

per loca, ubi ex petra maritima {lamma ardet, ad propria reme

asse; atque ex hoc satis perspexisse non magno itinere Mediam

a Sc this distare. Quamobrem si Atilam impetus ceeperit Medos '

inva endi, non multum operae et laboris consumpturum, neque

magnis itineribua-“defatigatum iri, ut Medos, Persas, et Parthos

adoriatur: cogatque tributi illationi se submittcre; adesse enim.

illi magnas copias, quas nulla ~Gens sustinere possit.
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már régebben is valamelly Scythiai Fejedelmi

lakásnak: az a" Priscus' előadásábúl világosan

ki tetszik; mert a” Magyar Fejedelmek valamelly

puszta tartományon útaztak , és egy tón kellett

által menniek, a” mellyet R 0 mulu s a1 M o e o

tisnak gondolt lenni, de nem az vólt , 1.5. napi

utazás után , valamelly hegyekről, mellyeket meg

kellett hágniok szállottak le M e d i á b a: vissza

pedig más úton tértek , és a” tenger mellyéki he.

lyeken, a9 hol egy tengeri kőszikla lánggal ég,

nem tudni hány nap alatt értek hazájokba: kettő.

vólt hát az útjok, egyik napnyugotsó és rövidebb,

a” fekete és Haspi tenger között, a” hol út

jókban esett a" Liknis tó; a” másik vissza jövet

hosszabb, és mivel útat akartak veszteni, kétség

kívül kerülő , a” Háspi tengerpartján; a” melly

bül tehát, midőn a” Volga torkának már erá

nyába estek, nem napkeletnek hanem“ napnyugot

nak kellett tekeredniek; és így nem a” V olga és

Jaík közt fekvő Hunnia vólt hazájok , a” hon

nan Sogdianán és Margián által közelebb

érték vólna Mediát, hanem a" Tanais és Tu

ra vizek közt fekvő tartomány, a' hol most Hor

má'ny város fekszik, és vissza menő útjokban ta

lálták Sabran, Bachantin és Talkan váro

sokat; és ennél a” Talkánnál kellett lennie a'

fejedelmi egyik lakásnak is. Többire, az , hogy

Attila mástúl tudakozta a" S c yth i ábúl M edi

ába menő legközelebb útat; jele annak, hogy ő

a° Volgán túl a, Nagy Hunniában nevelő

dött , a” honnan hihető , hogy ő is tudta vólna'az -

utat Mediá ba: de mivel ő által hozta a” maga

lakását Asiai Sarmatiába, a” mit mivel a'Ro

maiak különös névvel S c yt hiának tartottak , ő

is úgy nevezte; vagy akár Astrak ánnak T a

n ais mellyéki túlsó részére , a' hol már az Atyja

“ is lakhatott , vagy leg alább az E ur ó p ai dolgok

kedvéért sokat időzhetett; ama túlsó Hunniábúl

pedig nem küldhetett hódoltató seregeket Persia

ellen , mert azok a” Sinai és B ak t r iai frigy-.



hez vóltak' szükségesek, hanem a” Volgán innen

való hadi néppel akarta kezdeni a” Persiai hábo

rút: innen már nem tudta az útat, vagy legalább

annak alkalmatos vagy alkalmatlan vóltát Ro m u

1 ustú'l tudakozta, mint sokat próbáltt embertől:

de a" mint láttzik Ro mul us sem igen tudta azt,

hanem tsak úgy beszélte el, a" mint a” Hunnus

fő emberektől hallotta.

§. 3.5.

A” Görögökkel való dolgán tehát által esvén

Attila, azon törte a” fejét, miképpen vethesse já.

rom alá a” Rómaiakat Visigot'husokat és

F rancz okat, mind azért hogy birodalmát mesz

szebbre terjeszthesse; mind pedig mivel neki őn.

ként is kellett alkalmatosságot keresnie a” hábo.

rúra, ne hogy a” békes nyugodalomban el.lom

húljon a' hadi nép, lágyuljon a“ Nemzet. De okot

is kellett hát találnia a” had üzenésre: okúl adta

tehát résszerént azt, hogy azon arany edényeket,

mellyeket ő S z e r emnek meg vételekor kapott,

tőle vissza lopták; résszerént a” Honoria' házas

sági ajánlását; résszerént hogy a” V an d alu s ok

neki könyörgöttek segedelemért: de tudta azt is

a” messze néző és tanúltt hadi vezér, hogy, ha

azok a” kik ellen ő törekedik öszve találnak beszél

ni, és fogni ő ellene; kettőnek háromnak egyszer

re meg nem felelhet , Asiában is több badi dolgai

' “lévén folyamatban. Csalt akart tehát vetni ellen

kezőjinek, Követeket küld min-d Ró máb a, mind

Francz országba a” Vis igothusokhoz,

nagy tekintetü és okos vigyázó embereket ; hogy

azok ugyan R o mában úgy tétessék, mintha A t

tila a, Vandalusok' kedvéért a' Gothusok

ellen fegyvert akarna fogni , emezek pedig kítzses;

sék ezeket , vele és az Alánlo kkal, köz birtok

reménysége alatt öszve fogni: de; ki tudódott a”

tettetés , és Bálint, azért is hogy tsalárd-úl akart

vele bánni; leginkább pedig azért, mert a” Hun
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noknak naponként nevelkedő hatalma'kész vesze

delmére mutatott R o m á n a k, A e ti u s” tanátsá

búl öszve szövetkezett a' V isi goth u so kkal,

Franczokkal, és Alánokkal. A” Visigo

thusoknak akkorl. Th eo dori cue vólt Király

ja , .a' Franczoknak S a n gib a n , az Alánoknak

Merova, Merorceus. Nem kissebb szorga. .

lommal készített minden szükségeseket A t t i l a,

és minekutánna látta hogy alattomos intézetei ki

tudódtak, és füstbe mentek; ki számolta, hogy

neki , ha valaha , most, igen sok hadi népre van

szüksége , és frigyesseinek is segedelmére: meg

hívta hát, ha nem a” győzedelemre , avagy tsak a'

zsákmány" reménysége alatt , „A r da rik o t , a”

gyalog verekedésben erős G e pid á k” , és V al a

mirt az Ostrogothusok' Kírályjait, kik. e

gyébbaránt is neki adó fizetőji vóltak; maga is az

. eddig gyakorlott P a n n o ni ai hadi seregét nagy

számú Europai Sarmatákbúl,. és Quádok

búl, kik a" M orv a vizétül a' Vis tula fakadá

sáig laktak, Scyrro kbúl és M ark o mannok

búl , a” hol most M o rv a Ország fekszik , H e ru

l o kbúl kik akkor L e n g y el o r s z á g” szélében

laktak , meg R u g o kbúl is, kik egy jókora sziget.

nek , és abban egynéhány városotskának lakosi

voltak a” B al t tenger' alsó szélín P o m e r á ni án r

belül nap nyugot felé; mind ezekből mondom te

mérdek sokaságú fegyveres népet szedett, és még

a' szolgákat is katonákká tette. (meg lehet enged

ni némelly Iróknak hogy tulajdonképpen való

M as sa g e t á k'at is hívott ki ezen hadra) Ez a” rop

' pant tábor pedig útjában is nevekedett, a” napon

ként fogadott zsoldos katonákkal, a' vagy vele bé

kességben élő, vagy neki akár elébb akár akkor

meg hódolt tartományokbúl és ez a” temérdek so

kaságú nép , bár melly nagy és így nehezen igaz

gatható, de nem is mind gyakorlott katona glett

légyen is, meg lehetős tsendességgel, vagy is kár

tétel nélkül útazott a' Duna' mind a' két partján ,

német országon által; azt ki vévén hogy ai S v áb
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kerületben Augspurgot ki rablotta; A” Hajná

hoz érvén seregével Attila, a" Harczi, Her

ciniai erdőkben vágatott nagy fákat, azokbûl v

egyes apró hajókat , tsónakokat tsiná'ltatott, és a,

zokon az egész seregét által rakatta. Mettz vá.

rosát, M et a e, (S t r a s b u r grúl kétséges, ha bán

totta e?) mivel kapuját előtte be zárta, ki rablot
ta „ és széllyel hányatta , xa'l mint odébb tis sok

F r ane zlvárosokat , kik? neki útat engedni nem

akartak; Párís mellett békével el ment, maga

tudja mi okbûl? hihető, mert czélját-a sijetett; a

zok , a” kikäbúzgóbbak, mintsem hogy az Atil á

túl való bánthatatlanságot tsuda nélkül történhe

tőnek tudnák ítélni, úgy hiszik, hogy S z e nt G e.

n ov e fa szi'iz el imádkozta onnan A til á t, (G e

n evi eva) és ez a' Szent Szüz előre meg mondta

a, P árisiaknak , mikor futni készültek , hogy

maradjanak békével, mert P á ris t nem, azon he

lyeket pedig a, hová ők futhatnának ,' bizonyosan

fel dúlja a" Pogány ellenség; hanem O rl e a n sba,

(Aur el ia) sijetett mivel már előre meg hallotta

hogy sokan oda költöztek a” tőle való félelembûl ,

és oda hordták kintseiket: (ebbül jövendölhetett

G e nev efa is) meg is vette/vólna azt, vagy a” vá

ros önként fel adta vólna magát: mert San gi

bán, a” ki vólt oda rendelve őrizetre“, nem bízott

erejéhez: de ugyan azért sijetve hírt'adott Aeti- '

n'snak: a” ki nem is késett segedelemre menni.

Ugy hogy Attila látván , hogy a” védelmező se

reg nagyobb, mintsem ő azt tsak futtában, a' még

rendbe se szedett, vagy mind el-sem-érkezett né

< pével meg támadhassa; félre vonta magát a' Mau-1

Catalaw r i a c zi , vagy közönséges névvel C a t a.

'numi üt. l a u,n u mi térségre (nempedig C a t al 0-,

köze“ niába) Chalon sur Marne, alsó

“Camp aniában közel. Trec-zéhez. (T'recae, ,

Tricass is, vagy Tricassium másként Tro

y es, másként Augustob ona) Abba a” pörbe

mellyet Praj folytat az ellenkezőjivel, hogy ez a”

mindjárt említendő nagy ütközet itt vólt e vagy



T h o l o s á n á l 'Z bele ereszkedni nem akarok, Id a

tíus egy idejü, Jornandes is nem sokat kü

lömböző idejí'i Irók, ide teszik azt a” lVIóriczi

(a' mint Jornandes írja Mauricii campi)

térségre : mutogattak ugyan mások A et iu snak

egy Levelét, mellyet írt az ütközet végivel a' To

lósai táborbúl a" Romai Consuloknak , (a)

melly A tt il ának nem kevés kissebbségére szol.

gálna , ha igaz vólna; de P r aj azt ki neveti, és

tagadásának azt veti utánna , hogy akkor, úgymint

{ről-ben , Fl. Martianus Honstantzinápo'.

lyi és Clodius Adelphius napnyugoti Con

sulok lévén; tsuda , hogy M ar ci a n u s , minek

utánna az A e ti u s" levelébi'il meg-értette , A t t í

lának meg töretését és vissza verettetését , meg

adta azt az adót a” meg-győzött ellenségnek, visz

sza menő útjában, a' mellyet addig, míg az egész

erejében vólt , tőle meg tagadott. -- Az is , hogy

ebben az időben némelly H un n u s Vezérek S p a

n y ol o r s z ágba be mentek vólna , seregeikkel;

valamint A t ti l ában , maga gondolatlan vakme

rőséget mutatna , úgy azokban a” kik így gondol

kodnak , az A t t il a hadi tudományjárúl tsekély

ítélet vagy kevés ismeretség vagyon: sőt inkább

ő “O rl e án's t is azért hagyta ott , hogy az A eti

 

86 (a) Ez volna az az Aetius Levele : Aetius Patricius Consulibus

omanis: Maximis itineribus in Galliam veni , Legionesque no

stras ad Tholosam, cum Theodorico Vesegothorum Rege et caete

ris conjunxi , quod uti primum Attila rcscivit, relicta Aurelianen

sí obsidione propius nostros exereitus accessit ac copiam pugnan

di focit. Sperabat autem Barbarus hostis proelium sibi ex sen

tentia eventurum, quum per vatum responsa fortunam belli scisci

tatus,caedem Imperatoris Legionum nostrarum sperarét: pugnatum

est magno ardore animorum', diu neutra acie inclínante, aut cc

dente, sed tanta hostium caedes facta est, ut cadaverum monti

bus se ti videremur, verum nox superveniens proclium diremit.

189 mil)lia hominum in acie utrinque ceciderunt, victoresque ma

xima gloria evasimus: ita tamen ut egregie pugnans in altero cor

nu Theodoricus ceciderit. Attila fractus et fugatus, ín sua Regua

se recepit. Thorismundus Filius quamprimum r'ecessit, veritus ,

ne' co nita Parentis neee a fratribus regno spoliaretur, Nos reli

quias gercitus instauramus , ac s eramus fore, ut pacata Gallia ,

iu rovlnciis omnibuslongo otio ruamur. Valete. E; castris ad

Te osam.
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ús“ már közel lévő serege a' nagy ütközetre'alkald

matos helyet el ne foglalhassa: mert még az Atyja

udvarában ismerte ő Aetiust, tudta pedig azt

is, mellynagy készületeket tett az ellenség, az ő

veszedelmére: úgy hogy akármelly meg rettenhe

tetlen ember lett légyen is Attila: de ha elgon

dolta, hogy az ő Népének alig ötödrésze valóságos ,

Hunnus, semmi tsuda ha félelmesebben nyúlt

a' dologhoz mint szokott. Ha a9 jövendölőket meg '

kérdezte a" mint közönségesen tartják; abban az

időben az sem lett vólna tsuda még Keresztyén

Hadi Vezértí'il is; azt azomban könnyü el hinni,

hogy maga parantsolta a” jövehdölőknek, hogy az

ellenkező Vezérnek halálát jövendöljék , mert az

a" népnek bátorítására sokat használt: mert, hogy,

ő ha félt is, de meg nem ijedt , és fel tette ma

gában a' jövendőlésnek ,/ az ellenkező vezér halá

lára nézve, ha bár az sokba fog is kerülni, eleget

. tenni; meg tettszik abbúl: mert még éjtszakaxel

kezdte az ellenséget háborgatni: reggelre kelve

pedig az ellenségnek szeme láttára «elrendelte a”

maga seregét: maga a' derekát igazgatta , a” két

szárnyát Valemirre és Ald'arikra bízta; a”

Rómaiak” táborát pedig közben Sangibán,

(nem "pedig A etius , szemközt Attilának) a”

A jobb szárnyát Theodorik, a” balt Aetius

igazgatta: Sangibánt az Alánokkal azért ál

lította Aetius középre ,- hogy által ne szökhes

senek A tt il ához , mert a" felül gyanakodott. At

tila kezdette el az ütközetet, a” mit egyébbkor

is tanátsosabbnak tartott tselekedni, 's parantsol

ta' népeinek, hogy egy'közellévő alkalmatos me

neteles „dombot foglaljanak el; de abban a” Ró

maiak megelőzték; akkor meg mutatta , hogy í'na

kább haragszik mint fél ; le piron'gatta Vitézzeit ,

hogy az első szerentsét másnak engedték ;. azok
is tehát neki bátorodván , ls meg-ígérvén, hogy

w készek oda menni a” hová vezeti, egész erővel nem

ki vágott az ellenségnek. Nagy és véres lett a”

tsata, sok fő emberek és gyakorlott vitézek el es
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tek, 's nevezetesen Theodoricus a' Gothu.

s o k' Hirályja; de ettül a' G o th us ok meg nem

ijedtek , hanem inkább meg értvén Királyjoknak

halálát ; a” szégyen és kétségbe esés (leg hamarébb

pedig az el esett Theodoriknak a' táborban jer

len lévő fija) még bátrabbakká tette őket: és ép

pen azoknak meg átalkodtsága okozta: hogy At.

tila nem akarta azridőt éjtszakával tóldani; ha

nem be estveledvén, seregeit kaszás szekerekkel

körül kerteltt Tábor-helyjére be szállította, válo

gatott tsapatokat hagyván kívül a” kapuknak őrize

tére; kiknek tsaknem kezekre kerültek éjtszakai

tzirkálódás közben Aetius és Tho rismundus

a” Th eo do rik” fija: mind a” két rész győzedel

mesnek kiáltotta magát, holott mindenik képtelen

kárt vallott: úgy hogy Attilárúl azt hiszik a"

közönséges hagyományok , hogy nagy rakás fát

hordatott öszve; mások nyergeket mondanak , és

hogy azokat meg is gyújtatta , hogy ha szeren

tsétlen leénd , azon maga magát meg égesse: De

ezen hagyományra jó meg jegyzeni, hogy ollyan

sík téren, a” millyen vólt ennek az ütközetnek

helyje, más Vezérben, ha az nem ez a' kegyet

lennek ki kiáltott Attila lett vólna, okosságra

magyaráznák azt az Attila” rossz akaróji; hogy

nyergekbül tsináltatott halmot , a” mellyrül a” tá.

bort igazgathassa. Ezen kemény haréz után más

nap Thorismund el hitetvén magával hogy

meg félemlettek a' Hunn us o k „ folytatni akarta

.az ütközetet, hogy meg halt atyjának Hunnus

vérrel áldozhasson. De a” messzebbre néző Ae

tius, _a' ki szintúgy tartott a” G o thuso k túl

egy, mint a” Hunnusoktúl más óldalrúl , azt

javasolta hogy illyen nagy vér ontással járt ütkö

zet után, mellyben a' holttakat többre számlálják

kétszáz ezernél, inkább újítani kell az erőt, mint

új ütközettel szerentséltetni , békét kell hagyni az

erőszaknak: Az ellenség minden élelemre valónak

szükiben lévén, vagy meg győzetettnek fogja ma

gát ismerni, vagy önként haza megy: Th oris
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mundnak pedig éppen veszedelmes azAtyja' ha.

lála után a” táborban soká késni; mert az atyafi

ak közt történhető visszálkodás otthon, könnyed

meg szaggathatja az ozszágot; jobb hát hogy ö is

haza sijet mint itt késik , ls talán az Atyja“ halá

la után a” maga életét is szerentsélteti, mint az éjt.

szakai czirkálodáskor tsak-nem meg történt: sza

vát fogadta a9 fiatal Királyka , a, tanúltt öreg Ve

zérnek; és ezzel Attilának is , nem tsak a” to

vábbi veszedelemtül vagy legalább népének na

gyobb veszteségétül való félelme meg szünt; ha

nem az elébb el indúlásbúl várható szégyene is el

hárúlf- Ugy hogy T h o r i sm u n d elmenetele

után ő is, mint egy győzedelmes, és dolgát .jól

végzett Vezér, tsaknem azon útonl, mellyen jött,

haza ment.' Ellenben Aetíusnak az a” háládatlan;

sága , melly szerént mind a” B e n degúz', mind

a' Huh ás” sőt Attilának magánakis barátságát

rosszúl fizette vissza , mikor aÍVezérséget Attila

ellen fel vállalta; rosszú] ütött ki; és éppen a)

Hunnus ok ellen ditsőűl folytatott vezérkedése

és azt~követő okos tartózkodása adott alkalmatos-'

ságot N em ezisnek, Attilla helyett A eti ust,

hasonló méltatlanúl, mint _ ő tselekedett első nap

Attilával, meg bosszúlni; mert őtet [1514-ben , ép;

pen abban az esztendőben , "mellyben A tti l a,

meg halt III. B á li n t Császár , Ma x i m u snak

izgatásábúl , (mintha a” C a t al au n umi ütközet

után ő nyitott vólna útat At til ának a” szabadú:

.lásra) tulajdon kezeivel megbölte; és így ez a” két,

nagy katona ,' valamint 451- en példáját adták egy

hallatlan ütközetnek , ' és pár nélkül való" állhata

tosságnak , de a” mellett a" ditsösség kívánástúl

lelkesítődött emberi vér pazárlásnak ;> úgyúőá-bert

mind ketten meg fosztották ez a, Hunnus, amaz,

a” Római Birodalmat egy egy hasonlíthatatlan“

Vezértül. ' ~' '

~A° szerentsétlenség meg nem törte, hanem

inkább fel-tüzelte Attilát; dühösen pusztított mind

járt akkor , vissza menő útjában r mert azhogy ői»
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Friziába, Czimbriáh'a, Borussiába és

éppen Lithvániába vonta vólna magát sere

geivel , és Isenáknál Thuringiában hadi já

tékot állított“ vólna fel; nem egyébb mint mese;

'„s talán tsak abbúl eredett, hogy a”. távolyabb va
i ló Tartománybeliekbí'il , R ú go kbúl , KV á d o k.

búl , S c z i r r o kbúl szedett katonájit , a” mennyi.

re mégmeg maradtak , haza botsátotta: Mert kü.

lömben , hogy ő nem tsak el nem vesztette bátor

ságát , hanem a" következő [láz-dik esztendőben

mindjárt új háborút kezdett; azt a' következett

történetek megbizonyították. Tudni illik haza ér

vén P ann o n í áb a , hihetetlen serénységgel ,

nagy 's a” mint közönségesen tartják , az elébbeni

nél még nagyobb sereget gyí'ijtött: vólt tudni il.

lik módja benne, D

A s ia i S a r m á ti ai seregekkel szaporíttsa; és a

zokkal résszerént a' C a rint hiai, és S alt zb ur

gi határon fekvő kőszíklás hegyeken által, mel

lyeket hajdan Norici, most Hrumler Ta~ur -,

lFelber Taurn, és Karn Taurn neveznek,

, résszerént pedig Illyriának Síkabb térjein , be

rontott Olasz országba: a” Római Birodalom lé

vén tárgyja bosszú állásának: A' kik hát az Al;

pes eknél ellene mertek állani, azokat fel kon

czolván , A _q u il ej ához nyomította seregét (most

Algar, Aquílegia) melly akkor erős vár, és

sok őrizettel meg rakott hely vala: és ezt ő két

vagy három hónapi erős ostrommal meg is vette.

Mert az, hogy ő egy vár alatt esztendőket töltött

vólna, mint némellyek akarják, hihetetlen , és a'

következő történetekkel sem egyeztethető: hogy

a” gólya, ki hordta vólna Aquilejábúl a' fija

it, és azzal bátorította vólna Atila a' maga né

peít, az meglehet: akkor éppen úgy történhetett,

, és azt Atila maga hasznára fordította -: mert azt

tselekedte ő a” .M á r s' kardjával is , a” C a t al a u

numi jövendő mondással is: elég az hozzá, hogy

ez az A=q uilej a” ostromlása adott alkalmatossá

got a” Velenozei város és szabad társaság fel.

hovy illyen állapotban, népét
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Vetem” állásának. 'Mlert midőn Atíla, seregé

e- gmqui. nek egy reszevel a” várost ostromlotta ,

“311333122; más részével a' környéket rablotta , és

alkalma. nyughatatlanította ; a” körül-belül lakó

tosságáva' külömbféle sorsú lakosoká Urak és Pó

rok, gazdagok és szegények egyaránt, nem kü

lömben a”, városbeliek is, a” kik elébb vagy utóbb

ki szökhettek, a, szigetekbe vonták magokat, a

hol , mivel Attilának hajóji nem vóltak bátrab

ban meg" maradhattak , elébb tsak sátorok és guny

hók alatt, azután házakban , mellyekbűl utóbb

pompás épületek lettek, és most, nagy részént

vizeken fekvő tsudálatos alkotmányú város. Mivel

erővel, és hosszú ideig tartott ostrommal kellett

At tilának meg vennie A-q ui l e át; nem 'kedve

zett sem a" Nemnek sem a" kornak, A rakásra öle

tett mindeneket, a' kiket benne talált; a' várost

elébb ki raboltatta; azután fel gyújtatta; és még

a' falakat is széllyel hányatta; 's egy szempillan

tás alatt a' sok esztendőkig gyűltt kintset , és ne

vekedett várost semmivé tette; - Ezmeg lévén's

a” Pó vize mellett (Padns) fekvő városokat, és

lakosokat, kik már úgyis , az Aquivléja példá

ján tele voltak halálos félelemmel“, pusztította,

égette, ölte-vágta: nem lévén az elnyomatottak

nak sem magoknak erejek, sem másunnan segedel

mek; mivel Aetius ismervén már külömbenis

az At tila, keze” sújját, R óma' óltalmára ügyelt;

és onnan, ne hogy ereje meg oszoljon távozni

nem bátorkodott. Bálint Császár látván , hogy

a, kegyetlen ellenségnek ellent állani nints elég

ereje: követeket küldött Attil ához, kiknek fe

jek és szószóllójok vólt 1. Leó Pápa, a” ki is

olly bölts és méltóságos szókkal beszéllett Atilá

nak , hogy ez meg ajánlotta, békét hagyni R ó

mának, ha Leo valósággal be tellyesíti a, miket

fogadott. Ezt a” nagy engedelmességet szemére

hányván a' Hunnus fő emberek Attilának,

azt felelte: (azt mondják) hogy 'o nem tsak azon

betsületes fel tételekért hajolt _és indúlt könyörí'i.

I

,
.



letességre mellyeket a" Róm aiak ígértek , ha

nem azért is, mert aZPüspÖk feje felett (vagy

akár mellette) valamelly nagy méltóságot mutató

fényes Lélek, vagy Angyal, vagy akármi,

ki vontt karddal fenyegette őtet. Vólt e 'Leo

mellett ollyan fényes árnyék vagy nem? nem vi

tatom; de hogy Attila a" maga katonájinak azt

felelte mentségül azt könnyen el hiszem; "s miért

~ is ne mondhatta vólna ezt szint úgy mentségül,

és vérengező vitézinek tsilapítására, mint mondat

ta a1 C a t a l a u_ n u mi jövendőt ugyan - azoknak

bátorításokra?

Meg állapítódván így a' békesség kötés a' Ró

maiakkal ; tsak ugyan nem nyughatott A t til a ~

hadakozás nélkül: “mondják hogy O l a s z o r s z ág

búl lett vissza térttével (és így nem a” F r an e z
o r s ziági útjában) Mártíán ustúl , a” Görög Bi

rodalomnak , akár C o n s u l j átül , akár H el y_

t artó j átúl, adót tsikart-ki: azt is akarják némel.

lyek , hogy minekutánna így a' R ó m a i akat

~meg alázta, ismét Francz országba ment

vólna az Alánok ellen, mivel azoknak is adós

maradt a” bosszú állással: és hogy mind Asiába

mind Afrikába hadakat készült vagy vinni,

vagy küldeni: a” következés semmit sem mutatha-'

tott , de a'szándékrúl gyanakodni sem lehet; mert

ő a” közelebb Róma ellen fordított Asia'i segéd

seregeit abbúl szakasztotta el, a” melly a” Pers ák

ellen vala intézve, 's hihető hogy már munkában

is vólt: az okos kormány tehát úgy kívánta hogy

nyomja el (elébb az Alán o kat is ; és minekután

na E urop ában szembe tünő félelme , és így il

lyen nagy hadi erőre szüksége nem lessz , vissza

vigye az Asiaí seregeket, “s azokkal eggyütt az

Európainak is egy részit , hogy Persiát és

Afrikát mentül elébb meg hódoltathassa; de a'

mint mondám a” következés semmit sem mutat,

mert ő a“ készület alatt váratlanúl meg halt. Ha

lálárúl'» külömbféle képpen beszélnek: ' némellyek

azt mondják, hogy éjtszaka az óra vére eredt el,

*' v ' a” tel
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a' telhetetlen étel ital miatt: mások kedvezőbben

azt, hogy gyakran szokott az orra” vére folyni,

és az most is el eredvén , aludtában a” torkára

folyt 9s attúl fulladt meg : némellyek Il di'ko ,

vagy Mykolt, vagy Idigund«Mátkájának,'

kivel éppen akkor hált-el, hitetlenségének tulajdo

nítják halálát, mellyre az reá lett vólna kérve;

mások ismét mind a” két oknak, vagy mind a'

_ háromnak is. I l dik ó, ha az vólt a' ki Idi g u n d

v- vagy M yk olt , és azzal éppen most házasodott

öszve; nem tehette: mert a' T u r k a, vagy B a o

t r i ai akkori H u n n u s Fejedelem, a” kinek Leá.

nya 'vólt I d ig un d , frigyesse vólt A ttil ának ,

“mint a” fellyebb valókbúl láthatni; az a” Leányát

illyen Istentelenségre kétség kívül nem kérte, 's

~ okosan nem is kérhette, mert közös háborút foly.

tattak eggyütt, a' Gögények ellen; Római,

vagy Honstantzínápolyi, vagy Alán el

lenség is a" menyetskét meg nem szédíthette, mert

tsak akkor hozták haza; ezekkel ismerős nem le

hetett, hanemha vagy régebben vólt ő már felesé

ge A ttil ának, vagy más vólt Il dik o, más I d e

gund, és inkább ez lehet meg mint a" más

két okok, tsakhogy ezt a” Hunnusok bosszúlatlan

nem hagyták vólna: Többit-e A t t _i l á t részegség.

ri'il vagy ollyas telhetetlenségriril még "eddig, az az

haláláig , semmi ortzás His t o'ri c u s sem vádol- _

ta: Prisons pedig nagyon is mértékletesnek

mondja , mind az ételben , italban ,_ mind még a”

múlatságban is és jó kedvben: azomban az or-v ér

folyás lehet halálos részegség nélkül is *, méll á

lom, és fulladás nélkül is. Elég az hozzá: hogy

a” Hunnusok, azt a” külömben kemény rend

tartású vezért tsaknem kérlelhetetlenül sajnálták ,

és mint édes'Atyjokat siratták ”s nagy pompával

 

87. (") Ha tsak Ildikót, Edekóval, Feleséget, jó baráttal öszve'nem

zavarták a” történet Irók, mert már Edekót másszor is akartak az

Attila halálára reá kérni az ő ellensegei. _,/
,
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4



__.zg,2_

Királyi módon el temették; hanem hogy hármas,

úgymint arany , ezüst és vas koporsóba zárták,

vólna; és hogy azokat, a" kik ezen hármas kopor

sót a' maga rendeltt titkos helyjére el tették, ne

hogy a” drága koporsót valaki el lophassa, mind

járt meg öldösték vólna, mesés elő adás: valamint

az is „ hogy ő 120 esztendősnél több lett vólna;

mert uralkodásának iskezdete és folyamatja egészen

mást mutat: ha arra nem ügyelnénk is hogy Izov

esztendős ember kivált olly maradhatatlan katona,

nem igen kap-a” házasságon; de nem is visel olly

kemény hadakat, mint Attila viselt halála előtt

kevéssel, sem olly hosszú és fáradtságos útakat

nem tesz , 's nem tehetett vólna még az akkori

nyersebb időkben is. Meg jegyzem még azt is,

hogy az Attila” úgy nevezett Királyi titulussá

ban is vagynak költeményes elő adások: úgymint

a” Nagy. Nemródnak unokája, világ” fé

lelme, Isten” ostora: a” kik ezt valóságnak

vélik; tudván azt hogy a” H u n n u s okat M ag óg

túl el nem lehet pörölni; úgy szépítik a” dolgot,

hogya” Hunnus és Magyar nemzet, a' Jafet”

K á m' nemzetségéből egyesültt erős hadakozó nép,

's azért írta magát Attila, vagy írták mások hi.

zelkedésbül Ne m r ó d' unokájának; mivel N e m

ró d vólt az özönvíz ntán a” leg első Hódoltató , a'

kinek méltán illik unokájának Attila, mint vi

lág félelme, és Isten ostora: "s még azzal is , hogy

'Margia, a” fejér Hunnusok” hazája, Persia”

szomszédságában ,4 nem lett vólna a" Jáfet és

M a ó g” nemzetsége” tartományja; (noha ez nem

erősség, mert ha Magógé nem lett vólna, bizo

nyosan Kámé vagy Nimródé sem, hanem in

kább S e m é , de miért is ne lett vólna Jáfet é ,

ha egy felül Me dia, másfelől S ogdiána, min

denik Jafeté vólt) de pedig kár ezt a” dolgot e

röltetni; Miért ne tehette vólna azt Attila , a”

_ mi a" Hódoltató Fejedelmeknek többnyire, 's még

ennél nagyobb mértékben'is tulajdona, hogy OI

lyan nevezetet adjon, vagy engedjen adódni ma



--o 243 de '

gának, a” .melly mások előtt eránt'a. való tisztele.

tet, _'s tőle való félelmet szerezzen; lgy nevezte

magát 'Métő Tanjónak, Sándor Jupiter fi.

jának; Attila nem akart annyit, hanem a'leg

első hódoltató” unokájának neveztette magát: vagy

meg lehet az is hogy valamellyik ős Atyja Atti

lának , éppen a' Ne mró d Leányát vagy annak

unokáját vehette feleségnek ama régibb időkben.

-- Világ félelmének méltán nevezték vagy nevez

te magát, mert lám Európát és Asiát meg

reszkettette, Isten' ostorának pedig, az Isten'

fija' Püsp ök, szavára nyájasságbúl találta magát

nevezni, és rajta maradt a" név: melly külömben

is nem kevéssé illett az ő viseltt dolgaihoz. V

Természetérûl és erköltseírûl sokan motsko.

san, és rettenetességeket írnak, kik ellen Pris

cus mint szemmel látó tanú legyen bizonyság, '

és más több mellékes tekintet nélkül író Emberek :

Való hogy a” pártosok- ellen kegyetlen vólt ;„ de a'

magáéi és frigyessei eránt nyajos , barátihoz le

ereszkedő , mindenekkel pedig hitel felett jól tévő,

emberségét mindazáltal, ne hogy az által méltó

ságábúl valamit veszejtsen , nemes rá tartással

mérséklette. Az adót örömest vetette idegenekre,

annyival inkább hogy al hazafiaktúl semmit sem

vett, katonáskodásnál egyebet: a” pénznek hasz

nát vette , nem hiú fényességre hanem hadi szük

ségre; Elszenvedte sőt a” hol kellett, bőven is meg
mutatta a° fejedelmi pompát; de tiszti kötelessé-' r

gét soha azzal nem akadályozta, sem hozzá nem.

(mérte : ha mit tenni akart mint Hadi vezér; mi

nekelőtte meg indítaná jól meg-gondolta. A, Hunn

n us o k meg vallották hogy ő hozzá fogható Hun

nus Fejedelem nem vólt; de én még, azt az ál

lítást is merném oltalmazni,- hogy a” Histori

ákban eleitűl fogva ki-kiáltott hódoltató Fejedel

mek között is tsak alig, a” ki olly nagy minémi'i

ségekkel bírt vólna , olly kevés hibával , akkorát-v

birodalomban. ~ . ~
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' talált, birodalmat akart állítani,

ul- egál; _

A §. 36. i

De el is aludt Attilával együtt a' Hun

noknak E urópai hatalma. - Valamint Attila

maga szabadabb hatalommal uralkodott, mint az

ő Asiai nemzeti szokása hozta vólna magával:

és úgy tettzik hogy az nem is lehetett másképp

midőn ő Europában, a” hol mindenütt tellyes

hatalmú és származás szerént való Ki r ál y o k at

egyszersmind

pedig neki az Atyja is Nagy Ur, fő igazgató vólt

'egész H u n n i ában , a” meddig az akkor terjedt :

- úgy az ő fijai is, a' Királyi vagy fejedelmi ha.

talmat magokra nézve ollybá vették, mint örökség

szerént valót, még pedig nemis tsak egyik, ha

nem mindenik: ugy hogy osztozni akartak az or

szágokon. Az. As i ai Hunnus o k kétség kívül

a” Nagy Uri hatalmat nem bízták rájok; mert

ők a” magok” ősi szokásaik mellett maradván talál

tak Nagy Urat , a” kire bízták Attila' halála után

a” fő igazgatást, kivált az akkori háborús környűl

állásokban; méltán - is jegyzi meg D e g v'i n e s ,

hogy af Hunnok Attila előtt bizonyos nemzet

ségekre (H o r d á k r a) vóltak osztva különkülön

fejedelmek alatt; mert ő“ nálok mind B al ám b e r,

mind a.” több nagy, és egész Nemzeti Fejedelmek

is tsak Fő Hadi Vezérek vóltak , noha némellyik

nem tsak Európáb an, hanem az otthoni egész

Aslai Birodalomban is Nagy Ur vólt: Il

lyen vólt. mint mondám Attila is , de mind maga

el tanúlta az Európai szokást, 's határ nélkül való

hatalmat tulajdonított magának, mind mások az

~itt való szokás szerént Király nevet adtak neki.

Pra] ugyan azt felelé Degvinesnek, hogy ha.

Asiában is voltak T a nj ók; miért tserélték vólna

meg E uro pában az ollyan M o-n a rc. hiai igaz

gatás' formáját? én ellenben azt merem felelni.

D e g v i n e s. helyett , hogy A s i ában is erőszakos.

hódoltató kezd-te a'.Tan j ó nevet és hatalmat , és

a
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valahányszor "azt a” származás szerént következők

negyed-ötöd ízig fenn akarták tartani , minden.

kor benne vesztettek a' H u nn u s o'k , 's tsak ad

dig .vólt ez hasznos, míg a~ Tanjó tsak a' had

viselésre aggott, és arra alkalmatos is vólt. At

ti la' halála után is megbizonyították a” követke

zések Asi ában, hogy ők ugyan reávnem értek

az Európai Hunniát támogatni, a, Persák.

kal , "s kivált G e o u g e n o kkal való had viselés

miatt , nem küldhettek sem T a nj ó t sem N ag y

Urat Európába, de nem is hívták Asztra.

kánb a vagy a” Volgán túl valówNagy Hun.

niába Attilának egyik fiját is uralkodni.

Lássuk hát mi történt az Attila' íijaival Pannoni.

ában? n .

K r é k átúl a” fő feleségétül A t ti l ának 'három

sfija vólt Ellák, Dengezitz, és Irnák, vagy

Milett az Jonak. Csabat es Adarikot annyi

„Mmamai. val inkább ama hatvan vagy több fijait

gáláns; sokan tagadják; noha nints miért, mert

búl ,' az ö a” többfeleségi'íség nemzeti szokás" vólt a“

A's?“ u” Hunnuso knál , 's éppen nem magyará

' zódott bujaságra, mint a” melly pontbúl

tulajdonítanak némellyek Attilának annyi gyér.

meket; ellenben az abbúl “való mentségképpen

tagadj-ák mások. Es a” későbbi vagy- kissebb ren

dü Feleségektül származott fiaknak, fejedelemmé

lett választatásokrúl van példa a” régibb Hunnus

. történetekben 29. Elég az hozzá hogy annál.

nagyobb igasságtalanság vólt a” Kréka' három

gyermekeitül, hogy annyi többeknek ki hagyásá

val magoknak tulajdonították az Atyjok által .bírt

és terjesztett Európai Tartományokat. Az pe

dig éppen veszedelmes maga gondatlanság , han,

már uralkodni akartak is származásbeli juss sze

rént, hogy nem adták inkább eggyiknek a” fő ha

talmat ,7 a. többeknek pedig külön külön tarto..

mánybeli Helytartóságot. El lák_ már .az Atyja.

életében az' Akatzírok fejedelme, vagy ha úgy

tettzik Ftirályja vólt a.” Pontus mellett, de ő'az,
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Uttseível osztályos pörlekedésben lévén , kapott az

alkalmatosságon A d a r ik a” G e pid á k" Király

ja, meg támadta Ellákot Pannoniáhan„3o

ezer emberét le vágta és magát is megölte. Igy

'a' G e pidák el kezdvén ki vetni nyakokbúl a”

Hunnus jármot, követték őket a” Gothusok,

és más nemzetek , maga A d arik Dáciát elfoglal,

t'a, a" Gothusok Pannóniát, mások ismét

apróbb tartományokat; a” Hu n n o k pedig 4.5.5

ben résszerént a" Pruth, és Boristhenes vi.

zek mellé tolakodtak, résszerént lllyrí ába von

ták magokat , amazoknak D e n g e z í t s , ezeknek

Irnák lévén Fejedelmek: mind a” két felekezet.

tűl el különöztek pedig vszerentséjekre egynéhány

nemzetségek , kik E r dél y o r s z ágnak egy szeg;

letében meg maradtak, és akkor mint Hunnus

vagy Scytha maradék, Scythul usoknak azu.

tán S ic ul u s o knak nevezôdtek , magok' nyelvén

pedig S z é k el y e knek , mivel Nemzetség számra

lévén fel osztva keskeny lakássok lakhelyeiket

Székeknek [nevezték "s most is úgy hívják. Csúf!

ságúl az Erdélyi szomszédok L ó fe ü S z é k e

ly ekne k nevezik; de ezt némellyek oda magya

rázzák , hogy az a” név tsak a' fövebb vagy birto

kosabb Nemeseket illeti, kik a” hadban lóval szol

gálnak , mintha L ó - fő - S z é k el y vólna a' való.

ságos név:„ de pedig valóban lófejö , és nem lófe.

jü székelyek és bizonyos tekintetben tsak ugyan

tsúf név mert a” régi Nagy Asiai Hunnusm

kat, vagy Pásztor Scythákat, azért, mert

mézzel és ló téjj'el éltek nagyobbára a' Görög Irók

inna/13170: Ló fejő , nevezték, és yaxaxroqäayot méz
i évők.

Illyen kitsiny rész jutván mindeniknek a” nagy

reménységű osztálybûl; akkor vették észre hogy

veszedelmes dolog vólt az elkülönözés: öszve fog.

„tak tehát ketten , és egyesítvén meg rongált hadi

erejeket , a” G o t h n s o kat meg támadták, tellyes

reménységgel , abba bízván , hogy nem igasságos

ellenséggel hanem szolgákkal hadakoznak: de szo.
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moruan' tapasztalták, hogy erő nélkül nints hasz

na a" fenekedésnek, annyira meg verték őket a'

G 0 t h us ok , hogy igen kevés néppel futhattak el

a” l“ o e o t í s mellé, ott már l r n á k magába tért,

javallotta a' Bátyjának is a'tsendes maradást és

békességet ;- de D e n g e zit sben sokkal több ma

radván az Atyja” tüzébül, maradhatatlan vólt ha:

dakat folytatni. A” Bátyja Ellák már meg hal

ván. , ö az Asiaí Hun n í ához is .születésbeli just

várt; lehet hogy jelentette is magát, m'ert példá

'ját akarván adni aÍNagy Urí hivatalra alkalma

tos vólttának , a" P ers á k ellenel is índúlt , de

nem tudják mi okbúl? vissza tért : azután hol a'

R óma iakra hol a” G o th us okra ütött, de mín

denütt szerentsétlen vólt, míglen Thráciában

tsaknem minden seregét elvesztvén, midőn haza

felé akarna menni, útjában meg halt n agas

tus fejét" vétette) 1159-ben. Irn ák tsendes ter

mészetü ember lévén békességesen. uralkodott a,

magáéi között a" B o ris th e n e stí'il fogva a“ Ta

naisig; de el hallván már a” valóságos született

H un 1,1 u s o k nagyobbára , tsako annyi erővel birt„

- hogy alig tudta mag-át a' szomszédok ellen oltal

mazni; meg tartották mindazáltal magokat ezen

Hunnus. maradékok itt mind addig ntig az A.

varok ki jövén Asiábûl, azokhoz állottak, 's

velek együtt ismét be jöttek Panna n í ába. Tud

ni illik ^ '

§.. 37.

Láttuk fellyebb 30.. hogy a1 Kristus után ~

Az harm 46 esztendővel, Punuh Fejedelem ellen

hat hason- l
' ' ' l Q .'. I I I

10 °lf ken“ ló, akár a” regi 0,51 Pásztori vagy Patr 1'

szentelte

Pé az Ötsölíöjöfi unokáji közül va-'

a- napnyu, ark ai igazgatás” formájának vissza hozás

mfeléle“ kedvéért, vagy leg alább annak neszével,

öltözkö- , , .
désmmin; el' ts-ábltván a Hunnus birodalomnak

37 Humm“ nagyobb részét; akár a'beli alattomos '

sokan

bosszúságbúl, hogy az ő nagy Atyja ha. ,
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“lálával a” származásbeli következés” fonalát meg

szakasztották a” H u nnus ok és Hien l i t válasz

tottak Fejedelemnek; addig nyughatatlankodott,
hogy két felé szakasztottai a” birodalmat; az Esza.

ki rész meg maradt a" Monarchiai forma mel.

lett, melly miatt a” szomszédoktúl is ., de kivált az

el pártolt D él i ektűl addig szorongattatódott, hogy

végre 93-ban el pusztult , E ur óp a felé nyomult,

és a” J a ik vizén innen, a” V olg ái gltelepedett

meg, a” kik pedig napkeleten maradtak , a' Déli

eknek pásztori igazgatása formáját el vállalták;

de ugyan azért Pének sem ütött be az alattomos

szándék , hogy ő a' Déli résznek vagy T anjója,

vagy akármelly kissebb hatalmú Fejedelme lehes

sen; sőt észre vévén némelly szeme nyíltabbak

az ő hatalomra vágyódó szándékát , élete után le

selkedtek ,'melly miatt Sin á b a szaladott , a” hol.

annál készebb pártfogást talált , hogy a” Sinai ak

nem szenvedhették P unutsot. Pé életében te.

hát, úgy lehet ítélni hogy meg vólt még a' M o

n ar c h i a i hatalomnak valamelly árnyéka _D éli

Hunniában: sőt Pé után is tettek a' Sinaiak

Fejedelmeket, de a” kik vagy igen vékonyan gya

korlották hatalmokat, vagy nem is otthon , hanem

Sínában laktak; míg végre 93 'után el múlt a'

D éli H un niában minden fő fejedelmi méltóság,

magok a” Sinaiak tartottákmagokat Fő Urak,

nak, 's adó fizetéssel sanyargatták az apróbb nem.

zetségekre szakadozott tartományt „I úgy hogy eze

ken által szabad útjok vólt amaz Eszakiakat még

a' J uth vízen belűlu's nyughatatlanítaní; míglen

ezeket a” Topaí Tatárok egészen a' Volga.

mellé nyomták 1311-ben, a” meg maradott népetle.

nebb Familiákat pedig vagy magokkal egyesí

tették , "vagy leg alább hasonló igazgatás formáján

ra vonták; és itt van eredete a' külömben is atya

fl Tatán-oknak, a' Hunnusokkal l'ett újjabb

öszve keveredésseknek , "s azokkal a” kik Noma

des maradtak szorossabb egyet értésseknek. A”

régi Pásztor Scytha vagy Patriárkaí élet
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're vissza térvén tehát az egész Déli Hunnia,

mind az Eszakinak Napkeleti része, (a'

nyugotival már láttuk mi történt? hogy tartottak

ugyan Fő vezéreket vagy N a g y U r a k a t , de ,

már azok sem, többé , .tellyes hatalmú 'I'anjó.

kat) a” Déliek közt Sin ának megyés szomszédsáó

gában, idő járttával meg népesedett egy Nemzet.

ség , mellyet a” Sinaiak G e o u g e no knak (ma-u

gyar K ki ejtéssel G ö g é n y vagy Iíö ké n y) ne.

veztek; ez vólt “első , melly elég erősnek tartotta

magát a' Sin aiakkal ki kötni , 's tőlök az adót

meg tagadni, és több szomszéd Nemzet-ágakat is

egyesítvén magával , magában fenn álló szabad

nemzetté tette magát; sőt 3101-ben Mo'hol nevü

bátor ember és jó katona el híresedvén közöttök,

a” mint történni szokott, visszaélt a' népnek, és

szomszédoknak tiszteletével, és ollyan forma Fe- i

jedelmi méltóságot tulajdonított magának , mint" '

egy Király ; hasonlómódon tselekedtek az ö után.

na következett , nem már P a t r iá r k a , hanem

szabad uralkodó Fejedelmek, időri'il időre hozzá-u

jok adván magokat több szomszéd nemzetségek ,

mind észak, mind nap "nyugot felül, hogy így
egy nemzeti fejedelem” oltalma alatt al Sinai ha,

talomtúl menttek lehessenek; kivált Tolun Fe.

jedelem , már nem tsak azokat fogadta pártfogása

alá,'a' kik önként mentek: hanema' kik védelem

nélkül maradni , 's hajdani módon Pásztori

Nomades életet folytatni akartak vólna, azo

kat is fegyverrel kénszerítette; úgy hogy tsakn'em

az egész régi Hunniát hatalma alá hajtotta; A'

T o p ai T a tá r 'atyafiak"társaságában élő? H u n.

n u s F a mil iákat a” régi H u n n us testhez visz

sza foglaltatódni kívánta , és még a” Volg a mel

lé vonúlttakat is háborgatta, Kám, vagy Kán ,

vagy C s ák á n nevet vett magának , éppen akkor,

"mikor már a” Volgaiak különös Fejedelmek, vagy

Nagy Urak alatt, mind Asiai Sarmátiában

mind E u r o p ában birodalmat fundáltak; és ez

így vólt T elunnak haláláig; “hanem az utánna

y
N

I
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következettek , kétség kívül a' születés nem hor

dozván magával az Atyai derékséget, és mindenik

testvér , egy formán kívánván osztott just, az A.

tyai vagy öreg Atyai méltóságbúl és hatalombúl,

igen hamar rhanyatlottak, 1129-ben már nem bír.

tak a' Topai Tatárok" és Sinaiak' kétfelől

nyughatatlankodtató hadaival; de annyira men.

nyire tsak ugyan fenn tartották magokat; még az

otthoni visszálkodás mellett. is a” külsők ellen va.

ló háborúban öszve fogók «vóltak; - Egyik neve.

zetes Hunnus nemzetség vólt a' Gögények

után a' Turka, Tur-kus, vagy Török, a”

melly , miolta Mohol, de kivált Tolun, ki

kezdte az egyes uralkodást, mindenkor ellene vólt

a' G ö g é n y e knek; ezek az Alta j hegyek alatt

nagy földet bírtak , Attila” idejében pedig már

olly nevezetes Fejedelmek vólt Bactriában ,

hogy annak Leányát Attila vette feleségül, és

a” Volga-mellékiekkel nem tsak 'Atyafiság

ban , hanem régi szövetségben vóltak; (kétség ki.

vül, mikor az Eszaki' részit a" birodalomnak , a"

Déliek nap nyugot felé a” Volga mellé, tolták;

ezek "akkor vonták magokat Délre Bactriá ba)

Arra hogy ezek valóságos H unnok , és a” INI a.

gyat-oknak ős Atyjai Aborigines lettek lé.

gyen, elég históriai bizonyság vagyon; én tsak

azt a” hozzá vetésemet teszem ide , hogy mikor a'

V olgai Hunnus ok az Európába való köl.

tözködésre el szánták magokat , ide is, jött egy

szállítvány mellyel szaporodtak és erősödtek azok,

a, kik napkelet felül nyomúló útjokban ide ki tér.

tek, és itt meg telepedtek: Mert Magóga nem

zet vólt ugyan a" B a c t ri ai eleitül fogva, a” mint

hogy a' fejér Hunnusoktúl tsak az Oxus vi

ze választotta; de a” Tur ka nemzetség, az E u

r opa felé való költözködés előtt nem hallatódott;

és így a1 megtolódott Hunnusok úgy kerestek a

zoknak szállást, mint atyafiaknak, míg idővel sza.

porodván, és a” viszontagságokkal járó katonás.

kodáshoz jobban hozzá lévén szokva , azon névrül
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~ tették nevezetessé azon tartományt. 0 t r o k o t s i,

Bél Mátyás és Volaterran, a' helyheztetés.

re nézve ugyan külömböznek tőlem, de arra hogy

a” M a g y a r és T ö r o k egy nemzet , alkalmatos

"tanúk; (a) Ezeknek a, T urká knak tehát, kiket

a" Gögé ny e k a” magok fejedelme' hatalma alá

erővel kénszerítettek ; alkalmatosságjok lévén

most, midőn .belső vissza vonások is háborgatták

a" T opai Tatáro'k «is, a" Sinaiak is nyomták

azo'n uralkodó nemzetséget, ellene támadtak an

nak, meg győzték, hazájokbúl ki nyomták , az

ott maradottakat pedig hasonló fejedelmi hatalom

alá hajtották , ai millyennel terhelték elébb őket

a” Gögények. Méltó róla meg halgatni Me.

na nd e r t , okos. meg választással Két száz eze

m

88. (a) Volaterranus Geogr. L. 7. p. 85. Turcae inter Sarmatas Asia

ticovs Supra Gaspias portás commorantur Plinio (tle P-liniusnak

Caucasias) Melaeque. Qui vastas dieit eos. colere solitudincs, illlik

que venando. - 'De his Scylix Graecus Auctor, qui Historiam

scripsit Constantinopqlitanam, sic refert: Turcarltm genus Hunni

cum est circa Caucasum montem , Gens maxima , atque libera: -

Otrokotsi orig. Hung. Part. r. c. 5. Partim, uia Hunnorum Tura

carumque prosapia m lineis sibi propinquiori us quam aliae Soya

> tharum familiae, ab suis antiqujssunis majoribus descenderint,

partim vero et praecipue quia temporihus, uibus Attila ejusque

decessores latissimum per totam Scythiam ha uere Imperium . ipsi

quoqiue Turcae Hunnorum jussis paruetjunt. - Math. Bél in Epist.

ad Sugebertum Bajerum apparatu ad Hist. Hung. p, 4.10. Hunnos

passim Turcas apellari non me Fugit , sed eonvieii_nmnen t'uit, ,

guod Persae Hunnia , Genti sibi infestissimae adscmpserunt, uti

imoeatta apudEustathiunrtestis est, quam demum appellatlonem

Seriptores Byzantini passim suam feccrunt', quemadmodum obvi-.

um est Nicephorum , Cedronein, Joannem Curopplatam, et Zonae,

'ram legenti,

89. (b) Quatuor apud cols praefecturas sed summum Cventis~ Imperia

um “ones Disabulum esse: (Menander szavai in Excerptis Legat.)

- ubcgisse se Ephthalitas, eosque tributum pendcre coegisse.

Omnis igitun, inquitllmperatorw, concidit , et ayohís ever-sa est

Ephtlialltarum potentia? maxime ,_ inquiebant Legati: iterum Im

erator: an in Urbiblus aut Vieis habitant Ephthalitae ? Gens o

omine urbes colit; ergo 'subjicit Impex-atot: manifestum est vos

omninm Urhium, quae illorum fuerunt, effectus esse Dominos:

sic est Imperator! dixerunt._ Sed nqs docete, quanta sít Avaro

rum multitudo? quae veslri Imperii frcnum excussit? sunt qui!

dam, Imperator! qui adhuc nostra colunt, qui vero a nobis (lefe:

cer-unt, arbitror esse circitcr zo. Myriades. Postremo lmperíltol'l

dinumerarunt Gentea Turcis subditas. Ugyanl ően Justin. [mpg

n;

x N
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rig való erős hadakozó pedig közülök , a“ 'kik a”

szomszéd , annyival-inkább atyafi nemzet jármát

fel venni nem akarták , de az illyen el nyomatta

tást vitézi I hírekkel meg egyeztetni nem is tudták

's szégyenlették, fegyverrel kerestek magoknak új

hazát: ők is napnyugot felé indúltak mint a” Hun.

n u s o k , de mivel éppen a” V o l g a mellékiehkel,

T o l u n t úl fogva, igen sok ellenkezésben vóltak;

Asiában sok ollyan nemzetségeken kellett által

rontaniok , a' mellyek a” Hu nn us testhez tartoz

tak , és így egy darabig Európában a” Tanais'

északi partja mellett nyári napnyúgotnak tartani

ok'; ott azomban mindjárt meg tudhatták hogy a'

H u n n u s nagy birodalomnak E u r ó p ában vége

van, és azok a” kik Pannóniában a' Borisz

th enes és Tanais közé vonták magokat, nem

' lesznek idegenek ö tôlök, minthogy szorûltt álla.

potban vágynak, 's hadi segedelemre van szükség

jek. Véget vetnék hát az Eszak felé való vándor

lásnak, öszve állanak a' Hunnusokkal rendbe

 

Legat. ad Pcrsass a' helyrül a” hol a' Justinus' követje Zemark

meg találta Disabulust a' Turkák F5 Vezér-jét Impera rox-ját,

így i'r: Ad Eum locum ubi erat Chaganus venerunt in monte qui

vocatur apud illos Echt? , montem aureum diceres, in valle hu~

jus montis qui aureus icitur erat Disabuli domicilium: Ecbtag,

ugyan-az a' mi Altag , azt is teszi: ez a' begy vagyon Bucharián

fellyûl a' Bnspi tengeren túl napkeleti-e, Altaj heg “ck. - Továb~

bá Menander a' Zemark vissza jöveteléröl azt mon ja: Zemarchus

per arenusa paludis iter facicns, per u dies loca praerupta pram

tergressus, attigit ripas non solum fluminis Hich, sed etiam Daich,

et rursus per alias paludes Atilam, inde ad. Ongoros (vagy Hugo

ros, görögül Uggoros, mellyet így olvasnak Ungoros) qui Boma

nos monuerunt m densis et arborlbus consitís locis latcre in insi

diis collocata Persarum 4. millia, qui observarent, qua transi

rent, ut cos captives facerent. Ongororum Dux, qu”: illic cx au

ctoritate Disabuli Imperium habebat, utres aqua implevit et Prae

buit Zemarcho, et ejus comitibus, ut cum per inaquosa transin

rent, haberent unde aquarent. - Inde ad Alanos ventum, postea

ad Choliatarum Ducem ropter inferiorem Gaucasi partem quae

Celica vel Coli tum voca atur progi-casus ad Apsilum deflexit, h'mc

versus Pontum Euxínum quo transmisso Trapezuntem appliicuit,

et equo ublico B zantium venit. - Ez itt'most tsak arra szolgál

hogy a” örök és agyar egy: az utóbbi dolgokat pedig meg lehe

tösen világosítsa. A' Hich vize a' Jaxartes, vagy ha az nem, a“

iäraicubi, Daik pedig a” Jaik: Attila tudni való hogy Etil vagy

alga.

I



szedik magokat“, nagy hadi sereget formálnak ,- és

Avar név alatt ugyan, de a'v társúl vett Hu n

nusok' jussával. 5.53-ban be jönek Pannoniá- ~

ba", Fejedelmeiknek C s a k á n nevét , mellyet A

s i á b ein T o l un vett vala magának , itt is meg

tartván. Azokat a” H un n u s maradékokat, a” kik

akkor a" B o rí sth en'es és Tanais közt laktak,

némellyek Ut urguroknakés Kuturguroknak
nevezik, és Uturgurt és jHuturgu rt Atila”

'unokájinak tartják: én“ pedig historiai bizonysá.

gok után az Uturgrur és Huturgur neveket,

régíbbeknek találom , neveik, értelme felül pedig

és helyheztetéssek eránt a” mellett maradok , a' mit '

fellyebb '18. ki tettem. Leg alább a, mint V o.

la t e r 1' án világosítja P r o c o p o t és más akkori

történet Irókat , Uturgur és Ku t urgur, min

denik a” Moeotis mellett laktak ugyan, de egy- -

gyík innen , másik túl ,' és H u t u r g u rnak kellett

innen laknia , mert ő vólt a” ki későbben is nyug

hatatlanítván a" R ó maiakat , és nap kelet felé

nagy földeket el foglalt; U turgu r pedig túl la

kott , ott és azon alúl a" hol a' későbbi föld-le-írók

P et i go rok at említenek , és éppen nem a, B o

rísthenes és Tanais között: mertez még Eu

rópában van, hanem a” Tanaison alúl Asíai

S a r m á t i ában: mellyet azért szükség meg jegy

e zeni hogy némelly Honyi történet Iróink , mint

S z e k é r Jo a c h i m , a, helyheztetéseket öszve za

várják, _a' Boristhen es és Tanais között fek

vő xE ui' ó p ai tartományt széltire As i áb a te

Szik. _ '- . " i

§. 3x.

Ismerjük hát már az Avar vagy G ög ény,

Az A"; zagy Iiöfkenx, Geohuge n nemzetnek

név hoi 081! hazajat, és a Hunnusokkalw való szo

gáetttze ma- r-o's atyafiságát tiagy egységét; tudjuk azt

ls, hol, és mlkeppen egyesultekaz Atl

la' ínaradékival; de minekelőtte nevezetesebb TL

' 5



D

-- "25' -

seltt dolgaikrúl szóllanánk; illő végire járni, hol

vették hát az A v ar nevet “Z „holott a' Sin aiak

G e o u g e n o knak fnevezik őket; sokan úgy tart

ják hogy ezek a' masodszor ki költözöttek nem A

varok vóltak, hanem inkább az Avar o ktíil nyo

matódtak-ki, de azért vették fel az Avar nevet,
hogy azzal is rettenetesebbekké tegyék vmagokat:

így tehát nem a' Geougenek lettek vólna az

Avarok hanem vagy a” Síná'v al által ellenben

észak felé lakó, már akkor meg erősödött Hun

n o k , vagy más hasonló ősi szertartású P á s z t o r

Scythák, Nomades, az az a' Volga mellyé

kiekkel egy osztálybúl valók, vagy pedig különö

sen az Altaj hegy allyai és B act rí ai Turk ák,

kik ugyan két külömböző, egymástúl jól távoly

lévő helyeken laktak , de messze ki terjedt hatál

mok és erejek által, 's éppen a' Geougenoknak

ki küszöbölésével , a” helyre nézve is egymással

egyesültek; ebben az állításban azt, hogy a" Ma

,g y a r és T u r k a , még akkor egymástúl el nem

szakadt Nemzet melly a' G ö g é n y e k e t ki nyom

ta napkeletrűl éppen amaz első Hunnus nem.

zet , vagy is az első ki jövetellel ott maradott, és

azután megerősödött nép vólt, az is javallja; mert

éppen a, napkel'eti Scythiának leg északibb ré

szin Gógon fellyi'il van Ung tartomány , „melly

Magyar Nemzetünknek Deák nevével nagyon e

gyez; és hihetőbb hogy ettül mint más Európai

névti'il vették Magyar K a p i t á n y aink ,' vagy is

ennek formájára adták a' Magyar országi szélső

Várnak az Ungvár nevet, a' Sinaiakpedig az

Hunnusokat is így nevezték, Chang-Yung,

a” Y u n gbúl könnyen lett H u n g, mint Y a. u sbúl

Hiaus; ez a” Yung vagy Hun , közönséges

neve vólt a' Sinaiaknál mind a, harom felekeze

ti'i Magyarnak“, vagy H u nn usnak , ezt a.” H un

got pedig a" magyar szó kiejtés szerént vagy már

akkor , vagy későbben H u n ynak vagy h ó n ynak

mondották, és ugyan azért a” Magyar a' hazáját

is vagy lakó helyét .h ó n ynak , h o n-nak mondja1

- l

 



-'- 255 -'-'

otthon. Valamint tehát közönséges névvel (1'

Hunnust és Turcust a” Sinaiak Hiong-nú

hívták, úgy különösen az első H un n o kat C h an g 1

Yung nevezik, mivel azok észak felé a” Sina i«

a, k' C h an g vagy S c h a n sí tartományja szom

szédjában laktak: de még ebbül sem az az állítás _

meg nem igazodik, hogy a” Gögények nem va

lóságos Avarok; hanem inkább ezektí'il ki nyo

matódott “más felekezeti'i Hun n us o k vóltak , sem

az a' kérdés meg nem fejtődik , hogy hol vette hát

' akár a” G e ou g e n, akár az ezt kiszorító Magy a r

és Turka az Avar nevet? Erre tehát a, Histo

riai hagyományokbúl egyebet nem lehet felelni,

mint azt, hogy annak a” Nemzetnek, mellyet a'

Sinaiak magok nyelvén vagy akármiképp G e

o ugen o knak neveztek , nemzeti neve A var

vólt; melly szónak ugyan, van is valóságos Ma

gyar jelentése; De ha szabad valamit a” ny'omos

hozzá vetésre is építeni; én úgy vélem, hogy va

lamint a' Magyarban-és Hunnusban, úgy az

Avarban is, van valami ollyan régiség, a” mit a'

mi Eleinkgnapkeletre még Armeniábúl vittek.

A” Magyar, Magóg Atyánktúl , Magóg város

túl, Magorás vízti'il vett nevét megtartotta még

napkeleten is , a” hol Plinius .Maegarnak ne

vezi; Hunnus, vagy Honyi vólt pedig «ez az,

. egész Magóga nemzetség , mivel ő maradott az

öreg Noéval Arm eniának Araxes mellett lé

vő résziben, mint öreg Atyja” phónyjában: az A

var név pedig eleinte Abar vólt, sőt annál ré.

gebben v B ar , arrúl' az A r m e n í ai hegyről , mel

lyet Damascusi Miklós Fl. .l'ósef' bizony.

sága szerént L. l. c. ll. B arnak nevez , a' hol vólt

a” Noé” hajójának meg nyugovása az özön víz u

tán, és így a' Hónyi Magógoknak első hazája, l

(mellyek mind arra mutatnak a” mit B él Mát y á s

meg bizonyítani meg ajánlott, de a” halál meg e.

lőzte , hogy a” M ag ógák nem részesek a' több

Nemzetségekkel a” Báb el" építésében) melly he

gyet egyébaránt akár T a u r u snak hívtak, melly.

,
_
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nek alljában napnyúgot felül vagyon B ar i s nevü

város, -- akár Móses szerént Araráthnak; de

annak azt a” részét a” hol a” hajó meg állott nem

valamelly bizonyos ok nélkül nevezte D amasku

si Miklós Barnak;.mert Hesichius és Svi.

dás, azt mondják, hogy bizonyos hajó nemét

jelenti ez a” szó Ba ris; és hogy ez, "s az ebbül

lett Abár eredeti Scytha szó légyen, ha a' Noé”

bárkájának eredeti Bár-ka nevét el halgatom is,

"mellyet a” Deák árcábûl származtatni nem kis

erőltetéssel esne, holott a” Magyarnál ma is úgy

nevezik a” hal-tartó edényt, ellenben a” Deák á r.

cát fordíthatták vólna ládának; jele a” többek

közt ama nevezetes Scytha böltsnek Abarisnak

neve, a” kiri'il Jamblichus, Firmícus, és

bővebben Vossius és Maussiacus emlékez.
nek; a” ki ha egy vólt a” Perseus” Abarisxsá

val , éppen a" C auc as u s o n vó'lt hazája; ha pe

dig más , de tsak ugyan P y t h ág o r á s' vagy leg

alább S olon ídejebeli , úgy ris Scytha, 's ö írta

le az A p o l l ó” ûtazását az Eszaki S e yt h á khoz.

Plinius is a" Magoras vizemellett Bargylus

hegyet említ L. 5. c. 20. -- Igy tehát mind a” há
irom nevezet eredeti hónyi szó, és bizonyos dolgot

jelentő. De e” mellett meg lehet az is hogy Ma

gó gnak, vagy erővel és népességgel, vagy más

akármi. ok miatt tekintetesebb gyermekeit vagy

unokájit, még akkor míg az Arax es mellett lak

tak nevezhették Oseink , egyiket H o n yinak vagy

H unnak , másikat Mag o r á srúl Ma g ya r

“nak, a' ki utóbb szállítványt vitt vagy küldött

Mar gi á ba is, a” harmadikat pedig A b a rnak a.” „

Bar hegyi-ül , gagy akár az, azon megnyugodott

hajórul: mert 'a Magyarnal nints költött szo,

minden hangjának értelmes jelentése van; még a”

 

. l

(0) A' mai Magyar törvény szerént is az At ai ház a” kissebbik lié:

lehetett Hun a' Magóg' fijai közül leg lsscbb, és azért vólt

Honni othoni.

hajto
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hajtogatásra meg kívántató tóldalékoknak is , mint l

majd alább bővebben. ' r v I “QI

§. 39.

Még jól meg sem nyúgodtak a' Hunno kkal

egyesült Avar ok hosszú költözködéssekbűl, mi.

dön J ust iniánus Császár , akár azért, hogy

meg akarta elözní ezen erős és nagy számú" nép

nek régi honyjai eránt teendő követelését , akár

azért, hogy más, már régen meg únt ellenségtí'il

általok meg menekedhessen: ollyan barátságos a.

jánlást tett nekik, hogy rDá ciát nekik engedi,

“Avarok ha a” Gegpidiá kat} kik régtűl fogva újjat

Dáciát huznak a R om ai birodalommal, onnan

megnyerik ki üzik. Tetszett az ajánlás az Avarok

nak, és ámbár észre vették hogy a' Cls ás zár' kö

vetjei színeskednek; és ök is a” feltételnek el vál

lalásában sokkal nagyobb dolgokat forgattak elmé.

jekben, meg kötik mind a” két r'észrűl a” frigyet,

és még a, L o n g o b á rjd o ka t is társúl veszik a'
hadra , reájok ütnek ia” vG e pid á kra , ki törlik 31

ketlakó földjökbí'il és így el nyerik fegyverrel az '

E ur ó p a i H u nni ának jó darabját. Nem tar

tott sokáig a" békesség a” Császárral, mert a” Ku

tigurak, vagy a” B oristhenesen túl lakott,

de most az Avarokkal vissza tért Hunnusok,

kik úgy állították, hogy ők nem' egyeztek meg a'

Császár , és az Avarok közt kötött szövetségben.

5.58-ban a” R ó mai Tartományokba , nevezetesen

T h rá ciába; melly most R óm án ia be ütöttek,

némelly városokat fegyverrel meg vettek; többe

ket a” félelem miatt magokat fel adni kénszerítet

tek, ,s már annyira mentek hogy Honstántz i

n áp o'l y t fenyegették végső pusztítással. Csudál

kozott a” világ ezen a' hirtelen való és olly utólsóN

veszedelemre tzélozó erőszakon , annyival inkább

hogy az Avarok már meg vóltak engesztelve a'

' Császáráltalv vBelisá'ri us, a' ki már jól értet

I17 „ .
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te a' “vadabb Nemzetekkel való hadakozás”

r . , U _ , _
„JL-fig"; módjat', annyi sereggel a mennyit ha

4 ääüläu' marjában öszve gyűjthetett ellenek ment,

I' a .

és hogy félelembe hozhassa az ellenséget

addig is míg többre nevelhetné táborát; “lovagjait

előre botsátja inkább kémlelni mint derék ütkö

zetbe keveredni; ha kiket ezen elöljáró sereggel

elfogathatott , azok ellen szokatlan kegyetlenséget

mutatott: közelítvén pedig az ellenséges Tábor'

derekához; mivel kevesellette. a' nagy sokasághoz

erejét, fijatal fákat, nyír és más ágakat Vagdalta

tott, és a' poros útban azokat húzatta katonájival,

(úgy írják) A” Eutigurok az ellenséges sereg

számát a” nagy portúl mérvén, nem mertek meg

ütközni, hanem résszerént hadi rendben hátráltak,

résszerént pedig sebes futással sijettek hónyjaik

ba: B elizár ezt meg értvén , nem vólt rest üzni

.a' meg szaladtt ellenséget éjjel nappal, és sokat

közülök el is fogott; de “midőn a” Dunáig ért a'

Huturgurok' serege; a” Vezér Zaberga, hi

hető ki tanulván a” Be l i zá r' seregének nem igen

nagy erejét, meg állapodott , és a' Dunán által

nem tette seregeít. Belizár sem tartotta taná

tsosnak, derék ütközetbe keveredni, hanem javas

lotta, a" mi meg is lett, hogy pénzen szerezte meg

a' Császár a” békességet, mellynél fogva megfo

gadták a” Hutigurok, hogy ezen túl a” Római

Tartományoknak békét hagynak.

Még ezek így történnek a” napkeleti Római

Birodalomban, az alatt az Avarok napnyúgo

ton , kétség kívül a” Saxok' _kérésére , a' kik a'

Francz szolgálatot meg unták,_„de szívekben ma

' gok” hasznára , hogy birtokjokat, mellyet még ed

dig keskenyellettek , szélesítbessék, meg támadják.

a” Francz Királyt Szígebertet. Ele
.AzAvarok . . , . ,

Szigebert Inte nem igen szolgalt nekik a szerentse,

fäntczmggiz de egy-két ütk'özetnek elvesztésével sem

„zzák, mit sem gondolván , meg újítják az ostro

mot; és annyira rajta hajtanak S z i g e

be,rten, hogy ötet egész táborával eggyütt al



kalmatlan helyekre beszorítják; a" hol nem soká

ra, mind az élelembi'il kifogyván, mind katonáji

elkedvetlenedvén , végső veszedelemben forgott;

és így ámbár tsúfosan és nagy gyalázattal , de

tsak ugyan megbékéllett ollyan feltételek alatt,

a” millyeneket kívántak az Av a ro k; Sokat hasz

nált ez a" nyertt háború, az Avar ok' híre-neve'

terjesztésére. Alb o ín a” L o ng o b á r d o k” Hie

rályja , az A v a r O k n a k , mint közelebb említém

legelső frígyesse , Na rs e t esnek a” Római Vezér

nek segítségére ment , annak némelly dolgainak

szerentséltetése végett: N a r s e t e s , Olasz orszá
got neki ígérte 'Albo i nnak, ha dolgaiban szeren- A“

tsés leendene; Alboin tehát jól tudván, ho

' bátorságosabb neki az Av ar o k" szomszédságátúl

távoly nyugodalmas birtokot szerezni ezeknek se

gítségével , mint'nem sokára ezektől akármelly

váratlan ok miatt háborúságot szenvedni: aman

nak ugyan , nem tsak megígérte a” segítséget,

hanem minden népesti'il egyszersmind be is költö

zött Olasz országba, az Avar'o knak pedig

P 566-ben őnként által engedte Pannoni
annomat , . , . .

e; nyerik a t, tsak azzal a fel tetellel, hogy új blr.

.az “amk- tokának könnyebb szerrel lehető el fogla.

lásában segíttsék őtet, és ellenben, ha a” dolo

kedve szerént nem ütne ki, és az Olasz főldrí'il visz

sza találna szorúlni, tsalárdság és erőszak nélkül

engedjék neki vissza Pann ó niai birtokát; mel

lyet ezek meg is ígértek: Ennél fogva tágabb lett
i már kétszerte is az Avarok' birodalma; de ezt

a' L o n g o b á r d o ktúl meg vürí'iltt szép földet ,

tsak hamar meg is tudták ők tőlteni; mert_fegy

vereknek/híre mindenfelé el menvén , a” B o ris

th enes 'melli'il is többen jöttek társaságjokba , és

' azoknak a' H unn us o knak magradéki, a” kik At

tila“ halála után Illyriába vonúltak többnyire
hozzájok adták magokat, is mind onnan, mind

innen számos Asszony népek is költözködvén hoz.

zájok, a' szapora tenyészésü Alar Ifjuság tsak

.
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hamar meg népesítette P a n n ó ni á t, eredeti Hun

nus vérből.

§. [10.

Dolgaiknak szerentsés folyamatjában elbízván

magokat az Avarok; követeket küldenek Justi

n u s Császárhoz , kiknek szószóllójok vólt „ama

nevezetes F a r gi t z , hogy Szeremet nekik enged.

,je által a” hozzá tartozó Tartománnyal“, mivel az

őket illeti, és fizessen esztendőnként adót, az ed

dig elmúlasztottat is pedig adja meg. 'Meg tagad

ta kívánságjokat a” Császár , melly elég ok vólt az

Avar Csákánnak hogy ellene fegyvert fogjon:

10 ezerbí'il álló sereget be küld Dal mátiába, az

üzenetnek is meg bosszúlására , de azért is, hogy

új Gazda léttére katonájit könnyebben tarthassa:

a” Görögöket is szántszándékkal sokképpen boszon

. totta, hogy őket derék ütközetre ingerelhesse: de

ez mind kevés vólt a” háborúra , vagy egy nyer

tes békességre; míg nem Tib erius t a” Császá

ri hadi seregek” vezér-jét nagyobb erővel megtá

madta , úgy hogy az , a" merre szabadúlhatott ,

megszaladt: akkor osztán ta'nátskoztak a” békesség

felül , melly úgy lett meg: hogy a” Csák á ny

ugyan békét hágy Szeremnek , de a” Császár

A, Görög gazdag adót fizet neki esztendőnként Gö

csáuárj. r g o rsz a gbúl. Itt hát megszi'invén a'

iláftizätzmglf villongás a” C s ák án y az Iszt ri ai Tó

„roknak, tokhoz küld követséget, frigy kötés vé

gett; de ezek meg mutatták északi neve

letlen eredetjeket; az Avar követeket, a” nem

zeti jussok ellen meg ölték. Fel tette magában a”

C s á k á n y-, hogy azt fegyverrel bosszúlja meg ,

de ismét eszébe jutott hogy Szer emet elébb

jobb vólna be venni; hanem, mitsoda színt adjon

a” dolognak 'l Tetteti , mintha tsak az Ist rí a iak

ellen akarna menni , 's Tib é r i u stúl " kér mester

embereket , kikkel a” „D u n á n "és S z áv á n hida

kat tsináltathasson: azt meg nyervén 's kevés nap
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Summa, alatt a” hídak megkészülvén, Szeremhez

megveszik mozdítja seregeit. A" Vár-nagy sijetve

a“ hírt ád Tibéríu's'nak (ki már akkor Csá

szár vólt) a” ki is tsak, úgy felelt, a' mint akkori

szorultságában felelhetett , hogy ha meg nem tart

hatja a” várost, ne szerentséltesse a” lakosokat;

úgy is lett, által adódott Csákánnak a” város

egész M e gy éj ével együtt 5532-ben, és hogy több

kárt ne. tegyen, meg ajánlották a” Görögök,

hogy adót fognak esztendőnként, és az eddig el

mulasztottat is meg fogják fizetni. ,;

A' Csákány mindazáltal nem felejthette fel

tett tzélját , hogy a” Görög birodalmat egésszen

wmeg hódoltassa; mellyre hogy okot találhasson,

ismét több adót kívánt , M ó 1- i c z uralkodott ak

kor napkeleten , a” ki már ezer font aranyat ígért

esztendőnként, de ezt sem eléglette a” Cs á k ány,

tehát Móricz is inkább a” háborút választván ,

mintsem hogy az adózással mind betsületét mind

kintsét vesztegesse , hadhoz készül; mellyet észre

vévén a1 Csákány , Thrácziát vagy Romániát,» nagy

sereggel meg támadta: sok embert és barmot el

fogott, városokat ki-rablott és fel-égetett , 's egész

Görög országíg mindent elfoglalt; ekkor tehát a'

_ C s á s z á r Commentiolust , egy katona
(Jommen- -„eius ga. embert küldött követségbe a” Csákánhoz:x

“ “tsége 8' a" követ jártassabb lévén a" hadfolytatás'

Csákán- . q , 1 I I

hoz, mint a bekesség szerzes' dolgában, ka

tonásan bánt az Avarral , ollyan beszé.

dekkel tette követségét a” millyeneket a" Csákán

ki nem állhatott, alig tartóztathatta magát a” Hö

vetnek személyjéti'il is ;w de annak tsak ugyan bé

két hagyott, hanem egész készülettel indúlt a' Csá

száron bosszút állani; de annak már útban vólt.

Elpidius nevü tsendesebb véri'i követje, a? ki

által meg-ígérte hogy kétszerezni fogja ezután az .

adót: melly ajánlásra “meglett ugyan aq frigy kö- .

tés; de alig készült-az- meg ősszel; már tavaszra

kelve ismét háborúra fordult. Hanem az Avarlo k,

hogy magok ne láttzassanak a” frigyet fel bonta;
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ni', a' fekete tenger mellett lakó Tótäokat bujtot

ták fel a" Görögök ellen; de ezeket Commentiolus,

minekutánna eleinte kedvekre raboltak egyszer

kétszer meg vervén békességet szerzett a” Görögök

nek öt esztendeig : azonban akár azért, hogy a;

Csás zá r nem akarta az adót fizetni , akár más

okbûl, ismét ki kelt ellene a” Cs áká n 5236-ban,

jés eleinte szerentséssen is hadakozott, sok váro.

sokat meg vett; de midőn a" derék ütközetre kelt

a” dolog; Comm ent i o l us több felé osztván se

regeit , a” nagyobbára tsak rablásra aggó A va r o

"kat , rész szerént meg verte , 'le vágtau, résszel-ént

aneg fut'amtatta , maga ai C s ák án alig szaladha

tott el. Ezen annál inkább meg boszonkodván,

öszve szedte népeit, váratlan sijetséggel

vissza fordúlt , és a” C om m entiöl us”

alvezérjét meg támadta , seregeit megsza

lasztotta, magát elfogta. Ekkor vér szemet kap?

ván be üt Thvr á c ziába, és azt „mindenfelé rabol.“

ja; de neki is hasonló váratlanúl. eleibe kerüle

C omm en tio l us nagy seregekkel: 's mivel egyik

a" .másikba mintegy véletlenül botlott bele', min

denik alattomos lesekrűl gyanakodott, meg ijedt,

és vissza vonta magát semmi szerentsével, min

denik; melly reménytelen történet, ha véget nem

vetett is a" háborúnak, leg alább meg gyengítette,

és hátrálta azt. De az Avarok ismét 5823-ban a'

Balt Tenger melléki Tót nemzeteket bujtották

fel a” Császár ellen, és magok is új haddal fenye

getődzöttek , hanemha kétszerezi a” minap ajánlott

adót: Móricz tehát a' háborút választotta 591

ben. Prís cus lett a” Római Vezér; vitte a” dol

got a” mint vihette , de "tsak annyira mehetett ,

hogy a” hosszas villongások után békesség még se
lett. . i '

Ennek a” háborúnak végé felé Th u r i n gi á

ban is hadat viseltek az A v a r o k felső S a J; o n i

ában , B r u n i c h il dis Királyné ellen őgó-ban

(mint írja Paulus 'Diakonus L. Zi. c. 11.) a”

hol könnyü szerrel győztek ugyan; de Prís c u s

az azt kö

vetett uhá

ború.
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kapván a" jó alkalmatosságon, által megy a” Du;

nán, és vadászat neszével által teszi xa' háborút

az ellenség' földjére 597-ben. Nagy panaszt tsi.

nált ebbül a' Csákán, de a” Császár, bízván már

most a" maga erejében; nem adott elégtételt. Az

Ava rok tehát be tsaptak ismét Romániába,

és pusztítottak mindent; reménylvén hogy azzal.

meg ijesztik Honstantzi nápolyt; de szán"

dékjoknak abban az esztendőben nem lett sikere:

598-ban a" Horvátokra, Dalmatákra ütöt

tek. , azért, mivel azok loppal az ő tartományj'aik

ba be tsapkodtak: be küldé oda a" Cs ákán y a”

könnyü lovasságot , kik által ölet, városokat pusz

títtat, foglaltat, rabol, és a” Tartománynak bel

sőjére "be hatván nagy részét meg hódoltatja : de

nehogy a” hosszú késés miatt, valami történjen ha

di népein , a" gazdag, 'sákmánnyal haza parantsol- v

ja azt: észre vévén ezt'Prisc us; 'a' tartomány

beli Alvezérek által, a” kik a” hegyes, és szoros

Á' helyeket jól ísmerék, lest vet a” vissza menő A

varoknak; hátúl pedig elegendő sereget küld;

, váratlan kelyen be keríti őket , le vagdal
Priscus az . , , , , - z - Ö

Avarokat tatja, es a predat vissza veteti; mellyel

Palmátiá' ha meo“ nem törte is az Avarokat „ de
hul haza b, . . , . ,

menő út- D al m atz 1 ai foglalassaikban megakadá

x 50%“? lyoztatta. Mivel azomban P rise ust,
- megveri, ' n -, . - - ; v; 9 r I

otthoni lI'tgYjGi vadoltak.a Csaszar e.

lőtt, hogy inkább a” prédán, mint a" haszonra

válható táborozáson kapkod, 's a” Császár is meg

unatkozottnak mutatta magát eránta: fel tette ma

gában hogy másra bízza a” háborút ~és által teszi.

a' hadat a” Dunán az ellenség” földjére: de vigyá

zóbb hadviselőydvólt a" Csákán minthogy ezt" a"
szándékot észre ne vette vólna; meg előzi hát ai.

Császár” szándékát, maga be üt Moesiába , az

Tomis vá_ az a” Bolgár földre 1599-ben, és útjá

ra ostrom- ban mindent a” mit könnyu szerrel lehe

ilääsífäje'ltz tett, el pusztítván és rabolván; To mis

liezésc. várát, mellynek meg vételéhez nagyobb

, erő kellett, víni készült; már az ostrom

A



ló szerekkel közelített is: a" várbeliek' sijetve kül

denek Honstantzinápolyba, hogy az Ava

ro knak nem lehet ellentállani, és ők kéntelenek

lesznek fel adni magokat, hanemha jó idején ér

kezénd segedelem: A" Császár tehát Com m en

 

tiolust küldi derék sereggel, és a” lehető siet- '

séggél; de ezt sem lehetett a” Csákántúl eltitkolni,

és ő itt is meg előztexa' dolgot; ott hagyja kis ko

rig jó vigyázat alatt a” várat, és nagyobb sijetség.

gel mintsem várhatta vólna C o mm e n t z i o l' elei

be megy az útban lévő, és már jóformán meg is

fáradt Görög seregnek, sokat le vág, sokat el fog,

tsaknem a, Vezért magát is; de tsak ugyan ez , 1- '

1 gen kevesed magával meg menekedett 's bírt vitt

a' veszedelem felül. Elfutván a” híre ennek a' vá

v ratlan veszteségnek , olly nagy vólt a” félelem min

dieu felé , hogy már a” Császár maga is arrúl gon

dolkodott hogy ott hagyja Konst án t zin áp o l yt

és által megy Asiába; de találkoztak a” kik ellen

7 kezőt tanátsoltak, hogy tudni illik a” Császár a"

hadi sereggel oltalmazza a” hosszú kőfalat (longum

constám imurulm ;, melly mar ugyan jo minap fold

„ím-molyt 1 dulas altal nagyon meg romladozott,

“hmmm?! de meg is újítódott, és külömben is al

fenyegeti . , . , , .

a-csáhám kalmasmt lehetett oltalmazni) a qvarosiak

pedig a” várost; "s míg két felé bajlódnak

az Avarok, az alatt a” Császár nagyobb és ele

gendő seregen-gyüjthet a” Görög .tartományokbúl

a' kiknek forog? éppen kérdésben szerentséjek. Jó

ki menetele lett a' tanátsnak , gyülekezett minden

felül a, fegyveres Ifjúság, hazája védelmére, 's ol

lyan hír is érkezett, hogy az Avar táborban nagy

mirigy halál van, sok része már .a' miatt el veszett,

a' Csákánnak magának is kevés nap alatt hét fija

halt meg. Kaptak ezen az alkalmatosságon a”

Konstántzinápolyiak, követeket küldenek

nagy ajándékokkal az Avar táborba 's békességet

kérnek: meg lévén szorúlva a' Csákán a' döghalál

miatt , meg is adta kérésseket , úgy hogy az aján

dékon kívül, az elébbeni adót .50 ezer arannyal
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tóldja m'eg a” Császár, és a” két biroda
mellynek .. .. a 9 I

vége lm lom kozott a Duna legyen a hatar: Jol

ist-150“)? lehet pedig Móric z' Császár illy drágán
eru t be- , , , , , ,

kesség. vett maganak batorsagos maradást, es a

. birodalomnak tsendességet; mégis az' em

ber-vér-váltságban olly fösvény vólt , hogy 12 ezer

derék gyakorlott öreg katonáért, kiket a' Ce á

ká ny «akkor fogott-el, mikor C o mm e n tio l ust

meg futtatta, sajnált egynehány aranyat váltsá

gúl fizetni. A” Csákán tehát azt felelte, hogy

Móritz ha egy akkora birodalommal bíró Császár

Császár 12 olly fösvény, hogy,12 ezer hív katonája

cigizik“? életét sajnálja pénzen meg venni; ő mi

nt _ ... ,
nem .vál: vel azon el fogottaknak huségenek hasz

iäahäzää nát venni sem nem kéntelen , sem taná

a“ 'Csákán tsosnak nem tartja, élni fog azzal a” jus;

lcvagamt- sával, mellyel élhetett vólna, minekelőt

te el fogta a' szerentsétleneket; meg ölette tehát

mindnyájokat; és ezt a” Konstántzinápolyi

nép és Előljárók sokkal nagyobb bűnül tulajdoní

tották a" Császárnak, mint a” Csákánnak. A'

Császár elébb mentegette fösvénységét , azután

pedig az Avarok. ellen indított új haddal akarta

helyre hozni óoo-ban. A, minthogy Commen- l

tiolus' tanátsábúl a' kit mindenek vádoltak a”

minapi veszteségért, a' már meg állapított békes

ség feltételeinek ellenére, be üt az Avar földre,

által kelvén a” D un án, és az innentsô parton se-_

regét be sánczolja; az Av ar o kmeg támadták a“

sánczokat; de Priscus jó idején érkezett erős

sereggel, és az Av arokat vissza nyomta 's meg

P . verte. Sokszor meg újította a” Csák á n
riscus . , n __ .

e yeszten- Pr isc us ellen az utkozetet , de minden

° “a” kor meg adta az árát, a” Görövökön elkö.
hatszorve- i , _ O .

ri me az vetett .öldöklesnek: úgy hogy abban az

Ava” i“- esztendőben hatszor vólt győzedelmes

Priscus az Avarokon , kik mintegy [1.5 ezer

embert vesztettek és az utólsó ütközetben 17 ezé

ren rabúl estek. Látván a” Csákán, hogy nem

szolgál a? szerentse, ,s tartván tőle hogy a” Csá

1
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szár vissza adja a' kôltsönt , és meg öleti az el fo

gottakat: sebesebben mintsem Priscus” gondol

hatta vólna , követeket küld Ho ns t á n t z iná

p olyb a, és utólsó veszedelemmel fenyegeti a'

Császárt , ha a" fogottakat vissza nem adja; A'

Császár nem tudván mi történt a” táborban; fél~

vén egyszersmind a” C s á k á nnak, kinek már“ ke

ze sullját sokszor érzette fenyetözésitül , parantsol

P ris c usn a k , hogy adja vissza a" fogottakat;

“melly meg is lett az Avaroknak nagy örömére,

de Priscusnak veszedelmére; mert a” Görögök

nem tudván a" Császár” parantsolatját, azt vélték,

hogy árúlás van a” dologban , és, P ris c us hitet

lenül eresztette el' a9 fogottakat; e9 miatt tehát

P risc us meg fosztatódott. Tisztségétül óoi-ben.

P é t e r a” Császár Ottse lett T h r á c iai kormá

nyozóvá , egy szgrentsétlen és a' ha'di dolgokban

járatlan ember. Orült ennek a" Csákány, és mind- .

járt ki küldött katonákat szedni, és Társakat ke

resni hogy a” Császárt, Ja” ki maga kezdte most a”

frigy; ellen a1 háborút,„elegendö erővel meg támad

hassa, 's magát Konstantzinápolyt ostrom

alá vehesse: de ekkor is szerentsétlen vólt; mert

ki fogyván már ,a' tanûlttabb katonákbúl, az a'

nagy sokaság pedig mellyet öszve szedett, inkább

a” rablásra mint a' hasznos ütközetre ügyelvén ,

nem hagyta magát úgy a" mint a” Csákán várta

vólna vezéreltetni: sokan féltek is a” minapi vesze

delemri'il példát vévén, sokan pénzel meg is hagy

ták magokat vesztegetni, úgy hogy az Avarok

tsak kevesen, "s jobbára tsak magok maradván

inkább futva, mint hátrálva vissza mentek hóny

jaikba: De még ezzel sem esett kétségbe a' Csá

kán; mert azt hitte hogy vagy erővel vagy mes

terséggel nem sokárabosszút álhat.

§. Zu.

ppen jókor esett ő reá nézve hogy meg hal

ó r ic z Császár P h o c á s. gyilkossága által,

I
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ésa” Görögök a” Persákkalháborúbakevered

tek; és így az Avaroknak idejek is, módjok is

.esett nem tsak erejeket öszve szedni, és nevelni,

hanem még az új Császártúl “adót is kívánni 6015

ben. Hogy tehát a' minapi gyalázat után egy kis

jó- hírre névre kaphasson a' C s á k á n , A gi ulp h

L.o n g o b á r d' Királynak segítségére seregeket

küldött C r e m o n a" ostromlására , 6 lo-ben: meg

törte G i sulfot a. Friuli (forum Julium) H-e r

czeget; a” feleségét pedig a” ki a" Csák ánnal

leendő házasság” reménysége alatt adta fel mind

az Urát, mind annak még birtokában lévő egyet

len egy várát; el vette ugyan, a” mint a, fajtalan

Asszony” kérésére megígérte, de másnap minde

neknek példájára karóba húzatta. (mint bizonyítja

«PaulusDiaconus és Sigib'ert a'61l, és“

616 esztendőre). Az alatt H e r á clius “Császár ,

hogy a” Kozroes Persa Király ellen kezdődött

háború” folytatásában ne akadá-lyoztatódjon ,- az

A v a ro k k al meg akarta újítani a" békesség kö

tést,- melly végre Követeket küldött a, 'Csá k án

B, , hoz, és hívta őtet személlyes beszélgetés
ekesseg- , - I

újitáshoz re Heracleaba Thracianak , vagy

valóhészü“ már most Romániának tenger mellyé

let Hera- . , , , , r ,., ,

cleábamés ki varosaba. Ez a bekesseg ujitasnak ne.

2232: tri: ve, gyanús vólt e az Avar ok előtt, vagy

menetele, szántszándékkal rosszra magyarázták, két

seges; A” következések mindenik gondo

latra elég szót adnak. Meg ígérte azomban a'

Csákán hogy elmegy: el is ment, de annyi erő.
ve'l , a” mennyi nem tsak aPmaga bátorságára ,

hanem a” Császárnak vmeg támadására is elég lett

vólna. Heráclius gazdagon “és barátságosan

akarván fogadni jó Barátnak véltt Ellenségét, ven

dégséghez, játékokhoz, és mindenféle Királyi mu

latságokhoz készült: mellyre nézve, arra a' porn.

pás öszve jövetelre sok felül gyülekezett minden

féle nép, de mind ezek, mind maga a' Császár ész

re vették , tsak hogy olly! későn a, mikor már a"

dolgon segíteni nem lehetett, hogy megvan vetve“
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a',les , és az A va r o k a” Császárt fegyver zörgés

nélkül'el akarják fogni. Illyen szorúltságban nem

tudták más módját találni a” szabadúlásnak , mint

azt: hogy a” Császár paraszt köntösbe öltözött,

koronáját , mellyet el hagyni vagy szerentséltetni

nem akart, mint valamelly mezei vagy pásztori

bútórt a' könyökére kötöztette, és így ismeretlen

áll orcza alatt, a' sok féle öszve, tolakodott nép

közül bátorságos helyre ki vergődött. Az Ava

rok , vagy azért hogy szándékjokban meg tsalat

koztak, vagy pedig hogy a" Császárt a” maga által

rendelt hegyen nem találván, valósággal el is'hit

ték hogy az ő számokra'készítődött a" les, Királyi

mulatság színe alatt: nagy boszonkodva mind azt,

a” mi a” pompa nagyítására öszve vala hordva, el

ragadozták , a” mulatságra öszve gyülekezett soka

ságot , mintha azok ellenségképpen jöttek vólna ,

.meg fogdosták, rabokká tették, és magokkal el-vit

ték, Férjfit, Asszonyt, Ifjat, és Vénet egyaránt,

a” Imit el nem 'vihettek fel gyújtották: sokan a” ra

bok' számát 180 ezerre teszik. A” Császárnak, va

lamint a' kára_.nagy „úgy neheztelése is méltó

vólt; mindazáltal jobban kapván az A siai', mint

. az E urópai had viselésen; akkor sem vólt ide

gen az Avarokkal békességre lépni, melly végre

újra Követeket küldött a” Csákánhoz. Ez is meg

győzetődvén a” Császárnak nagy emberségérül 's

panasszának tsendes elő adásátúl , le tett a" továb- ,

bi kegyetlen szándékrúl 's vissza üzent, .hogy ezen

túl nem ellenségeskedik, sőt a” mi károkat tett,

vissza fogja fizetni. .(így adják elő Th e o p h an e s,

és Nicephorus ín Breviario Hist. p. 8.

se qq.) Annál fogva tehát meg erősítették mind

két részri'il a' békesség-kötést, melly mindeniknek

nagy hasznára vólt kivált az akkori környül állá.

sokban ; mert a” Császárnak ugyan kész pénzben

zoo ezerben került a" békességnek meg vásárlása;

de bátorságban lévén már az Avaroktúl , na

gyobb erővel neki feküdt a~ Persiai háborúnak.
Az Avaroknak is pedig szükségjek vólt erre al
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békességre , mivel akár a” Kar e n t á niak (most

C arinthia) akár a” mi bizonyosabb , az E lb e

és Odera (Albis 'és Viad rus) mellett lakó

T ó t o k , szabadúlni akarván az A v a r járom alúl,

yfelzendültek ellenek: nagyobb' lévén tudni illik az

adó rajtok, mintsem azt el bírhatták vólna , Sa.

mó nevü alatsony sorsú, de jó katona, bátor és

, szerszem ember” vezérlése alatt, ki keltek
A, Totok , i. ,

m (aim, az Avaro k ellen , űes egy darabig valto

hugoka}; zó szerentsével ugyan, de végre kívánt

azAvarja

mmm“, ki menetellel, mind ők, mind az ö péL .

dájokon meg indúlt több T ó t népek is

fel szabadították magokat : és ez az eredete a” M a

rachán, vagy Nagy Morva országnak.- -

Míg az A v a r 0' k > nap nyúgoton kevés vagy sem.

mi szerentsével hadakoztak , az alatt H e r á o l iu s

626-ban olly erősen fogta P e rs i ában K o z r o e s

ellen a” dolgot hogy már tsaknem egésszen meg

győzte; Illyen szorúltságában az Av azr o khoz fo

lyamodott H o z r o e s ,“ és nem is haszontalanúl ,

mert a' C s ák á nnál többet nyomott mind a' P r is

e u stúl szenvedett többszöri kárvallás , és veszte

ség , mind a” Honst ántzin ápoly” elfoglalásá

' ra való vágyódás: mintsem a” közelebb meg újított

frigy kötés; öszve végeznek tehát H er a clius el.

len Kozroes és a” C s á k á n, hogy míg a' P e r s á k

C h al e e d o n városát víjják, a' C s á ká n egyszer

smind ostromolja Konstántzinápolyt: sijet

tek is ezzel az A var o k, mind ijesztésselIAzÁvarok

segítik mind erővel, ne hogy szerentsés lévén a"

PgämäL Császár P e r s iábanr, nekik nehezebb lé

rályt, de gyen czéljokat el érni: de füstbe ment a'

"mmísze' hitszegő szándék: mert az A var ok' os

rentsevel.

merítették, résszerént meg szalasztották , és már

a” Császár is közelgetett segítő seregeivel. A”

C s á k á n hát , azt vetvén okûl hogy a” "katona tar

tásbúl is meg szűkült, és az ősz is már' télre haj

lott ; felgyûjtván hadi készületeit , boszonkodva

haza ment; és Aettűl fogva napkeleten az Avarok.

tromló hajójit a' G ö r ög ö k résszerént el K
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nak minden szerentséjek hanyatlani kezdett. A'

T ó t o k után kik a" minap szabadságba helyheztet

j B l _ ték magokat , a, B o l gáro k ütöttek pár

rá], 2,53; tot az Avaro k ellen 63o-ban. Ezek a”

ülne ez A- B o l g á r o k a” V o lg a mell'űl költöztek

fx?!“ el“ ide, 's míg ott laktak, a” Volgárúl Ul

gár vólt a" nevek; még IV. Béla Királyl-idejében is meg vólt az Asiaí nagy Magyar 'or

szág szomszédjában a” N a g y B u l g á ria: Sem

mi kétség sem lehet felőle hogy ezek is Hunnus

atyafiak vóltak, ha szinte távolyabbrúl valók is;

de fegyvereikrűl és költözkődésseikrűl úgy mint a”

H un nok el nem híresedtek ,: Í hanem a' későbbi

időkben, midőn napkeletről ki szorítódtak ,' és a”

Vol ga mellé tolakodtak az amott meg győzető

dött H un nuso'k; a, B ol g á r.o knak is szí'ikült

a' határjok, és azoknak is némelly része Euró

xp á-b a, költözött , és M o e s i ában telepedett meg ;

"eleinte kevés számmal és tsak valamelly sarokba,

utóbb pedig többen, kétség kívül akkor tájban

-, mikor az Avarok Dáciába: itt is sokáig meg

tartották az egyességet_ az A v a r o kkal , hanem

'most a”. K o n st án tzin áp olyi szerentsétlen

próbatétel után , velek öszve háborodtak, mivel a'

fejedelem választáson meg nem tudtak egyezni ;

fegyverre kelvén köztök a“ dolog , a” B o l g á r o k

elvesztették az ütközetet; melly miatt némelly ré

szek Dagob ert Fr ancz Király védelme alá ad

ták magokat , sokan pedig K u b ra t vezérjekkel

a” R ó maiakhoz állottak , és a” D u n a” vize őri

zetét az ellenséges be" tsapások ellen magokra vál-_

lalták. v

Nem sokára azután 6110-ben a” H o r v á t o k

és Szerbusok (Chroba'ti et Serblii) köve

teket küldöttek H e r á c l i u shoz , hogymivel szü

kellik lakó földjöket engedne nekik helyet a” Ró- '

mai tartományokban , nevezetesen D al m á t i á t

kérték mellyet akkor az Avarok bírtak. Mi vólt

ennél kedvesebb khír H e r á c li u snak ? a” kitűl ol

lyant kértek, a,“ mi nem vólt birtokában, és, ol

I
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lyanok kérték, a” kiknek hi'iségéhez többet bízha.

tott mint az A v a r o k éhoz, sőt ezek. ellen ben

nek segedelmet is reménylett: m'eg adta nekik a” >

mit kértek; Ezek is tehát minden erővel hozzá

láttak az új birtoknak el foglalásához, H-ro bat

és Klakas vezérek alatt egynehányszor az .AvaÍ

rokat meg verik, meg győzik: a' kiknek velek

maradni tetszett, társúl veszik, és egész Dalmá

t i át el foglalják 649-ban (így írja .C o n s t a n t i

nus Porphyrogenita de Adm. Imp. c. 30.

se qq.) Az Avar ok tehát innen ki szorúlván ,

napnyugotfelé készültek szélesíteni birodalmokat:

de eleinte tsak a” B ój ár (B avar us) fejedelem

nek Theodornak tett némelly károkban és be

csapásokban , zsá-kmányolásokban állapodott meg

igyekezetek; azután újjabb erőre kaptak , mert

67o-ben a' B olg ároknak egy része ismét az A

varokhoz állott; 's azzal annyira megerősödtek

"hogy Grimoáldnak az Olasz országi Lon-_

, obárdokl Királyjának segítségül

a Longo- . .

bálrqokat mentek, Lupus Friuli (forum Ju

16532; a“ li-um Herczeg ellen , a” kit a” Csá

° kán, noha sok veszteséggel meg győzött,

és meg is ölt: de a' nyert harczot maga hasznára

fordította , ”s nem akarta G rí m o ál dnak enged

ni a, Tartományt: ez eleget könyörgött a” Csá

kánnak, de hijjába; kéntelen vólt hát. fegyverrel

próbálni szerentsét a' hatalmas ellenség ellen: ka

tonákat szed , a” mennyit szedhetett, de kevesebb

vólt a” szám, mintsem hogy az Avaroknak el

lent álhatott vólna; azt a” nevetséges tsalást gon

dolta hát ki, de a” melly szerentséssen be ütött,

hogy az Avar Höveteknek szeme előtt, kik. ép

pen akkor vóltak nála, hadi visgálás alá vette se

regeít, (mustrálta) szakaszonként, és ugyan azon

egy tsapatot egyszer egy, másszor más ruhába öl

töztetett: ebbül valamint magok az Ava r Höve

tek azt gondolták ,' hogy sokkal több népe van

Gri mo áldnak, mint valósággal vólt; úgy 'a'

C sák ánnak is azt a” hírt vitték : - a” ki is kételked



vén illyen formán az ütközetnek szerentsés ki me

netele felül, haza indúlt az elébbeni'nyert ütkö

zetben kapott sok prédával , Grim o á ldot béké

vel hagyta; (ez történt 671-ben/ ha igaz) De

a'jrablásnak neki idesedett Avar] katona útjábúl

ismét ki tért rabolni R he ti ába, a' hol mint győz.

hetetlen , minden félelem nélkül fosztogatott. Ezt

látván az Alpes melléki népek, hogy a' sok zsák

mánnyal terheltt Avar nép , inkább az útazásra

mint a” viaskodásra agg „ meg “várták, míg a” ne

héz járatú hegyek közé értek a”.pusztítók , ott raj

tok ütöttek ,'elnyomták , zsákmányjaikat el szed

ték. - Ezen túl közel 50 esztendeig semmi emlé

kezetre méltó dolgot nem 't'ettek az Av ar o k, vagy

ha tettek is , a” történet lróknál nints feljegyezve.

Azután a, Carentáni, Karinthiai Ne

' . mesek kötöttek belé az Avar hatalomba,
A' Carm- , .y. 4. z

thiaiak és Boruth nevu fo ember lett nalok sok

B°iár°lf változó szerentsével tett ütközetek után.

meg verik , , , .. „, , , - ,

az Amro. a Vezer; ez segitsegulhivta a szomszed

kat- az, Bojár Herczeget Hugibertet, és köz

erővel meg is verték az Avarokat, és ezek visz

sza vonták magokat P ann ó ni ába, Hugibert éle

tében nem is próbáltak a” B oj árok ellen sem

mit, hanem annak halála után 737-ben nagy se

reggel N o r i c u mba (ez is B av á r i ának egy ré

sze) be ütöttek; L auri (Lant-e apum) akkor

ban gazdag várost el pusztították , mindent körös

v ~ körül ki rablottak és ezt a, költsönnek
de az'Ava- . , , ,. , , -I ,

„1, vissza vissza adasara elegnek itelven gazdag pre

gdíäk aÍ dával vissza tértek. Lettek akkorban több

koltsont. , , . . . , , ,

u ellenségeskedések lS a Boj ar es “Avar

nemzet között, de tí'irhetí'ik , "s hamar meg is hé

kéltek, hanem a” békesség is hol színlett vólt hol

ismét hamar fel bomlott, és ezen változások így

T _ , 'mentek mintegy 50 esztendeig. Akkor
assiloval

“e az 4' ezeg, a” ki Desiderius Longobárd

varok, es '

azt erôs- Királynak veje, P ipinusnak pedig uno

. sen mcg- hája, és így Nagy Károlynak Unoka

y öttse

frigyetköt úgymint 782.ben Tassilo Bojár Her-“
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t rt'ák ma- " ' 'gzkgvesze' ottse volt , H a r o l ynak ellene gyakorlott

demóval, hatalma ,- vagy is a” hatalommal való visz

b sza élése ellen szorossabb frigyet kötött

az Avarokkal; e” miatt Nagy Károlynál, a'

kivel pedig már egyszer meg békéllett, és a” íiját

Th e ud o nt kezesül is adta újra el árulták. H á

roly őtet Regenspurgba a' Birodalmi Gyülés

eleibe idéztette, és ott abba, hogy mind maga ,

mind a' fija életeket veszejtsék , meg marasztatta;

azomban olly formán életének megengedett hogy

haláláig klastromban lakjon mint fogoly. . Az

A var o k», ha valaha, most, meg mutatt-ák hüség-C

jeket Frigyessekhez; mert ámbár Tassilo min
den Uradalmátúl meg vala fosztva, és az Ava- i

“roknak kiket ő hívott segítségül, míg tsak száz

számbúl álló segéd seregetsem adhatott , sőt tsak

az erőszakos fogságbúl se , hanemha frigyesseinek

segítségekkel szabadúlhatott : a” C s á k á n mind

azáltal kész vólt szerentsét próbálni , egy sereget

a” F r iol i Herczegségbe, másikat a” B ój ár kerü

letbe küldött; de egyiknek sem vólt szerentséje ;

mert Olasz országban ugyan V inigis'ius.

Bojárban pedig Grahám és 0 doácer vezé

rek meg verték 's meg szalasztották az Av arokat

788-ban. ~

§. 42. i

Ez a9 szerentsétlenség kegyetlenebb haragot

szült; más nagyobb szerentsétlenségnek szerző

okát. Mert az Avarok semmire másra, mint

a” bosszú állásra törekedvén be rontottak ismét a'

Bojár földre; de akkor is 10 ezer embert vesztet- -

tek. Károly Császár a" kegyetlen ellenség'

további kár tételeinek gátot a ván vetni, nagy

haddal, még pedig a' már jó arab időtí'il fogva

s'ok hadi próbákon általment seregekkel ellenek

indúlt az Avaroknak 791-ben a” Duna” mind.

a” két partjain vezetvén seregeit. Megijedtek ezek,

tudván már az elébbeni próbákbgl a' Károly"

1
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szerentséjét; de tsak ugyan be várták Alsó Au

str iában a', Duna mellett Haynburgnál (Co

m a g e n u m) a”. hol a' D una partján egy felül,

más felül pedig a” Cam b us víz torkánál Hamb

városotskán alûl földel töltött sövény várakat Rin

g eket , (a' Saxok H r i n gnek nevezik , kereken ,

kétszeres sövény mint egy három negyedfél öl szé

lességre vólt fonyva , és a” sövény' köze földel

meg töltve) készítettek; De elérkezvén a” Nagy

. , Ft á r ol y hada , és azzal egyesült N é m et

räägäääi B i r o d al mi segítő sereg, nem eléglették

bvrsnál sem a” Rin g e k e t, sem a” magok' erejét

132%"; az erős ellenség ellen, hanem a' Rábán;

Avarokat, túl vonták magokat. Fi ároly az emlí

zäuirzmfiecis tett tábori sánczokat el pusztítván és fel

niát ki 'a' s ő P a n n o n i á t ki rabolván vissza ment

bolja. R e g e n s P u r g b a; azért a7 mint mond

ják, mert a, lovak nagyon döglöttek: ez az Ava-_

rok” veszedelme 79Ő-ban történt; menyhez az is

hozzá járúlt, hogy ugyan azon egy időben a” Szá

„va mellett is meg verte őket Pipinus Olasz

o rszági seregekkel, és ott is elfoglalta föld vár

jokat. Ennyi veszteségek után is , tsak ugyan

fenn tartották ők ímigy amugy magokat sok üt

közetek által mintegy 8 esztendeig; hanem akkor

egészen meg romlottak; inkább a” belső egyenet

lenség mint külső ellenség miatt. Tudniillik Tuq

dun, az Avarok vközt nagy nevü és

var a; em. széles birtokú fő emb-er (a' kit némel

“üggyé”: lyek Csák ánnak is gondolnak) “a” Há

hízz, r oly hi'iségére kötelezte. magát és Ke

r es zty énn é lett, melly miatt az Av a

'r oknak nagy része a” Franczek" birtokába esett

és Kereszty én hitre tért. Tudun ugyan nem

sokáig vólt álhatatos ,' hanem akár önként, akár

honyiainak izgatásábúl elpártolt, és ősi vallására

is vissza tért: de Károly őtet példássan meg

bosszúlván, a" többieket el rettentette , és tsak u

xgya'n ő vólt az A v a r oknak szerentsés Ap o s t o
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la. Azok tudni illik a” kik itt maradtak, mind

Keresztyéne'kké lettek; a” kik pedig sem a" vallást

"változtatni nem akarták, sem magokat szolgaság

ra botsátani , sokan, azon északi és napkeleti ré

szekre , a” honnan Atyáik a'vmaradék Hunnu
sokkal öszve fogva ki jöttek, úgy mint ag B oris

t h e n es és Tan ai s közé vissza takarodtak. U

gyan azon időben a" P ip i n u stúl már megron

gáltt S záv a” vidékit, a” D almátiábúl kiütött

Horvátok Crobati, el foglalták; az Avarok

az AW nak még ott maradt hullóit vagy magok

roknak u- hoz vették , vagy szolgaságra juttatták,

tólsó dol- ú '

gai.

ba közé szorúlt, az is pedig Francz uradalom

'alatt. Geroldot rendelte Károly az Avarok

nak igazgatóúl , a” ki ellen a” szabadsághoz szokott

Nemzet 799-benv ismét fegyvert fogott,“ és azt az

ütközetben meg is ölte: de tsak hamar elérkezvén

a, Károly” segítő-seregei, ismét meg nyomták

az Avarokat, úgy hogy Zordán akkori Hadi

«vezérjek Regenspurgba ment Károlyhoz

Soá-ben, és ott meg fogadta, hogy mindenekben

tsendesen és a” Károly1 akaratjához alkalmaz

gy hogy ezen túl mar az A v ar o knak A

egész lakó földjök tsak a” D r áva és R á- '

tatva fogja magát viselni. Azután T h e o d o r u s'

4- I I - .y. ,

Theodor nevu Csakan (hlheto hogy a kereszt.

I

Csákán az segben vette azt a” nevet) az A v a r o k

^Y"°l$' nak nagyobb részével K e r e s z t y é n n é

nak meg .. , * - s

itt mara- lett; de a Bohemanok, ( )k1k a,- Du.

“más” n a mellett szomszédi vóltak az Av ar ok

w

~90. (tt) lg hívták régen a' Cseheket, Boemi, Boehemit de az

. akkori gojok, vagy Boio hém Tartomány lakossai mar sem

nem az eredeti Csehek, sem a” Sváb Markománok, af kik a

zokat ki iizték Július Csézár idejében; hanem vad Tótok

voltuk, és oda 55o-ben C zek Veze'rjek alatt mentek beztscytha

népeknek tartyák őket némellyek, de talán tsak ú y, mint isme

retlen, es távoly való északi fóldriil jötteket: ki a'_Boehem

tartományrúl Bohemo noknak nevezödtek: Szomszedi voltak az

Avaroknak felső Pannónián, az az Austrian túl; mert ez

akkor Avar föld vólt. ,

18 * ~
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"IHP"?!- nak, és náloknál még míveletlenebbek ,

1,222?“ kétség kíví'il a” Nemzetnek a" keresztséget

fel nem vett résziti'il ösztönöztetvén, az új

'vallásért , "de talán a' magok, szi'ik határja' szélesí

“tése” kedvéért is, (mivel már tudta a' világ, hogy

Károly le tett a" hadi dolgokrúl és egyházi fog

lalatosságokra adta magát) olly erőssen meg tá

madták T h e o d ó rt , hogy ez kéntelen vólt Ká.

rolytúl nyugodalmasabb'lakást kérni magának és

tsekély számú népének ; mellyet meg is nyert

Cornburg (Carnutum) és Szombathely

közt; de e1 mellett K ár oly , még sem hagyta

büntetetlen ama' nyughatatlan népet, haddal meg

támadta azt, és Lechus vezérjek a” hadban el

is esett. Kár o ly' halála után “L ajo s alatt 818

ban ismét próbáltak az A v arok a” szolgaság'alúl

ki vergődni, és Lindevithez, ki akkor Pan

n o n i ának Királykája vólt , de L ao s ellen pár

tot ütött,[társúl adták magokat : De Lajos ha

marjában három erős sereget küldvén a” pártosok

ellen , Lin d e v i t el szaladt , és futásában el is

'esett: az Avarok pedig Lajostúl kegyelmet

kértek, és nyertek is; és attúl az időti'il fogva bé

kével' maradt-ak a” Magyarok' ki jöveteléig, a“

midőn azok! mellé, társúl adván magokat vissza -

nyerték független szabadságjokat.

§. 143."

Harmadik ki jövetele Öseinknek az Á siai

ad, „„ Hunniábûl vólt Magyarok” neve a

- ik ln 10- l

„tej Ma. latt; az Avaroknak tellyes meg alazta

Byawk "e- tása után mint egy hatvan esztendővel;

ve alm' úgymint a" közönséges hagyomány sze-,

réntv 8814-ben, a” midőn még mind Pannoni á

ban Szombathely” vidékin, mind a.” Boris

t h e n e s és T an a i s között találtak ollyan élet

ben lévő Avaratyafiakat, a, kik látták 's tapasz

talták az „akkori változásokat , sőt benne mint

fegyver viselők részesültek is. De a” mint már
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fellyebb több helyeken”. említettem ,' koránt sem

ollyan késő időbeli, Oseinknek sem Magyar,

sem Ungarus neve , annyival inkább létele. A'

M a g ó g Atya , aT tőle származott M ag o g a nem.“

zetség, M a g o r á s víz az A ra x e s' szomszédjá.

a_Ma a“ ban, sőt .Magarsus város C 111 cra” szé.

m1. álma liben Plin. L. V. c. 27. a' Margal fejér

{leve “'l'td Hunnok lakása az Oxus és Epardus

etelereg . . .. » v - “

' vizek kozt tul a Casprum tengeren; a

lább pedig Aria' és Parthia' szomszédjában az

I n d u s, vize mellett M e g á r ésA U r nemzetek.

Plin. L. VI. c." 20. (*) Nem külömben a” Hun

nusoknak Sina-i neve Chang-Yung vagy Hi

ung'vagy Ung, és az északi Tatár országnak

napkeleti részin közel a” tengerhez Un g tartomány

mind azt mutatják hogy a” Magyar Nemzet és

Nép , mint nevezetes része az egésznek , és ága a'

fának, nem tsak egy idejü. a' Magóga Néppel,

hanem annak minden költözködéseiben , és az e.

gész S c yt h i áb a lett ki terjedésben , mindenkor

elő kelő Nemzetség vólt. Közelebb pedig mind a'

Hunnok, mind az Avaro k ide költözködése

idején, a' történet írók, ha Nemzeti Magyar ne

vünkri'il nem is, de a” Deák Hunngarusrúl

emlékeznek. Jornandes az V. százban , 300 esz.

tendővel elébb a" Magyarok ki jövetelénél Hunu

garasokat említ, mások Onogarus, Ungrus

nemzetet: Láttuk közelebb 37. hogy a” Gögé

nyeket vagy Avarokat, a” Turcusokkal egyes

Hunn nemzet szorította ki Déli Hunniának

Sinával határos napkeleti részibűl, mint „ollya

nokat, a” kik az egyes és szabad uralkodású Csá

 

s

91. (*) Plin. Hist. Nat. L.VI. c. 7. Scytlme Moeotim Temet-inda

vocant: quod signiücat matrem maris: a' Temer tenné hat a'

tengert, a' minthogy ma is mondjuk temérdeknek a' mllnagyä az

Inda is magyar szó de nem Anyát tesz, hanem eln ulo szárat

valaminek, mint a', tök «inda, és inkább ill en a'y oeotis,

vagy a' Bosporus, mint Anyai - Csakhogy linluds nem is,

tartozott .magyarül tudni. .
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kán Fejedelmek alatt mind ~az északi Hunno

kat, mind az Altaj hegyek alatt és Bactriában

lakó Turk ákat szolgai forma állapotra juttatták,

még a, ki vagy legalább ado ala vetettek: de ezek

{övem} e. nek hatalmok alúl T ömé n T o u m u e- ,

6,", afi;- n u s Magyar. fő ember , ennek a” Nem

53225, zetnek eleinte tsak P a t r i á r k ai fejedel

146411955“ me, vagy Pásztor Királyja 5351-ben kifej.

{äähäw tette Nemzetét; de a” ki valamint a" Gö

Tumena gény Atyafiakat ki nyomta helyjekbül ,

Toumue

„„,_ és a” szomszéd nemzeteket magához hódí-h

totta, úgy magát, az igazgatása és vezér

sége alatt lévő népnek tsak hamar fő Ur ává tet

te; úgy hogy 3557-ben v már olly hatalommal birt

mint a” régibb Hunnus T a nj o k vagy Av ar Csá

kánok; és magát K ámnak vagy Kannak nevezte

melly a' régi Magyaroknál annyit tett, mint Fő

M k, vagy első a“ nép között: ennek halála u
a an- - I

gum, Ma. tán pedig Makan-kan, Mochancha

minda“ nus nem tsak hatalmát nagyította, ha

' nem birodalmát is annyira terjesztette,
hogy az egész régi Hunniát, (talán a” Volga mel- v

lyéki szabad Nemzeteket ki vévén) birodalma alá

hajtotta. Ez már olly nevezetes Fejedelem vólt,

11 J . hogy .569-ben II. J ustin us napkeleti
l . usti- , , . ,

nussal , Császárral , K o z r o e s P e r s a Kiraly el

rgämäh len, hadakozó szövetségre lépett, és így

rály „nen Euro p aban is nevezetes vólt neve és bl

iäöűäetség- rodalma. K o ns t á n t z i n á p o 1 ybúl Z e

Po

Császár, és Makán-k an meg mutatta, hogy

az ő udvara, fényessége , és az a' pompa, mellyel

a' Követet fogadta , nem kissebb 'a' Konstantzi

n á p ol yin ál. A" mesterséges tüzi játékok, arany

edények , selyem takarók és szőnyegek, ritka tsi

nálmányú szekerek , drága és válogatott, hím

varrásokkal tarkáltt sátor-leplek, és azok alatt rit

ka tsinálmányú házi ezközök vagy bútorok és ágyi'

ruhák Római méltóságot mutattak az Asiaji Ma...

gyat-oknál. Mi lett légyen pedig ezen követség.

marko t küldötte hozzá követségbe a” ~
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n'ek'ki menetele? nehéz eltalálni a" történet írók

nak halgatása miatt; békességnek kellett követ

kezni, mert annyit tudunk , hogy Makán-kan a'

_maga Leányját I'Lozroesnek adta Feleségül.

T o p a k a n következett utánna 572
Topakan' ben, melly'név annyit tesz mint sánta

Fejedelem: a'topa szó mostis közönséges némelly '

Magyar helyeken; az egész Somogyságban éppen

annyi, mint sánta , a” kinek a” lába feje hibás.

Ennek idejében már két felé oszlott a” birodalom,

napkeleti és napnyugotí részre; a'- napkeleti Feje,

delmet Ulifökannak Vhlifouckan-us, a'nap

nyúgotít Pölikannak vagy P'elikan,

P o ulic h a n u s , nevezték. Azután 585

A ben Apokan,»Apochanus, a” ki az
polian, . . , , , . . .

9„ hozd-te I r t 1 s vize fakadasatul a DI 0 e o t 1 s 1 g

vé'aääzäag'; uralkodott,- ésigy a” helyheztetés. szerént

nam neve; napnyugotl Fejedelem vólt , magát N agy

. Han nak neveztette: ennek idejére lehet

hát tenni , a” V o l ga melléki szabad F a m i l iá k.

nak a” Hámi uralkodás alá lett vonattatassokat;

de a” melly ha vólt is, nem sok ideig tartott; mert

a” kik ő utánna következtek a” N agy Hani ural

kodásban, sok féle hatalom-kitsinyítő történetek

Pölikan,

kel küszködtek: a” nép néha az ősi szabadságban“

élő Famíliáktúl ösztönöztetvén belső zendülést

tsinált, melly. módot és alkalmatosságot nyújtott

a' szomszédoknak a” birodalom” meg támadására

és rongálására, néha ellenben a' külsöktűl szen.

vedett háborgattatások elevenítették és nógattak

a, népet belső villongásokra: és. ez a' Haní hata.

lomnakáingadozása, néha gyengülése, néha da.

rab ideig el is enyészése, így'tartott az Apokan

halálátúl fogva mint egy 7o'o-dik esztendeig; nem

tsak al Sínaíak, mint közelebb való hatalmas

szomszédok rongálták a” birodalmat , hanem még"

a” távolyabb lakó A rab so k is, nevezetesen Ha.
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tiba vezérjek alatt, (*) és tsak ugyan ez a" két

nevezetes külső ellenség adott ennyi erőt a" belső

háborúk” rossz következéseinek, hogy a” Ka nok

Monarcbiájának már nagyobbára tsak a” ne

ve, és kevés valósága vólna; úgy hogy a" é.

, „ . ki Hoeykei régi Hunn nemzetség,
a 110101" - 4; I I t I 1

vnagy“; melly abban az idoben nepes es viragzo

mmetsés vólt, 7011-ben bátorságot vett a” Kani

láíí'leiätä. hatalommal szembe szállani , ésdiazt ugyan

lommal semmivé tenni; de' Magya r Oseinket is

annál fogva az Irtis vizétül tsakném a”

tgjfgyäimí' V“ o l g á i gl nyúló egész Tarto-mánybúl ki

tatuini, küszöbölni, és 7li2-ben, nagy részit a,"

a" Volga és Tanais közé szorítani. A

g lg' zok a” sokféle nevek, mellyekkel kétség

kívül a” nemzetségeknek külömbözése szerént ne.

vezik a" hónyjokbúl killyebb szorítódotrMagy a

r o kat a” Történet »Ir,ók , úgymint Ch a _z á r o k ,

vagy Császár'ok, Uzok, Patzinákok, Ma

gyarok, Törökök, (melly két utólsó ugyan,

még akkor nem kettő hanem tsak kettős vólt, a'

Höj ekiek által lett ki-i'izettetéssektűl fogva, e.

gész' a” T anaís on lett általkelésig) 's a” t. és e

' zeknek némelly 'helyheztetéseik, mellyekrí'il imitt

amott Historiai bizonyságok emlékeznek: azt mu.

tatják; hogy nem vólt még akkor ennek azegész

' nemzetnek lakó földje olly szoros, a” mellyen meg

ne férhettek vólna; mert az első Hunnoknak

Volgán 'túl lévő Hazájokba is sokan vették ma

gokat ollyanok, a” kik a” belső villongások alatt

is ezekkel, szorosabb barátságot tartottak; és ép

pen illyenek vóltak a” T u r k ák , T ö r ö k öhk. A.“

slai Sarmátíában is laktak a” Volgátúl fog

/

_-_._._'_..

92. (4') Vagyl ha tetszik Hapitán; mellyet ugyan többnyire Görög

nevezetne tartanak, mintha vólna Itatapan, de miért ne lc

betne, egy az Asiaí népekkel is közös Arabs szó;? mert a' kik

Görögnek tartják is ebbül származtatják a' Ila itány szót;

melly a” régibb időkben ollyan forma másod hata mú Vezéreket

jelentett, mint vóltak Magyar Apáink hét Hapitányjai;
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va a” Moeotisi'g, de Európai Sarmátiában.

is , a9 Tanais fejétől fogva a"V.o]gáig és T a

na is' görbületje között; és ezen elég tágos főld

ri'il, mellyet mintegy száz esztendeig közösen bír

tak, nem a, helynek szí'ik vólta szorította ki Ma

gyár eleinket; hanem az egymással való belső há

borkodások, mellyek gyakran, vagy a” fő igazga

tó Vezérnek _választása , vagy ennél kissebb dol

gok miatt is történtek , és meg kérlelhetetlen gyü-l

lölséget vontak magok után: és éppen így történt

a" dolog a" M ag y a r és T ör ö k egyesültt nem

zet és a” Patzinákok közt; melly mindenik

a” többek felett számos és erős vólt»: Magy ar

vólt ugyan áLtaljában az egész Nemzet; de több

felé el ágazván már régtűl fogva az a' família,

melly az ő sí nemzet lakásában maradt (mint ma

is országunkban a” kissebb fi az Atyai házban)

mint különösen Magy ar,' az ősi nevet tartotta

meg; vagy társúl vévén a' Turk át , Tö rök öt,

vagy, akár tsúfságbúl, akár meg külömböztetés

kedvéért (mert Bél Mátyá s tsúf névnek tartja)

. úgy neveződvén; Így tehát öszve háborodván a”

két erőssebb ház nép, a' Patzinákok győztek;

és olly erősen meg tolták a” Magyarokat, hogy

ezek , a" további vérontás el kerülése végett, L.e.

b edi'as vezérjek alatt ki költöztek ezen közös la.

kásbúl; ezt a' Lebedias vezért a" Görögök Boc;

bodnaklnevezték: de hogy ez, ugyan az a” tiszt ,

vagy” hivatalbéli név vólna a' mi a' Tótoknál

Bojvoda, és Deákúl németesen Weivoda; ez

 

(*) Meg kérlelhetetlen ellensége a' Törölmek Otrokotsi; Atyafiságát

a' Török és Magyar ôs Atyáknak, hol meg engedné, hol irtóziktu

le , nyelve' egysége ellen pedig erősen protestál, úgy tetszik,

mintha nem ismerte vólna a“ Barsonybyan született Elon

stan tin t: - Nyelvére ne'zve ugyan , tsudára méltó a' Tproknek

el fajulása , de azt hogy ne vólnának némelly Volgai egygeget mu

tató gyökér szók , meg se'm lehet állítani: Beger a” 'I'örqlmel a},

a” mi a' Magyar-nál görhes ló: kesmek a' kés, uruz az ekor; Itn)“.

a' kút, gimis a' gyümölts, ker ek a” korpa, tschauka a tsoka.

tschatur a” sátor, lnek az ünő, liör a' gyökér. “
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a" né_v származtatás, nem kis erőltetéssel esik. (a)

Ennek a” véres tsatának ott kellett történnie , a'

hol a" Zoók vize a” V olgába szakad, és a" hol

a” V olgán innen most Vachin Tartomány va

gyen; mert 'a' meg verettetés után elösször délfe

lé indúltak' a” Magyarok, a' hol a* Tanais,

görbületjén által kelvén , mindjárt az Atila ide

.jebeli -H u n n o k' ~maradékival , és azokkal öszve

olvadt Avarok" 'hullójíval , találkoztak; akár ön.

ként keresték légyen fel azokat, akár tsak véletle

ní'il botlottak beléjek Asztrakánnak napnyugo.

ti szélín: azoknak tehát út mutatása és segítsége

által, sőt azoknak velek egyesültt társaságában

könnyü vólt nekik felkeresníek, 's el is. foglalni

ok Daciát, mint» a" mellyhez az Avaroknak

időre nézve közelebbi, de a' Magyaroknak a”

“származásheli lineára nézve még egyenesebb jus

sok vólt. De már ekkor a” Magyar és Török

egyesül'tt Nemzetek el-váltak egymástúl vagy. vilá.

gosahban szólván“ , az ugyanazon - egy Nemzetség

kétfelé vált; egyik M a g y ar„ a' másik T ör ök

nép lett , hanem . a” történek Irók azután is gyak.

ran mind a” kettőt T ö r ö knek 1 nevezték , T uvr c í:

az elválásra éppen a” P a t z ín á k o k” gyözedelme

adott . alkalmatosságot , úgymondja H o n s t a n.

tin Porphy rog. (de admin. c. 38.) hogy

hartz támadván a” Turcusok és Patzín ákok

'közt és a” Török sereg meggyôzettetvén két-részre

oszlott , egyik rész napkelet felé ment és P ersiá

 

3. (a) Constantin Por b ro . e ésszen me külömbözteti a'személ
9 a” tiszttül , de Admirli. ugat}. A'Tuäcus, (az az Magyar, mez:

ö azt érti rajta) nemzet, úgy mond, Chazária mellett lakott,

Lebedias nevü helyen , melly hely az ö első Boebodiohtúl,

, hit Lehe diásnak hívtak, nevezödött; de a' kit, méltósá ára néz

ve , mint a” több hövetkezöiit is, Boebodoknak hívták: I' ur co

rum gens olim prope Ghazariam habitavit, ín Loco cui eognomen

' Lebadias, a primo suo Boebodo, qui nomine_ qpidem Lebedías

vocahatur dignitate vero, quemadmodum reliqul eyus Successores,

. Boebodus. -- Könnyü el hinnj ,. hogy a' Görögök tsinálták ezt a“

nevet: az Előd. magyar névhul; előz szőr El eudias vólt; abbül

lett Lehed/iás. '
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nak egy részébe vette lakását, és ezeket a" régi

Turkák' nevezése szerént Sabarteasphalok

nak is hívják; a" másik napnyugot felé indult és

telepedett meg a' maga Bo éb o dj ával és Vezér.

jével Lebadiássa'l, 's a” t,

§- Illi.

Mikor az Avarokkal öszve szövetkeztek 862.

ben, Almus vólt vezérjeik közt első, de vagy

tsak az útban, vagy ha itt is, tsak kevés ideig; ~

mert Konstantin Porphyrog már Arpá

d o It teszi választott Fejedelemnek, 's azt mondja:

hogy a, .C h a z á r K an , magához hívatván E l ő.

d o t, (Lebediást) a” több T ur k u s 0 knak is jelen

létekben javasolta nekik , hogy köz akarattal aad

nák által a” fő hatalmat Elő dnek; E l ő d pedig

azt felelte : vágynak úgy mond nálamnál érdeme.

sebbek , a, kik közül választhatnak , nevezetesen

akár Almust, akár annak fiát Arpádot; és a'

nép' A rp á d o t választotta: és A r p á d előtt soha

sem vólt a” Magyaroknak fő hatalmú választott ve

zérjek : (a) Hét Vezéreket vagy Kapítányokat em.

lítenek hónyí történet Iróink , Ar p á d d al , vagy

akár A l m u sxs al együtt ; de könnyü el hinni

 

94. (a) Constant; Porphyr. loco citt. c. 38. így esik Deáln'tl a* Ban

dúr fordítása szerént: azt felelte, ngy mon Lehadiás a' Császár

Bánnak z Adfectum tuum erga me, et voluntatem exosculnr, gra

tiasque dignas ago; quando vero taliPrincipatu, non suil'icio; pa

. rere non possum: sed est alter a me Boebodus Salmuccs (ez az

Almus) nomine, qui et filium habet Arpadem nuncupatum; horum

sive ipse Salmuces, sive filius eius Arpades Princeps tiat, tibique

subiiciatur; placuit itaque haec oratio Chagano, virosque cum

JPSO ad Turcas misit, qui ubi cum ipsis sermonem communio-Js

' sent, visum potius fuit Ar adeni Principem constituera, quam

Patremsalmucem, utpote i niorem, et prudentia, consilio, ct
fortitudine insignem , taliquegPrinci atui parem , quem etiarn sq

lenni Chazarorum more et consvetugine in scuto erectum Princ!

Pem fecerunt; et ante hunc Arpadem, Turci, Principem alium

nullum. unquam habuerunt , ex cuius Posteris ad hunc us ue illem

Prince s constituitur. Ez volt fő hajja Eleínknek Asia an IS a“

több kóltözködéseknek idején, hogy nem akarták a' fo hatalmu

uralkodót, szenvedni.



hogy többen vóltak azok ; akár a” nemzetségek'

számához, akár a" hadi seregnek osztályjaihoz kép

pest, ls az. az oka hogy az Irók a” neveknek elő a

dásában külömböznek. T u r ó c zi említi S z a

boltsot, Gyulát, Kundot, Leelt, Verbő

czöt, és Örsöt: a” Béla Király Notárius

s án ál pedig vagynak: .El őd, (a, kit Constan

tin L eb e diásnak nevez) Kundu, vagy tatá

rosan Kind-“i, Und, Tohu, vagy Tohí, Hu

b a , és T u h u t u m. Mintegy 220 ezerre szám

lálják az Asi ábúl ki jött M a gy ar 0 kat , kik a”

Tan ai s o n innen az Avar okbúl és régibb

H u n n o k” maradékibûl többel szaporodtak ; de

' ottben mégtöbben maradtak , a” “kik a' Volg án

túl való Hunno kkal, ki elébb ki későbben ösz

ve elegyedtek; mert annak a, régi Volgai Hun

niának vagy úgy nevezett Nagy Magyar or

s z á gnak , a” melly vólt B alá m b e rtül fogva A

tiláig az egész Asiai és Europai Hunniá

nak fejedelmi széke , olly emlékezetre méltó' ál

landósága vólt , és így minden bizonnyal okos

igazgató Tanáttsa S e natus s a: hogy ez , noha

Fő kórmányozó fejedelmet ismert: de azt törvény

telen hatalmú szabad uralkodóvá lenni soha sem

engedte: mind az utólsó Hunnus Tanjók,

mind az Avar Csá kánok, mind a” Magyar

.NagyHanok vagy Nagy Urak* határtalan

hatalma alúl hozzájok költözötteket be fogadta , 's

ha felesleg szaporodtak, Eszak felé, sőt India'

szomszédjába is szállította. Hogy tehát ~!IV. Bél a

Iiirály' idejében a” Volgán túl valóságos 'Ma

 

95. (*) Az az öszve szövetkezés, melly a' hét Kapitányok közt vólt,

és Almussal tett alku, mellyet elő ági Anonym. c. VI. még

oda be a' Volgán túl történt: a' bol meg lehet uv'an„ hogy

Al mus, a' hét között leg tekintetesebb, leg tselédeseb , és talán

leg öregebb is vólt: de ennek a' szegôdségnek nagy része, nagyon

Európai tollal van irval; és ezt öszve vetvén a' Honsta n tin

bizonyságival, úgy lehet ítélni, hogy Almus okos, és jó igazga

tó Patriárka vólt, de nem katona; a' minthogy Anony mus

is a' több hat Vezérek közt Előd öt teszi elsőnek , a'kit tesz Ve~

zérnek Konstantin is az Arpád választatása előtt.
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g y ar o k ~találkoztak , mind erköltseikre és hónyiw

szertartásaikra, mind nyelvekre nézve; a” mellyre

Deseritsbúl (Comment. de init. et major.

H u ng. T. i. c. u l t.) öszve vetvén az ő szavait ,

a' C onstant ín. P orph yr. bizonyításával (d e

a dm. I m p. c. 37.) szép világosítást lehet venni;

nem egyenesen annak lehet tulajdonítani , hogy

azon V ol g á n túl való H un ni ában , a' harma

dik kijövetelkor sok M a g y a i; o k maradtak; ha

nem főképpen annak, hogy még magok, a' kén

telenségbí'il leg elősször oda vonúltt H u nn u s ok,

kiknek nyelvek ugyan az vólt, a” melly a' 'mienk,

olly okosan tartották fenn lételekkel együtt mind

ősi Törvényjeiket , mind nyelvöket , ruhájokat ,

's a, nemzetnek állandó fenn maradására" szüksé

ges ősi szokásaikat, ,s nem engedték magokat sem

mi idegennel öszve keveredni , hogy mind a” ra

búl oda el adódott J e s ui t a A t y a , mintha tu

lajdon hazájába vitetődött vólna, ollyba tartotta,

mind még a” XIII. Százban Julianus Dom'i

n i c an us őket akadék nélkül meg értette 's nálak

igen kedves vendég vólt; mind a' R u d ol f C s á

szár Magyar követje is az Asiai- Magyar“

O r s z á gi követtel tolmáts nélkül beszéllet ma- '

gyarúl (mert meg mutatám fellyebb hogy Dis a.

bulus idejében a' Volga melljéki Magyarok

a, fe j é r H u nn o k tartományját is magokévá

tették) melly már az E s z aki E u r ó p ába el sza

kadozott , de szintúgy A s i a i származású H u n n

népekkel; mint a", C s e re mis s z e kkel, M o r du

aíakkal, Kazánokkal, Fernekkel, Lappok

kal nem történt meg , mivel a' szomszéd nemze

tekkel mind vérek, mind viseletjek , mind nyel

vek öszve keveredett , úgy hogy a, H e r b e r s t ein

Magyar inassa senkit sem talált, a' kivel beszél

hetett vólna: és hihető úgy járt, miólta a' nagyobb

hatalmú uralkodó alatt ősi szokásábúl lassanként

vetközik , vagy leg alább nem sokára úgy jár, ma- ~

ga is a" Volga mellyéki Nagy Magyar or

s z á g; mert mint fellyebb elő hoztam , a” múlt
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e

században már , T u-rk oly , nem talált a” Nag y

M a g yar o rsz ágban H u ma vize mellett ma

gyár beszédet: 's félő hogy utóbb Asiaí Magyar

nyelvünket a” mennyire meg érthetjük is nem má.

sutt , hanem a" független T a t á r országban , vagy

még bellebb a”, M a gó g és Un g Tartományok

ban kelljen keresnünk , a” hol még nem a” szom

szédokkal lett keveredés hanem tsak a" hosszú idő

tehetett változást; a” minthogy T u r k ol y is a”

Pt r i mi T a t á r o knál talált hét magyar falut a'

hol a" mi nyelvünkön beszéltek (b) de hogy 6

Nagy Magyar országban nem talált, az is

lehet az oka , .liogy talán N ag y B ulg á r i át vél

te annak , 's nem olvasta a' V ati c ánumi kéz

írást , mellyben az egész út le van írva , merre

mentek a' D ominicán usok IV. Béla Király”

idejében? (c)

 

l

l

96. ('b) Azt írta Turkoly haza Simra Asztrakánbúl 1720-ban: Inter

Tartaros Crimenses, nunc in Crimaea, sub Chami Tartál-ici pro

tectione septem Hungarici pogi deprehenduntur in quibus iloret

liactenus lingva Hungarica; fueram ego ipse in pagis illis; talis

autem regio extra hanc , iu qua lingvae hujusce usus deprehenda

tur, quodsi Hungariam nostram excipias, nullibi sane gentium

est. '

97. (c) Meg van Dcseritsnél De initiis et maioribus Hungarorum, L.

II. c», 6. Apographum ex Codice Mánuscripto Palatino Vaticano,

mellyben e ö adódik ez a' Fr. Julianus Domin icanus A

siai nag Magyar országra lett utazása. (melly szerént ez

a' nagyl agyar ország ott van, a' hol most a' Nagay és

Zagat i, vagy Zahadi Tatárok laknak: Minekutánna tudni

illik le írja, hogy a' Predikátor rendü Barátok "négyen el

indúltak a' nagy vagy régi Magyar országot keresni; de útjoltban

mind el haltak , az egy Ottón kívül , a' ki reá találván vissza

jött, és hírt hozott, de az is nyolczadnapra me halt: ismét el

mentek úgymond ennek útmutatása után négyen l . Béla Király'

költségén Honstantzinápolynál hajóra ültek és a” Pontu

son hosszat utaztak 33 nap; ott ki szállottak Sichla Tartomán -

ban és találtak Matrica városra. a' hol G örüg Heresztyénc

laktak, hol az öregbik Királyné kegyesen fogadta őket 's ott ma

radtak 5o nap, azután 13 nap utazván pusztákon, Alaníába e'r

, tek; onnan nemmmertek mindjárt odébb menni, mert féltek a' Ta

tároktúl; ketto vissza is tért, de kettő folytatta útját, 3 nap

utaztak tsupa pusztaságon , és értek a' S a r a c e nu s o k' földjére

Véda tartományba Bunda nevü városba; ott az e yik Ber

nárd, el betegesedve'n meg balt, 's maga maradt J ulianus. -

Ez egy Saracenus Pap pal, a” ki Nagy Bulgáriába szánd

_idékozott, el Indúlt és oda békével el is e'rt. Ott egy nagyvárosban
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Az alatt], míg Magyar Őseink Dáciában ma.

gokat helyre verték vólna, Arnulf segítségül

hívta őket Szvato pluk Morva, és több tarto

mányok” Fejedelme ellen, és azt azoknak segítsé

gekkel meg is győzte is meg ölte, de-azután t'sak

Dániának hamar ô89-ben a" P a tzinák ok nem fe

elfogla“). lejthetvén az elébbeni haborkodrilsts után

noli mentek nagy haddal, és elébb ugyan

nima ya: a mostam Moldva és Oláh országbúl

azútán pedig nem sokára, második öszve

felsörészé- háborodássok alkalmatosságával E rdé ly

“k- b'i'il is ki nyomták. Jele , melly erős nép

 

mellybiil őoezer fe yver fogható ember ki álhat, akadt egy Asszony
ra, a' ki magyaru beszélt; 's azt állította hogy (ezek'már al kéz

írás tulajdon szavai) ad duas Diaetas posset ipsos Hungaros quos

quaerebat, proculdubio invenires u'od et factum est, invenit enim

eos juxta fluvium magnum Etil. gai eo viso et quod esset Unga

rus intellecto, ín adventu ejus non modicum sunt gavisi, circum

ducente, eum per domos et villas, et de rege et Begno Christia

norum Fratrum i sol-um fideliter perquirentes, et quidcumque

volebat tani de fide quam de aliis eis proponere, diligentissime

audiebant, quia omnino habebant Un aricum idioma, ct intellige.

bant eum et ipse eos. Pagani sunt, nu lum Dei habentes notitiam,

sed nec idola venerantqr, sed sicut bestiae vivunt, Terres non

eolunt, carnes equinas, lupinas, et hujusmodi comedunt, lac equi

num'et sangvinem bibunt. ln equis et armis habnndant et

strenuissiml sunt in bellis. Sciunt etiam per revelationes antiquo

rum , quod isti hungari ab ipsis descenderat, sed ubi essent igmi

rabant. Gens Tartarorum vicina est eis, sed iidem Tartari com

mittentes cum eis, non poterant in bello eos deyincere, imo in

primo proelio devicti sunt per cos, unde ipsos sibi amicos et so

cios ele erunt. Itaqúe simul juncti xv. regna vastaverunt omni.

no; ln ac '«Hun arorum terra dictus frater invenit Tartaros, et

nuncium Ducis artarorum , qui sciebat Hungaricum , Hutenicum,

Cumanicum, Teutonicum, Saracenicum et Tartaricum (idioma)

ui dixit quod Exercitus Tartarorum , qui tunc ibidcm ad uinque

diaetas vicinus erat, contra Alemanniam vellet ire, se alium

quem ad destructionem Persarum miseranthexspectabanb Dixit

etiam idem, qod ultra terram Tartarorum esset gens multa nimis,

omnibus hominibus altior et major, cum capitibus adeo magnis .

quod nullo modo videntur corporibus convenire :_ et quod eadem

feris de terra sua exire proponitz - - Frater lus omnibus-intel

ectis, licet ab Hungaris invitaretur ut maneret, non decrevit du

plici ratione.- etc. Cum igitur vellet reverti, docuerunt eum

iidem Hungari viam aliam , per quam posset tutius pervenu'e: ln

ce it autem frater redire tribus diebus ante festum nativitatis B.

Jog. baptistae et paucis diebus in via quiescens. _. z-da die post

nativ. Domini Ungariae portas intravit, et tamen per Buteniagn

et Poloniam eques 'venit. ln redeundo de praedicta Hungarlq

transivit in fluvio Regnum Morduanorum, quindecim dlebusi ql“

sunt Paganí, etc. ote, l
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vólt ra' Volga mellé szorúlt Magyar nép , hogy an

nak egy részinek , a' Patz i n á k o k" Nemzetségé

nek , a” másik ellenkező rész, úgymint , az a” 220

ezer emberbül , mind fegyveresekbűl álló Ma

gyarság is ellent nem alhatott. Nem maradtak

ugyan itt ezen 'elfoglaltt tartományban mind a'

P a t z in á k o k , a” minthogy nem is egésszen olly

véggel jöttek; de tsak ugyan vissza nem is mind

takarodtak; mert kétség kívül az. a” belső zenebo

na , melly 'a' V o l g a melléki tartományban , a'

Magyarok ki jövetele után a" Habár és Csá

szár nemzetek közt tsak hamar történt, nem kis

részben illette a° P a tz ín á k o k at is ,' úgy hogy

ezek közt sokan vóltak, a' kik elkedvetlenedtek

V olgai hazájoktúl , ”s jobb” szerettek itt marad

ni, meg békéllvén félig meddig a' Mag yar o k

kal : a' minthogy sok történet íróknak az a' véle

kedése; hogy a' mai Erdélyiek a' Patziná

kok” maradéki.“ De mivel ez a' Patzináko kkal

viseltt háború nagy részint homályos,' sokan ezt

a" mostanit a” nem soká követke'zettel öszve zavar

ják; és ez az Atyafi háború noha nem kisjéron- l

tással járt, de külömben egész szerentséjeket a'

Magyaroknak el nem rontotta, hanem tsak Dá

ciában lehető meg ülepedéseket kískoríg hátrál

tatta , és keskenyebb határok közé szorította: elég _

legyen azt meg jegyzeni , hogya" háborúnak bé.

kesség lett a” vége, ha szinte nem egész bizodal

mú is, hanem tsak Színlett és alattomos harag

tartó. Történt azomban , hogy Leo napkeleti

Császár , nagy ajándékoknak ígérete mellett a”

B o lgál-o k ellen hívta segítségül a' Magy ar o

kat. (*) Nem vóltak restek, mivel a” pénzre is

 

(40) En itt a” Bolgárokat úgy adom elő mint Asíábül. a' Volga mel

lül, Nagy Magyar orszäg' szomszédiábúl költözetteket, és távoly

rúl atyafiakat, 's Európaban a” Magyarokkal egy ideiűket; de ezt

egy tsipet sóval kell venni: mert jöttek nagy Bulgariábúl ide ki

elébb is, és már a“ Hunnok ideje táján számosan, leg alább 500

ban már Anastasius Császárral szövetségre léptek; de több

mint
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mint új Gazdáknak szükségjek vólt, és határai

kat is kívánták szélesitenif el mentek tehát ell-ős

zlezgxg-gl , es addig raboltak és foglaltak B o l g á r

an , mlg öszve találkozván Símeo n, '
ím OI]. 'p , vagi-y»

imént igsági!“ Vezerrel, annak hadi népét rélsz

I “ A I 'a l'eSSze é l ' 1 I

szarnak jó Pen“; el adtäknt el fogtak , es a Csa.

' I
ta, a' mint nevezz Ez a Szerentses tsa.

“magokat a” P atzinák o kkal, (kik sem az a

ságot, sem a” kötött frigyet nem tekintvén, ll'l

tette őket az egész kisfilm?” úgy rettfmefesekké 1.3

első háborúnál némellgíkbeéI ígblfnel a B glgár

Arnulf Bojár és választvalfväo nf'äläütírtlak az

tibáld ellen a” Magyarok stift, ,l láz-agile n

hadát: úgy hogy míg a' MagySígäe a. Bojzt:

földön késtek , a' B o l g á r o k me
. Én ' a"

a” Magyar hadi népnek nagyobb eis?333213253;

messze távozott. elteksaz alkalmatossaggs.x és nagy.

erovel által kelven a D unan öszve ansolták

yafl

I Q 7 I ' Í ' ne {7.

lettek a M a g y a r o k szerentsejet) 7 rajtok utnet.

az otthon valókon. A” v'égbeli katonaság noha

látta hogy nem” elég az erő az ellenség ellen ; még
is megtámadólag viselték magokat, úgyiharczol- -

tak mintha belülről számos segéd seregeket várná

nak: vesztettek azomban még 18 , és sokan elvesz- '

tek , hanem az ellenségből is mintegy húsz ezeret

le vágtak: Ez a” tsata esett vagy bent Erdély

ben, vagy a” Magyar országi Tiszán túl való ke

rületnek napnyúgoti szélin Temesvár körül.

A” Magyaro k megértvén feleiknek otthon tör

“tént szerentsétlenségjeket , nagyon neheztelté'k,

hogy éppen azok nyughatatlanítják őket és gátol

ják szerentséjeket, a, kiknél mind a” vérségi, egy

be köttetésnél, mind a” közelebbi frigy kötésnél

fogva minden jót kell vala várniok: meg is nyom

ták vissza tértekkel az ellenséget, de vagy ki nem

 

szöri, és későbbi költözködéssel verték magokat akkora erőre,

hogy a' Napkeleti Birodalmat sokszor meg reszkettették.

19



verhették tellyességgel Erdélybí'il , vagy újob

ban meg békéltek és egymással .őszve keveredetten

ülték meg azt, vagy önként el allottak_ Er deli};

ti'il, hogy jobb és tágasabb földön telepedhesP-rne

meo; mellynek boldogságát az Av'ar gíévdeûalítul

még” ide jövetelek előtt meg tanultak/j z nem

sokára meg is lett a, ,Szvabtbol}:.l ljäaínak is el fog

Ma ar országi, azutan to VU“ y k

lalágszvalz _- de "hát, nem gggbloväíän 11513"???

vételével' mert ez- nem/fill ', _ , I e 1

.. , ? h. elő adására o temenyes tzifrazasa,

torteräreitälzzért hónvnróban elvétvtve botsánandó.

és "o (ha tsak Zalán és Szvato

De nem is Z aláí”

Pluk egynek gi fejedelem, akár Szvatopluk;  

M . . , -
lsivaygb annak, fija Z we n t 1 b al d vólt Ura

Párma; Magyarok” .kí jovetelekor , a' T i s z a

nak ls és D u n a közlnek , es azon belül a" G aa

fol ' . 1 ;

58/1” ran VlZe menttének a' Lengyel es O.

4 [íz szélekigz mert másként Szvatop l uknak ,

'li: tsak Morvai Király lett vólna, nem lett vól

' na határos pöre 8854-ben Zem ovit Lengyel

A! H erc z egg el; mellyet pedig hiteles Historí.

' cus Iíromer Márton bizonyít L. II. mivel

Slésía Lengyel és Morva országoknak kö

zibe tsúszik ; való ugyan , hogy a' C s e h országi
történet írók, mint K o s m á s 's többek, al S z v a

t o p l ug” halálát , kit Arn ulf, a'_ Magyarok se.

gítségekkel meg győzött és meg-ölt 888-dik eszten.

dőre teszik , és a” Magyar országi dolgoknak gon

dosabb le íróji is , a, Magyar seregnek M o r v ába

lett be-ütését , nem Z v a t o pl u g" idejére, hanem

annak fija Z v e n t i b al d ellen 892-re teszik , u

tóhbra a” B o l gá r háborúnál, az Atyjával tehát

még nem bent Morvában , hanem a' Magyar or

, szágí széleken vólt az ütközet; hanem hogy hónyí

történeteinknek le ír'óji el tévesztették is, könnyen

el is téveszthették ezt a” sok t ó t nevet ; _mert a?

Szvatopl ug" egyik íiját, a" külső Historicu

sok is, ki Szv entibaldnak, ki Sphendoplok

1 Ot Király"

értetődik) hanem ugyan azon,
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. nak, ki Svatobojónak írják, és ezt az utólsô

nevet könnyü vólt S z v a t o pl u kkal el tserélni :

e” szerént világosodván tehát a”. dolog; jól öszve

jön az idő; mert 8853-ban meg halván S zvato.

Plug, már a' Magyarok az Erdélyhez köze

lebb esett birtokaihoz just tartottak, 's annak né

melly részét el is foglalták: a” Íijával Zventi;

báldal 5392-ben kezdte Arnulf a' háborút, és ak- -

kor már a' Magyarok M o rvába rontottak be , és

azt ki rablották , de a' P at z i n á k o k miatt vissza.

kellett fordúlniok, úgy hogy minekelőtte a” Ma.

gyarok ismét erőssebb karral nyúlhattak vólna

a” dologhoz; élt az alkalmatossággal B o r z i v ó

Cs e h H e r c z e g, 894-ben Urává tette magát M o r- '

v án a k , a” mint tartják a' C s e h hagyományok;

de utóbb ezt a" C s e h foglalást a' M a g y ar 0 k
semmivé tették. Tudni illik A ,

M5. ' jr

Az az atyafiságtalan visszálkodás , mellyet

fellyebb érintettem a” H a b á r vagy I'i u n és C s á

z á r T a n a is melléki Magyar Nemzetségek kö

zött , olly erős viadalra kelt , hogy a” H á b á r o k

a'Húnok' ott hagytak Tanais] honyiokat, es Lo

beiövetele domérián 's Gallitzíán'által Ung-'

_ v árnál be jöttek Magyar országra 893.

ban. Örömest kezet fogok abban némelly Hazafi

Historicus okkal, hogy ezek a' Csázárok ép

pen azok vóltak a” kik a' H utu r g u r o k , vagy

Ií ú t i g u r a k ( tsak a' nevezetet tartom eléb

binek, és Hutigurat nem hihetem Atila'l u

nokájának). Jó a” hozzá vetés , és két-három ösz

ve ütköző történetek úgy támogatják és világosít

ják egymást ; hogy ők ugyan K ntig ur o k ; a”

a” K a b ár o k pedig vagy a' most A s i á búl kiköl

tözött számos népbűl álló egy különös nemzetség

vóltak {vagy még az Av a r o knak ott öszve tso

portozott maradéki: mert a” Konstantin. Por- ,

p h y r o g: elő adása ollyan formát mutat, (d e a dd
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ministr. Imp. c. 39.) hogy a' Chazarqknak

egy része, a1 Turcusokkal vagy Magyarok

kal öszve olvadt; és velek egy eredetü de külö

nös nemzetség vólt a' Cabar, vagy K un , Ca- -

b ari úgymond, a” Ch az aror um gente descen

dunt , quorum (civíli bello victorum) pars, fugien

tes ad P a c i na c i ta r u m terram (tudni illik a”

'melly akkor lett Patzinákokévá, mikor a”

Magyarokat ki nyomták Moldva, Oláh, és

E rd él y országokbúl) se contulerunt , ibique se.

des posuerunt , contractaque mutua cum T u r c í s

amicitia C a b-a ri appellati Sunt , unde et C h a

z a r o r u m lingvam ipsos T uT c a s docuerunt , és

alább Príma a Chazaris avulsa haec Caba r o

rum gens est , quam dixi , secunda N e c e , tertia

'Megore, quarta Cuturgemati, quinta Ta

r'iani, sexta Genach, septima Care, octava

Case, atque sic connexi inter se Cabarí cum

Turcis Pacinacitarum terram íncoluerunt. '

Ebbül hát meg tetszik , hogy azon a” helyen a'

C h á z á r o'k lég régibbek ; tulajdonképpen való

Hunnusok, a” Cabarok közép idejü Avar

nemzet , a” T ur cus pedig leg újobban ki költö

zött Magyar; az is: hogy a' Kabárokat már

E r d'él yben nevezték a” Magyarok H a b a rna-k ,

mint valóságos A v a r o kat , A s i ában még H u

n o knak vagy K u m áno knak hívták a” C um a

vizérűl: de még az is; hogy a” V o l g a_ "melléki

gyökeres Magyar nyelvet'a' Cs á z á r o k leg job

ban meg tartották, a, Kabárok is a” magokét

ki nyomattatásokkor ahoz igazították , ”s ők taní

tották a'~ harmad rendü Hun n us Magyarokat az

eredeti szó ejtés'ekre Dial e c t u sra , mert ezeket

a” leg későbbi időkben lett, és, nem kis erőszakkal

járó költözködések', az Ataji ,' Bactri ai, Ta

tá r dialectusok leg jobban ki vették a” formájá

búl ; Ezt a, K o n s t a n t i n' állítását azomban tsak

a' szó ejtéseknek , nem pedig magának a” nyelv

nek valamelly állati változására kell'értení; mert

ez nem is egyezne meg a.1 történt dolgokkal, de



egy népnek , más népet valamelly külömböző

nyelvre meg taníthatni , nem is olly hamar történ-.j

hető dolog; K o n s t an t inrúl sem lehet fel tenni

hogy- azt értette vólna, mert ö El öd ö t a' Cs á

z á r Hán nal tolmát's nélkül beszélteti g hanem

tsak úgy külömböztek ezek a' nyelvek , vagy ha

többen, nem sokkal, mint “a' több féle Görög

Di al e c t n s o k egymástúl, mintha a' Cs á z á r'oké

a” leg szebb Athenei Dialectus lett'vólna, a”

Magyaroké és Avaroké Joniai, és D0-

r i s i.

Ezt a” C s á z á r Nemzet lakásának akkori hely

heztetését , azokbúl a',miket 1 8. említettem , jó

formán meg lehet érteni, hogy ez a” Kutig U

rak' tartományja a” Mo eot i s erányában napke- '

letre jól be nyúlt a” Rifai hegyek alatt a” Bász

t e r n á k o kon. fellyí'il északra: de ebbe a" Cs á

z ár" nemzetbe bele kell érteni a” könnyen elgon

dolható népesedés után az Utig urakat is ,' mert

arra sok Hist oríai bizonyságok vágynak , hogy

Asíai Sarmatiában is Csázárok laktak, és

ngyan ott a” 'Bosporani, Ibéri, “Albani, és

0 r m é n y vidékeken , meg lehet találni azokat a'

nemzeteket is , kiket K on st an tin P orph y

r og. c. 39. emleget , hogy a, Kun o k után töb

ben is elszakadoztak 'a' C s'á z á roktúl a” M a g y a

-rokhoz; mert vágynak ott Cabardia, Mega

rícho, Genezi, Kazantof, „Taryanecz,-

gyanakszom hogy a' a' s e , J ás z vólt. _A" K a.

b á ro k tehát akár nem elégelvén a" H u t 1 g u rak

vagy Cs á z á r o k” gazdai emberségét, vagy a.” Fe

jedelem választáson. öszve háborodván ,. és mago

kat egy ollyan el költözésre , mint a” P a tzin á

kok által meg tolatott "M agy a rok , meg határoz

ván ; ennek a” C s á z á rok" földjének napnyugoti

szélibûl indúltak ; és így nekik nem vólt szükség

a”. M a g y arok elébbeni nyomán kerülő útat ten

niek , hanem alá tartottak D é lnek , és V ö r ö s.

P rus s z i a napnyúgoti szélihez nem messze, U n g-.

v á rnál jöttek be Magyar országba. Nem az A r-



pád vagy Álm us” serege vólt hát ez, a" mint a'

Béla Király Notáriussa írja, hanem a" Ha

b á r o k é g atyafi , de külömböző ágé , és későbbi

is amannál mint egy 30 esztendővel, mert ez 893

ban történt. Valamint azomban ez a” B é la' No

t á r iu s sá nak vélekedése alkalmatosságot adott

némelly kivált M u s z k a Birodalombeli H is t o

ric us oknak, hogy a” Magyarokat Orosz

származásuaknak , és nem az A s iai H u n n o k

.kal egy eredetűeknek , annyival inkább nem ugyan -

azon egy nemzetnek, hanem Fenn, Eszt, vagy

E sti, és Lapp szállítványoknak állíttsák lenni:

úgy némelly .Honyi történetlróink , midőn a' B é

la Notáriussa' elő adását erős karral védel

mezik, és az Un gvárnál lett be jövetelt, az Al

mus” seregének tulajdonítják; vagy .ki nem tud

ják fejteni, vagy nem is akarják ,- Nemzetünket'

.eze'n reá fogás alúl: mintha bizony a' régibb Ma

kán -k an, és Ap akan alatt vólt történetei, a”

Sin ai akkal és Arabs o kkal való hadakozásai és

a” Höjélu atyafiakkal történt szerentsétlen ütkö.

zetei , és a, Volga mind 'a”*két partjaira lett szo.

rítódása Nemzetünknek, mellyekrül pedig a” Sí

nai Hronikák nyilván szóllanak,világosan nem bi

zonyítanák Asiai származásunkat. Azt már fel

lyebb elő adtam, hogy a” több rendbeli költözkö

dések alkalmatosságávall, Asíai Hunnus mara

dékkal be telt az egész E s z a ki E u r ó p a, kivált

w annak Asiával ütköző nap keleti része, de ázok

nak nyelvek a” szomszédokkal lett öszve keveredés

miatt sokat változott: úgy hogy mi őket, ők min

ket, hanem ha tartós gyakorlás után, meg nem

értenek: onnan hát Magyar eleink nem jöhettek.

Való hogy Asiábúl lett ki jövetelek után egy da

rabig , E u'r ó p ában , a” M o e“ o ti s” erányjában

lévő napnyugotiabb tartományokban meg teleped

tek, 's régi Hunn és Avar Atyjokfijaíval öszve

keveredtek , és némelly Nemzetségek továbbatska

is, ott maradtak: d-e a” mint közelebb Konstan

tinnal bizonyítottam, nem hogy külső uralkodót
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ismertek vólna, de még magok közül sem vólt ol

lyan fő hatalommal állandóúl biró fejedelmek mint

Arpád, Elődnek vissza, tetszett a' Cs ázár Han

javallása, hogy ő legyen fejedelem, holott a' kől

tözködéskor vólt a" Vezér. Egyébberánt tenge

re van arra a' bizonyságoknak, hogy Ma g yar a

ink A s i ai származásúak; A b u_l g a s u s (a) azt

mondja, hogy a' Busch, és Olác'h, „és Ba

schir nemzetek, a” Tin, Atíl, és Jaich mel.

lett laktak (ha a” Rusch- O ros zt jelent, úgy azok i

is Asiábúl származtak; ha az Olach, Oláh,

úgy ez lessz a'- P atziná k” szállítvány) Tin vagy

. mások szerént Don, a” Tanais; Ati], vagyE

te}, a' Volga, Jaik még ezeken belül van nap

keletre ;- ésezeket az Ab ulgasus Magyarjait

kik a” Jaik víz és Irtis egyik ága közt laktak ,'

rna-gok is! U grinak hívják az 0 r oszok és ugyan

azokat a” Görögök Turcusnak, Batsírt né'q

mellyek B ats á rnak és a” VolgaiMagyar országot

B ats i r i ának vagy Bat s a r i ának; ennek a.“

nagy tartománynak pedig alsó része , úgy mint. aÍ

Jaiktí'il fogva a”. Volgáig, onnan a” Tanais

könyökéig és azon belül is, a” mint a“ Tanais

~tekerülete mintegy félszigetet tsinál, most Asz

t r a k á n ország. Ettül fogva vólt tehát a”, régi

H u n ni ának, a” M a g y a r o “k” kijövetelekori Csá

z á r tartománnyal öszve köttetése ; de ezek a'; C s á-;

zárok, hogy a” Hnnnok első költözködése után,

sőt nagyobbára a" Pann oniábûl-lett ki szorúlá

sok után telepedtek itt le, 's akkornevezték maa

golf nevérül azt a” tartományt, melly az előtt Eu

 

tiguraké, és a” Tanaison belül Utigluraké.

98. (a) Ahulgasus apud Bayerum GeognBuss. p; 385. _Huíc (nerm

pe Hibgják) postquam adolevit. Ogus gopias tradidit, nt ét Busek,

et 01 ack , et Magyar, et Baschir qui juxta TJII Let Ahl, et Jaich

colebant debellaret. -

'99. (*) Turkoly is azt mondja , hogy a' mostani Tatárpk a' régi Ma

gyan országi lakosok' maradékit, magok nyelvén a' Magyaroknak
vagy Matsároknak hívják ' i
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vólt”: bizonysága az, mert népesebb liazájok, és

fejedelmeiknek lakása, Justinus Császár és Di-p

sabulus Török Csákány vagy Császár-Han

idejében még a” Volgán túl a" Sogdiaiak'

szomszédságában vólt 37. 6. és úgy bizonyítja '

Menánder , hogy éppen ezektűl szakadoztak el az

Avarok, de ellenbena' fej ér Hunnusokat

adó fizetőkké tették; söt azt is ki teszi a” Z e m ár k

követ 'Disabolustúl lett vissza jövetelének le írásában, (a” ki tett helyen) hogy a” Volga és Ta-l

n a is közt laktak a' M a g y a r o k, leg alább azok;
_nak egy része , a' AV o l g átúl fogva af C a u c a s u

s l . ' .
g Sokasodván tehát ezekkel . a, ,K a b ár o kkal

vagy H unokkal a' Magyar hadi erő ; birtokjok

terjesztése felül tett intézetjeíket munkába kezdet

ték venni , melly oda czélozott', hogy Szv at o

p l u gnak minden tartományjait elfoglalják: “annak

halálátûl fogva már Magyar országi tartományjait '

külömben is bírták; most pedig jó alkalmatosság

adódott nekik , azzal hogy a' S z v a t o pl u g” fijai

M o ymir és Z v en t ib ál d egymással az országot

illető jussaik felett öszve veszvén; az alatt míg a”

Magyarok itthon bajmolódtak, C s eh kézre került

M or v a 'orszád. Berontottak tehát a' Ma
Morva or- C, , . „ . .

szagot ma- gyarok Mo rvaba, es mind addig vias

ő'tkevf' t?“ kodtak, míg 896-ban az egész nagy Mo r

szik a Md- ; < l l ' I " ~I~

gyarok; v a orszagot magokeva tettek , sot A r

nul fnak, kit ebben a” háborúban segí,

tettek „ halála után Car inthi ának is nagy ré

szét. Igy szolgálván nekik eleinte ag szerentse ,

jobban is neki báto'rodtak ;- mind felső P a nn o

niába, mind Olasz országba Lombardiá

ba , jó számú lovas seregeket küldöttek , a” kik

valamerre mentek , mindenütt pusztítottak és rab

lottak: húsz ezerig való Olaszt öltek meg, neve

zetesen Lui tvárd V ercell ei Püspököt, a”

ki minden kintseivel el akarván előlök szaladni,_

_ véletlenül beléjek botlott, Azután a" Császári ol

talom alatt Pannóniában bent maradott Avarokat



magokhoz vették; azokkal is sokasodván hát hadi

erejek, goo-han által mentek az In vizén, és Bo

jár országot készültek vagy hódoltatni, vagy ki

pusztítani. Valamerre mentek/futott előlök a” föld”

népe, 's minden vagyonjaít prédára eresztette: de

meg lepte őket a, rablás közben egy erős ellensé

ges sereg, ollyankor, midőn a" tsatára éppen ké.
k születlenek vóltak, hanem minden eszeket alzsák

mányolásra , és dorbézolásra fordíto't-ák: nagy

számú" Magyarságot le vágott az ellenség, maga.

tsaklalig vesztvén egynehányat: ezen a” Magyarok

egy kevéssé meg félemlettek, ellenben a' Bojá

rok neki bátorodtak; de öszve szedvén erejét a”

Magyarság , még is olly megátalkodottan ellene

kezdett állani az ellenségnek , hogy az In vizén

innen éppen nem eresztette, 's a' B ojáro k sem

merték tovább üzni. Jóllehet pedig sokat vesztet

tek Bojár országban és nem kis kárral tértek

vissza; még is mindjárt a" következő 9o1-hen is

mét .Német országba Carinthiába és Tyrolba

be ütöttek , a, hol a” Ma ra hán o kkal kemény

ütközetbe keveredtek; de itt is szerentsétlenek vól

tak , mindenütt vesztettek és hátat fordítottak. Az.

zal sem gondolván sőt újabb bosszú állásra inger

lődvén, 9o2-ben hol T yrolt, hol a" Sv éd, hol

a' Szász kerületeket pusztították, mindenütt ke

mény ellen-állásra akadtak. B 0 j á r országban

vendégség” színe alatt, mint hivatalosak, sokan

meg öletődtek, és'az aLvezérjek is: Azután

Durzs ák és Bogát lettek Vezérek egyenlő ha.

talommal, nem pedig Zóltán mint némellyek

akarják , mert hogy A r p á d után Z ólt á n , ol

lyan fő Igazgató Fejedelemmé választatódott vól.

 

0

109. (') Maranum van T rolban , ín Marchia Tarvusina; eltti] a' Ma

ran várostúl 'a' környe' et Marahánianak nevezték; és a' nepet Mír

raniaknak Marahenses. « . *

Iol. (") Nen; Arpád; hanem valamelly Al-vezér, a' ki Arpád halála

Etán a' Magyar Nemes Uraknak köz aliaratjaval kezdte azt a“ ha- ~

at, . a - .

l
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na, mint vólt Arpád, azt tsak azok gondolták

ki, a” kik a” vérségi következés fonalát szerették

vólna szakadatlanná tenni a" Magyar fejedelmek'

sorában is; (ollyan formára czéloz Fl o ns ta ntin

is a” fent elő adott szavaiban) Nem is olvassuk

Z olt ánrúl , hogy olly parantsoló rendeléseket

tett vólna , mint xArp ád; sőt azt olvassuk hogy

őtet Henrik Császár el fogta a' hadban, olly ve..

szedelmes állást pedig, és sereg vezetést egy Fe.

jedelemnek a" Magyarok meg nem engedtek vólna;

ő tsak ollyan Alvezér vólt mint a” többi, bizo

nyos tsoportokat igazgatott , sőt eleinte míg fija

ltalabb vólt, ollyan se: az pedig éppen tsudáJatos

-]ett vólna a” Magyaroktúl , kik éppen most vóltak

ntunkában birodalmat fundálni', hogy Z ólt án

nak még az Atyja" életében 12 esztendős korá

' ban hüségére esküdtek vólna, a' mit még Arpád

' nak sem tettek , hanem tsak egy paizson fel emel-.

ték, mint szokta a” Csá-zár nemzet, mivel a.” Maa

gyaro knál még azis szokatlan "vólt. Nem tettek

hát a” Magyarok Arpád halála után fejedelmet,

hanem a" V e zé rek együtt, vagy K ap ivtán yok

köz akarattal igazgatták a” népet; és ezt a' régi ősi

szokást újra meg próbálták egész .Toxusig; a'

kit osztán (hihető az illyen birodalmat állító álla-.

potban nem javallván a' többek uralkodását) ismét

Fejedelemmé választottak: Erre a' Zoltán feje

delemségére az idő számlálás sem üt ki; mikor

Arp árd o t fejedelemnek választották a7 Magyarok,

akkor még az Atyja Almus, ollyan erőbenvólt,

hogy Elő d egyformán javasolta A l m_us t vagy.

Arpádot; és így Arpád még akkor fijatal em-_
ber lehetett; ls még fiatalabb, ha a' mint némela

M .d lyek, a” kik nem Fionstantinnal tar
pa u- , , ., ... .

tsnaguapi. tanak, allítjak, hogy az elso fejedelem

gg: Almus lett vólna, és az ő vezetése alatt

gganálig a' lett vólna a, Magyaroknak Pann ániába

náil'gyilrha" lett be jövetele, 'melly pedignem sokkal

nepet , , ,

Toxusig. lehetett elebb 888-nal ; mert meg meg se

nyugodtak mikor Arnulf segítségre hív
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ta őket Szvatopluk ellen, a" kit le is vágtak a'..

.Magyarok; A r p á dnak ugyan már akkor lehetett

fija Zoltán, de nem nagy idejü, és ~attúl fogva

a" B oj á r vendégségig úgy mint 9o2-ig, mellynél

Arp ád bizonyosan elébb halt meg , tsak ili esz.

tendő van, "s ez az oka, hogy a“ kik Zóltánt

Ar pá d után akarják következtetni; azt a" képte

lenséget állítják hogy 12 esztendős korában már

hüségére esküdtek vólna a, Magyarok. A” Boj á

roktúl tsufúl elemésztetett Hadi vezér után teh-át,

' rendelték mindjárt a” Magyar Előljárók a" Hapitá.

nyok közül D ur zs á kot , és B o g á-tot , “s reájok

bízták a” Hadaknak igazgatását; a” kik is rendbe

szedvén B ojár országban, a” mint a" nagy vesz.

teség után lehetett, a” hadi dolgokat; más felé

fordultak és Olasz országot dulták, e
Olasz or- ,. , - 1- ' “ ,

szágot ki gész a Po vizeig (Padus) meg vertek

guslzvätiälá a” B er e ngá r ius seregét , és .sokat le

„1„ gy vágtak , “s minekutánna számos városokat

fel dúltak , és pusztítottak ;- ' gazdag zsák
I nu r 9 ' I

mannyal haza jöttek; ugy hogy nem tsak a maga.

nos embereket'és házakat, hanem a” Templomo

kat is ki rablották ; mint tartja a" Hepe dan'

'Hrónikája 9o2.dik esztendőre, Dandalus

9o6-ra, és Luitprand L. 1. 0,11.

§. [46.

Csaknem egész esztendő telt el Ol'a sz ország.

nak pusztításában , akkor alig pihentek otthon egy

keveset, már golpben Német országba be ütöttek

és a” Lycus, Helvétia és Svéd kerület közt

folyó yíz mellett lakó népeket nagy darabon ra.

bolták, várossaikat és falujikat pusztították. A» v

gyermek Lajos Cs ászárt (Ludovicus In

fans) sok” üzenetekkel terhelvén a° nyomorúság

ban lévő N é rn e tek, hogy küldene nekik segítsé- .

get ; nagy kedve jött a” fiatal Császárnak , derek

ütközetbe ereszkedni , a" N é m et Nemzetnek olly

kemény ellenségével. Elmegy hát jó nagy sereg



gel, közel érvén Bojár országbúl a' szomszéd

ban rabló Magyarokat: nem soká kellett keresnie

az alkalmatosságot; örömest megütköztek a” Ma

gyarok is , kik könnyen kiszámolhatták, hogy

ők fognak veszteni , jóval is kevesebb lévén a' nép

jek , mint a” Császáré. Egy kevés veszteség után
teháti'őnként kezdettek hátrálni, de előre a'hegyes

erdőségben el rejtették két felül seregeiknek na

gyobb részét: a” közép sereggel pedig mind addig

hátráltak , mígnem a.” lesbe betsalták “a” Német ser

reget; a” hol elő rohanván két felül az elrejtett se

regek , körül kerítik a” N é m e t e ket; ezek is bíz

Lajos Csi.” ván sokaságjokban , nem egy könnyen

azárt meg engedtek , igen sok ember veszteseggel

mzerik a]; -.viaskodtak; de végre a' Magyarok, a'be

gyaro , . . , » , .

és Badri- ll biztokban, hogy ha a be-tsalo hadi for

ûz?“ tély be ütött , be kell ütni a” győzedelem

eszik . . . .„ ,_ , .

nek IS , mind addig erolkodtek , míg a

Német tábort , tsaknem egésszen semmivé tették ,

éppen a' tájon, a' hol Gusztáv. Adolf is má

sodszor verte meg Tilliust nagy vér ontással:

melly győzedelemmel azt nyerték a” Magyarok,

hogy a” Lajos Császár” tartományát B ojár or

szágot adó fizetővé tették. (Ig y ír ja L uitpra n d

L. 2. c. 1. Sige-bert, ad an. 904.) és azután

9o6-ban S ax o ni át annál szabadabban zsákmá

nyolták és pusztították (ú g y mIOndja D o b n e r

906. és 908. e s z t e n d ők r e). Es míg ezek nap

nyugot felül történtek, az alatt napkeletrűl hason

^,Görögö_ lói'il elébb a“ G^ö r ögöket, azután a” Bol

hetes Bol- garokat adó alá vetették, és innen visz;

ärglä'tvä sza fordúlván , M o y mi r' halálával egész

tik a' Ma- Morvát hatalmok alá hajtották a” Ma

Hawk“ gyarok 9o6-ban (ú gy, v a n „S ígi b er t

nél ad an. 906. és némelly hazafi Történet írók.

nál is) Ezen győzedelmekkel felettébb nevelődvén

hatalmok; ismét nagy erővel Bojár ellen men

tek, és benne igen sok károkat tettek; onnan vég

re Turingíába és alsó 'Saxóniába he hatot

tak, L u t p uld éz B u ch á r d ellenséges Vezére



i

. 99-301“

ket, kik elég nagy de a' Magyarokéhoz képpest

ahó Saxo: gyenge sereggel, velek szemközt mentek

mmm“. meg öltek, Hadi seregeiket szellyel tver

ierätasään ték. (mint láthatni Marianus

mi, ~Scotusnál ad an. 9o9.és Schaffna

burgi Lambertnél. ad an. 910.)

Itt keveset időzvén midőn Bojár országbúl

L . St .S- , I r l ,. magmerg tek u gäs P u r g n al , es sereget szellyel

verik APE- verven a Német 'földet pusztították- a'
spurgnal. , , z I , Q.

falukat fel dultak , házakat fel egettek , az

embereket és barmokat fogva vitték: hanem az'In

“nem” vizenel A',r n o l f" B o ] a r Helytartóval ,

járgercqeg gondatlanul, utkozetbe keveredvén, olly

műgvear: szerentsétlenül tsatáztak, hogy tsaknem

m“ egész táborjokat elvesztették 9i3-ban: a'

I kik meg maradtak,- a'l L ajtán általvon.

ták magokat; De a” szerentsétlenség le nem gya.

lázta, sőt nagyobbra serkentette őket; nem soká.

ra helyre állították meg rongáltt seregeiket , és

hazafelé mentek, L aj ost ismét megver- i

9i5-ben és a” következett esztendőkben, S v é v i á t t

s , ~ sőt egész N émet országot , sőt B u r
vab or- - r - r r v '

„ágot é? gundi at is meg támadtak, a gazdagabb

äugguusgglti helyeket zsákmányolták, a'y várakat és vá.

jók. rosokat, kit ostrommal kit félelemmel be

vették és kirablották; a' többek közt Br e

gigám? mát és Bás elt; 's mind ezek annál

„szik könnyebben mentek nekik , mert igen

sok fő Rendek Honrá d Császártúl el

pártoltak , x's azok közt Arnolf is ki a” minap a'

Magyarokat meg-győzte, most pedig oltalomért

hozzájok folyamodott 9l7-ben; de ő nem sokára,

minekutánna a, M a d a rá s z H e n rik Császárrá

lett, vissza tért a' Császár hüségére, 's elnyerte a'

mint kívánta a' Bojár Királyságot.

Ez idő tájban kellett vólna történnie annak

a” mit Túro czy Honyi történet Irónk beszél,

Leel .Magyar Kapitányrúl, hogyő

tet a' hadban el fogták , és már meg ölet.

tetendô vala , midőn hadi kürtjével, mel.

Le Kiirt

jc.
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lyet utoljára meg fújhatni ki kért, Konrádot

agyon sujtotta. Tudom, hogy így van írva ,v a'

Gróff Nádasdy Ferencz neve alatt ismeretes Mau

soleumban is , és oda jobban is illik mint Tur ó

'cz“iba: 's szentül hiszik ezt mások is mint hónyi

hagyományt, sőt azt a” L eel' kürtjét ma is tart

ják emlékezetül a' Já s z-B e r é n y i ek: és én mer

ném is még azok ellen is óltalmazni' Tur ó czyt,

a” kik ebben az előadásban idő számlálásbeli hibát

keresnek; de mivel ez, ha igaz is keveset nyerek

vele; ha nem igaz is semmit se vesztek: abba ha-.

gyom vitatását; tsak azt teszem ide: hogy K o n

rád Császár 918-ban halt meg, és a' mint a' kül

ső Historicus ok tartják, a1 B ojár hadban ka

pott sebje miatt: azt a” sebet pedig kaphatta, akár

melly ellenséges vitéz” nyilátúl is, kaphatta az Ar

n ol f k a r d á túl is , kaphatta a' L e e I' kürtjétí'il

is: Hanem , a” mi az akkori hónyi történetekben.

bizonyosabb „ és még is a” H í s to r i c u s o k vagy

nem, vagy tsak elvéttve írnak'róla , hogy a” Ma

gyarok 919-ben ismét O l a s z o r s z á gba ütöttek ,

_ Lothárius Olasz Király(és azután
a Lothan- . r z ,

ussal vólt R Ómal Császár) ellen , es annak

bazzmeg ranc z országi tartományjíra is ; azután

„ágban. pedig gzz-ben , nem ugyan T h u r i n g i

áha, mint némellyek akarják, hanem ís

mét D urzák és Bogát Vezérek alatt Olasz

, o rs z ágba mentek haddal B eré ng ár'
Berengar

segitségé- segítségére ; és K r e m o n áig menvén , “

Biggus: ott némelly pártos fő Urakat, mint a” .töb

„ágba bek közt Adalbertet és Odelriket,

B e r e n g á rnak bátorságossá tétele végett

meg is ölték: de B e r en g ár azután nem sokkal,

9211-ben , tsak ugyan el üzetődött , és lett helyette

B u r g u n dia i R u d o l f: Szövetségesseknek sze

rentsétlenségén meg búsúlván. a” Magyarok; visz

sza mentek ismét segedelmére, és pusztítással bün

tették elle'nkezőjiket, -P á v i á t (T i c in u m) melly

egy vólt a° leg fényesebb városok közül fel éget

ték; a” hol 44 templomok , sok közönséges és ma
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gános épületek meg égtek , a” helybeli, és Ver- .

czelli Püspök, és a' városiaknak nagyobb ré.

sze, vagya' tüzben, vagy a” füst miatt el vesztek,

úgy hogy azon népes városban alig maradt 200

ember; a' kik 8 köböl ezüstön, mellyet az elpusz

túltt. város hamvaibúl keresgéltek öszve, váltották

meg nyomorúlt életeket, és az üres falakat. A."

pénzzel meg kérlelődött Magyarság; midőn az A ls

pes hegyeken által Francz országba akarna mens

ni, meg lopták őket a” B erengár' vetélkedőji

Rudolf, és a” Viennei vagy Daufiní (D el.

phinat us) Fejedelem, Húgó: ki hatoltak ugyan

ők, járatlan útakon a” lesbül, a' síkabb térségi'i

Provence felé, de mind ott és az útban az el

lenséges fegyver, mind pedig a” nyavalya és be.

tegség miatt sokat szenvedtek. (m int leh et lá t

ni Frodoárd Kronikájában ad an. 919

924. úgy Luitprandnál is és Adsó Apá

turnál). . x

Következő 925-dik esztendőben, azért hogy

~ H-enrik H e nrik Császár azt az adót, mellyet az

Császár-e]- Ifj u L a j os (Infan s) kötelezett és K o n

ien hada; rád is fizetni szokott, meg tagadta; a'

oznak a _ - I . .y. I 3

magyarok Magyarok; minekutánna egy felul mar a

B o j á r és S váb kerületekben (az az A

lema nniában, mert régen Sv évi át hívták úgy)

erős 'haddal meg támadták; által hágván a" Ti r o

lí hegyeken, a” Császárnak sok tartományjait, ki.

vált pedig S a x ó ni á t tüzzel vassal pusztították:

a° Császár nem akarván ezt szenvedni, fegyverrel

állott ellenek: véressebb lett az ütközet mint álha

tatos; a' Császár vesztett, és .nem mert többé a”

síkra ki szállani, 'hanem várakba vette magát és

seregeit: melly miatt a” Magyarok még jobban ne

ki bátorodván egész Svéviát, Als átiát, és

Fran c z országnak is egy darabját fel dúlták. (íg y

van Vítikendnél Lpi. p. 638. Hepidánnál

ad an. 92.5. Dithmárnál L. 1.p. 327. és Pont

gernél in vita Brun onis p. 274. De ezen

rabló pusztítás közben elfogták a.” Magyaroknak
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egy elő kedő fő emberét', (hihető ez vólt a" Zól

“Németek tan elfogattatasa), a kinek valtsagara

elfogiák nagy summa penzt igertek a Magyarok ,

de a” Császár másként nem, hanem olly

feltétellel adta ki; hogy kilencz esztendeig tartó

békességet esküvéssel ígérjenek: Meg is tartották

a' fogadást a” Magyarok magára a” Császárra néz

ve; de frigyesseit, a” Morvákat és Cseheket

sokképpen nyughatatlanították, és károsították;

a” Császárhoz pedig, még minekelőtte a” 9. eszten.

dő ki telt vólna, már követeket küldöttek, hogy

az adót, mellyel régi szlegődség szerént tartozik ,

ezután fizesse; va'gy ha azt halasztani akarná, küld

jön kezéseket. A” Császár , a' ki a1 békesség ideje

alatt a” háborúhoz készült, katonájit gyakoroltat

ta, váraít erősítette, minden szükségeseket öszve

szerzett; kész akartva meg tagadta az adót , sijet

tetvén ezzel a" hadba lehető keveredést: meg bo

szonkodván ezen a” Magyarok, igen nagy hadi se

' reget gyüjtenek és Cs e h országon által “S a X ó n i

ába sietnek; és kétfelé osztván seregjeket , egyik

kel T u ri ngiába ütnek , másikkal nap nyugot

felé pusztítnak: tetszett a' Császárnak ez az ellen

séges erőnek meg oszlása , és elősször is, napnyú

M got felé nyomúlván, Merzeburgnál
erze- - » . , . ,

burgnál (Martisbu'rgum) meg támadja a Mad

mäí'älkao gyav sereget. melly inkább a” dúlásban

, kat.

Magyaro. foglalatoskodott, mintsem magát vala

melly nyomos hadi erő ellen készen tar

totta vólna. Erős vólt az öszve tsapás, és? a“ Ma

gyarokra nézve szerentsétlen. 36 ezer embert vesz

tettek a” mint tartják a" Német történet írók, és

igen kevesen menekedtek meg. ltt szerentsés lé

vén a" Császár, sijetett a' amásik tsapat ellen nap

keletre, hogy még győzedelmének híre oda nem

ér , addig azokat is meg támadhassa: de sebesebb

szárnyan járt a” hír, xmint a” Császár” hada; már

tudták a' Magyarok, társsaik veszteségét, "s mi

nekelőtte a” Császár vagy meg támadhatta, vagy

í'izőbe vehette vólna őket , haza sijettek: Es ez az

a” neve
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zetes Merseburgi veszedelem, mellyrí'il Viti

kind (Vithichindus) L. 1. p. 938. seqq. és

Luitprand L. 2. c. 9. emlékeznek.

§. [17.

Sokkal jobb szerentsével járt a” Magyaroknak '

az a' serege, melly ez idő tájban Olasz. ország

ban hadakozott: mert ez el híresedvén nagy ereje

felül, midőn Hugó akkori Királyt meg kínálta

békességgel, pénzért; ez 10 véka pénzen vásárlott

tőlök békességes maradást: hasonló szerentséje.

O M' vólt Opor vezérnek, a” ki a' Dunátûl
por a- , . , . ,

gyarvezér fogva lionstantzinapol yig pusztí

tott seregeivel (Luitprand. «L. 4. c. 8.)

tzinápolyt melly alkalmatossággal emlékeznek B on

fin és Túroczy Hónyílróink Botond

magyar vitéznek egy G ö r ö g 0 ríá ssal történt e

gyes viadaljárúl, a' kit magát nem akarván Opor

veszedelemre ki tenni, mivel a9 Görög kettőt,

vagy a” mint némellyek 'akarjákhármat is kért egy

Botond maga ellen viaskodni: B o t o nd meg mu.

Magyar tatta hogy ő maga elegendő: Alabárdját,

mläiägkä vggy két,tollú,Dárdáját ('bipennís) olly e

Görög Or- róssen vagta a var kapujába, hogy akko

Íást- ra lyukat ejtett rajta , mellyen egy kis

gyermek be tért vólna: a” minthogy meg is bír

kozott a” Görög 'Orjá ssal ,s meg is ölte azt.

Nagy erő! de nem hihetetlen. Elég az hogy ezen

hadviselés által a” Görög Császár adófizetőjévé

lett a” Magyaroknak; és hogy a, napnyúgoti Csá

szártúl vett veszedelem sem gyengítette úgy meg

“erejeket mint a, Császár reménylette: meg mutat

ták azzal, hogy nem sokára 9535-ben ismét öszve

_ rabolták *s pusztították mind Bur gun.
Burgundi

á„sveviät diát, mind Olasz országot, Svevi

Msatiäh át, Als áti át és tsaknem egész Francz

Olasz or

szágot ki- országot egész' a” tengerig; és ismét O

Punmiáh lasz ors z ágb a rontván azt minden ja

a” Magya-f f ' r ' u I I 9 I I

rok. va vagyonjaitul ki uritettek; s azt velven

20'
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hogyezen tetteikkel mind névre mind erőre akko.

rára tettek szert , hogy a” Német országi kőltsönt

Ottónak a” Henrik” fijának, ki az Atyja halála

után következett , vissza adhatják; 938-ban be

Samui rontottak Saxoniába elegendő sereggel

ban és Ba. ugyan, de szinte olly mostoha szerentsé

W'iába." vel; mert ekkor is keményen meg verték

fä§§§?'“"öket mind itt, mind más felül Bo járban

9539-ben. Nem sokára Napkeleten a” Gö

ellenben r ögök ellen szerentsésebbek vóltak ;

täapäjeäá melly hadviselésnek alkalmatosságával

rösök el- 9á3-ban' B u lsú (Bolosudus) és G yu l a

izgága; Magyar Vezérek megkeresztelkedtek. A'

_ következett gáll-dikesztendőben Carin

Bulsú és th i áb a és B oj ár országba mentek had

Gyülam'e . l
keresztel-g dal, de most, ha valaha nagyszerentset

hanem lenségekre; mert ezzel tsaknem Pannó

Carintliiá- niai hazájokat isel vesztették: mivel hát

bsá'räsbgx' annyiszor szerentsétlenek vóltak, taná-r

azerentsét tsosnak tartották inkább nyúgosztalni és

len-ck" újítani erejeket mint tovább vesztegetni:

de nem soká tartott a” nyugság; mert

Berengár megértvén hogy az Olasz Fejedelmek

'ellenhada' egymással belső zenebonásba keveredtek,

koznak O

lászország be rontottak oda a” Magyarok 9118-ban.

i'ä'äfäiä: A” vísszálkodók közt leg f'ö'vebb 's leg erő

kélnek 10 sebb is vólt B e r en g á r , a” Magyarok

höbölpén' nak régen ellenségjek, azután barátjok;

Zél't- . I f '

most ismét kentelen lett volna velek ki

kötni; 'de nem bízván erejéhez békességet vásár

,jott tőlök loyköböl pénzen , 'mellyet' a' mennyire

magátúl ki nem került, _ a' népnek adójábúl, és

T e m pl o m o k kíntseíbül gyüjtötte öszve.

Nem sok idővel azután 9.53-ban Német or-“

szágban nagy öszve esküvés lett Otto

“2,323 Császár ellen; Ludolf (Luitolphus) a'

"len vólt Császár fija vólt az öszve esküvésnek feje ;

0 - .- .. a. „ . r

3133“? Társai kozul vólt a” többek köz-t Konrád.

haddal se- Lothári Herczeg; ls ez vólt fő indító

itika'Ma- . 7 .. I 9

gyarok, dc' ja annak hogy a szövetségesek a Magya

. Q
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mäfnääja rokat, kikaz Olasz országi hadviselés ál

“e”, I tal ismét elhíresedtek; Ottó ellen segítsé

. gűl hívják: Ezek, mivel semmi alkalma;

tosságot el nem múlattak mellyel a” Németeket ká

rosíthassák: meg ígérik a” segítséget: de minek

előtte meg indúlnának; követeket küldenek a“

Császárhoz, tsak azért hogy annak hadierejét és

készületeit ki tanulhassák: L adol f nagy gondal

- minden szükségeseket öszve szedett, midőn nagy

örömére elérkezik a” Magyar segéd sereg 9.5.5.ben

Toms Mzk Toxus Fő vezér alatt; ki minekutánna.

'gyar Feje- Stájert, Harinthiát, és Baváriát

dÉlem' tsaknem minden ingó vagyonjaibúl ki í'i

rítette, a' szomszéd Sveviát is úgy el rettentet

te , hogy a” tehetősebbek az apróbb várakat el

hagyván, az egész Tartománybúl Augspurgba

vontak magokat , reménylvén ott a” Császár,» sege

az A“? delme, alatt, batorsagos maradássokat.

spurg; 0,. Toxus tehat ide sijetett, hogy mlneke.

“0'” a es lőtte segítség érkezne a” városiaknak, vagy

azt köve- .. ,

ten ütkö- ijesztessel vagy ostrommal meg vehesse

zel- az erősséget. Ottó is meg értvén már _

a” dolgot, nem igen nagy, és tsak akkora sereg

gel a” mennyit hamarjában öszve állíthatott 's sza.

porábban is vezethetett, el érkezik. A' Magyarok,

meg tudván a' Császár elérkezését, békét hagynak

az ostromnak 's ütközethez készítik magokat:

de míg ezek történnek, Konrád, a” ki vólt a”

L udolí" előkelőbb és erőssebb szövetségesse , és

a, Magyarok" ki hívásának is eszköze , meg bán

ván tettét , vissza áll a" Császár” hi'iségére seregei

vel eggyütt, és attúl nem tsak kegyelmet nyer,

hanema” Császári seregnek egyik részében fő Ve

zérséget is: Ezzel együtt el rendeli táborát, és e

lől a, Bojárokat vezetteti, a' kik sokszori pró

bák'búl már tudták a” Magyarolőhadakozása'mód

ját. Látván a' Magyarok, hogynagy ellenek a'.

készület , hamarjában által kelnek a” L y c us

(ti) Lycus, LicusgLeeh. .

, v 20 *
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vizén , és sebessen meg tsapják hátúlrúl a” Császá.

ri sereget, hogy egy rohanással futóba ejthessék:

úgy is lett, mert számosan el hullván a” Németek

az első reájok tsapással; nem tsak hadi rendben,

hátrálni, hanem sebes szaladással futni is kezdet.

tek. Ezt látván a' Magyarok, felejtettek" már ren- '

'des móddal hadakozni, hanem a” tábort kezdik

dúlni , 's kiki magának a” mi drágábbat talált ra.

gadozni. , A” Császárnak valamint rosszúl. esett az

első meg tsökkenés, úgy igen kedvére lett a' Ma.

gyar seregnek kapzsisága ; vissza téríti hát meg

szakadozott seregeit, és olly szerentsésen üt a° Ma

gyarokra, a, dúlásközben, hogy azokat el rettenti

's el is nyomja, és a" veszteség olly nagy vólt,

hogy Toius tsak kitsiny sereggel tudott ki ha

, _ tolni: Bulsút, Leelt, és Botondot
Bulsut Le- , .. .. c.

e" és Bo. (némellyek otot mondanak;) a Magya

ggnggsgt; rok, előkelő Vezérjeit el fogták a, Néme

fel akasz. tek , és ezeket Ott ó felaggattatta. 'S

mia-4 ez az a' siralmas A ugs'p'urgi veszede;

lem , mellyet bőven le írnak Vitikind L. 1. és

3. Frodoárd és Hepidán ad an. 955.- Te;

xusraz akkor meg rongáltt és nagyon meg keve

sedett hadi népet gőó-ban már annyira ki fóltoz

ta; hogy ismét merte háborgatni egyfelől Aus

str i át , más felől a" B 0 l g ár o kat; azután pedig

a.9 Görö g ök' tartományait és erre Ia” hadra 970

ben a” Pátzinákok és Oroszok is társúl ad;

B , ták magokat. A” napkeleti Császár, Bar
ardas , r I l

Görög Ve. dast„derek hadakozó , es nem tsak el

zf'rmeswä- més hanem erős karú vezért küldötte el

n a'PatzI- .

nákokat. lenek, de tsak akkora sereggel, hogy an

g ' nakhíját a” maga eszével kellett Bárdás

nak pótolnia. Ó tehát a' várakba vette népeit és

nagy félelmet mutatott , ls mind addig semmit

'sem próbált , míg a.” Magyarok és egyesültt ellen

)

 

(*) Ez a” Leel alig ha egy aina' fellyebb valóval G. 46. de a' neveió

rül a' többinek sem felelek.
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séges seregek azt el hitték , és meg vetették őtet;

magokat pedig tellyes bátorságban lenni vélték:

akkor egynéhány tsapatokra osztván kevés népét,

némellyeket lesbe rendel; egy részt pedig János

alvezér-rel , ütközetre küld , .de úgy , hogy ő tse

kélly öszve tsapás után hátráljon kár nélkül , míg

be tsalhatja az ellenséget a” lesbe. Ugy is lett; a'

Patzinákokba akadt elébb János, de azok

meg vetvén a“ kevés számú Gö rög sereget, kez

denek reájok nyilazni ; ezek pedig hátrálván ,

nyomni is őket, és futássokban egész sebességgel

üzni; míg nem a, lesbe értek: ott két felül rajtok

üt az ellenség; meg ijednek a” Paczinákok;

futnának de nem lehet,-el vesztek tsaknem mind.

nyájan: Ez meg lévén és bízván szerentséjében ,

a” derék tábort támadja meg B ardás: de a” Ma

gyarok már készen várták; öszve tsaptak; véres

tsatap következik, mellynekpvégett vetett egy sze

rentsétlen próba. Két Magyar, a' többeknél bá

trabbaknak és erőssebbeknek mutatván magokat;

neki rugtatnak, egyik Bárdásnak, másik az Ot.

tsének H on s t á nt i nnak. B á r dá s látván hogy

ő reá tör a” Magyar, szemközt ugrat vele, és úgy

találja tenni a” vágást, hogy a” Magyar a” lórúl le

fordúl, B ár-dás pedig mindenek láttára megöli:

FL o n stan t i n is a” Bátyja” példájára hasonlót tse

lekszik. Ezt látván a” két ellenséges sereg; a' Glö

rögö k szem-ügyet» vesznek , a' Magyarok pedig

H _ meg ijednek s meg szaladnak: de a- fu

tás közben is sokanlel vesznek, és az e

gyarok“ gész hadi seregből tsak kevesen marad

I" q tak. Avagy tsak így írja Z onarás Gö_.

r ög Historícus Anna]. T.II. p,2o9, és Ced.

rén Annual. p. 662. seqq,.

s. 48.

Ennyi sok szerentsétlenségek után meg hun

nyázkodtak a” nyers hadakozó Magyarok; kezdet- .

tek nyugodalmasabb életrűl gondolkodni, és a”
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szomszédokkal a' békességet nagyobb állandóság

gal mint eddig meg tartani: kivált minekutánna

T oxus halálával 972-ben jámbor és békesség sze

Geiza lesz rető Vezér lettFejedelemmé, G e j za: Ez

íeiedelem. reá beszéllette őket a" serénvebb földmí

mé9'iz'lmn velésre , szomszédokkal való békességes
SZPlldul- ' , , . , . , k

nek a' Ma- kereskedesre , hazi es mezei munkai-a; de

Syam“ egyszersmind hadi derékségeken , katonai

serénységeken, és bátorságokon, hideget, mele

'get egyformán szenvedni túdó nyerseségeken , so

kat is rontott. Meg tudván pedig Ottó Császár,

hogy G ejz a a' maga Magyarjaít békességes gon

dolatra vonta, és nálak a” felül is hogy nekik e,

miatta” szomszédok kárt és gyalázatot nem tesz

nek kezességet yállalt; békességes szövetségre lé

pett a” Magyar nemzettel, _mellynek7 az lett a"

következése (vagy talán amannak is ez vólt a' rú

gója) hogy Gejza a" nemzetnek egy részével Ke

r e s zt y é n n é lett , vagy legalább meg keresztel

kedett; De nem soká tartott ez úttal ez a' Szent

tí'iz a' Magyar-okban; többnyire régi Pogány szer

tartásaikra vissza térvén, ”s látván azt is, hogy

éppen akkor a" Német Fejedelmek közt belső há

Íború lévén, most vólna módjok a°.keserü veszte

séget'helyre hozni, és a” Németeken bosszút álla

. A“??? ni: elősször a" szomszéd A ust r,í át, azu

.esBavarIat , . , , . , 9

gi „Esztit- tan Bojár országot, kivált ott a Pas

Jaligyärxa' sa 111 ,Puspökiumegy.ét ki pusztitjak 980:

9530-ban. ban , s meg tobbet lS tettek vólna ha a

belső egyet-értetlenség ellent'nem állott

'vólna; mert G e j z a békességet akart, a" Nép pe

díg háborút. Míg ezek a” belső egyenetlenségek

Gejzának így folynak, az alatt Genjz ának fija szü:

István fija letik S arolta feleségét'úl, kit _a° mint a

läfüäetäi közönséges hagyomány tartja Adalbert

keresztei Prágai Püspök, Esztergomban meg

'et- keresztelt, magát pedig G ej zát meg bér

málta (ha tsak azt is, akkor nem keresztelte) De

még akkor sem álhatott ellent Gejza a' Magya

roknakhogy az ő akár akaratja ellen , akár tudása
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“Ge'za ska nélkül ne mennének a, P a SS a u föld.

, Tati; ellen re pusztítani; de Leop o l d B oj ár Ve

a' Magya- ' . . 9 r , _ I

rolt pusz- zel d pusztlto sereget H a m b urig Il al

„tják a. (C o m a g e n ú m) vissza nyomván , meg"

Pewíäui , -lett a”. békessé és állandóbb mint en.
Puspokse- ... g l “l l .

get nek elotte ; Ezen dolgokat lehet olvasni

Chartuitiusnál in vita S. Stepha

ni, és Peklarn' Adolf Kronikájában ad

an. 972. seqq.

§. ág.

G ej za” halála után 997-ben a" fiját Istvánt

I , _ ki még tsak 1-7-dik esztendejében vala;
. stvan 997- . , . . . .
ben Feje. de az Atyja, ya mint minden igyekezet

{égi-“mm” tel, úgy bizonyos reménységgel is Hirá

' lyi Méltóságra nevelte; noha , mint a”

következések mutatták , nem közönséges akarat

tal ; de tsak ugyan választották a' M ag y a r o k fe

jedelemnek. Nehéz vólt az igazgatásnak kezdete,

mert mindjárt 996-ban kemény vetélkedés táma

dott a” Magyarok és Németek közt; de azt

hevenyében el nyomta Ist v án: - a' C s e h e k is

háborgatták akkorban 'a' Ma g y a rokat , de azok

nak. nem jól ütött ki a” próba; nagyobb zürzavart

okozott Kupa, Somogyi Vezér, iaz István

Atyjának G ej z ának testvér Ö t t s e, 999.

ben: a” ki sem eleinte nem javallotta az

István választatását, sem azután arra reá

nem állott : vádolván az Ottsét, mint Bonfin mo nd

ja, hogy a” maga Nemzetének még vesze

delmesebb ellensége lessz, mint az Aty

ja; mert már is jobban szereti a” külső

ke't mint a” maga. fékeit, Marsot, Hercu

l est, és a" Honyi Is eneket, kiknek ha,

talmo'k által ennyire boldogult dolgai.

ban a” Magyar Nemzet, el törlötte; e.

Hupa' há

borúja,

'“zeknek képeiket mindenütt el hányat-v

ta, ostoba vak buzgóságot akar be hoz

ni; e” felett, a” hadra termett Nemzetet
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tunya lágysággal elgyengíti, ny omo

rúságos békességet parantsol, holott

a” Magyarok a' Hadviselésekkel szok

ták élelmeket keresni. (azért élek a'niás'

szavaival, hogy vagy I s t v á nnak , vagy K u p á

nak igassága felí'il se bíróvá ne tegyem magamat,

se egyik mellett is ne prokátorkodjam , midőn a”

történtt dolgokat írom-', mellyeket valamint ma.

gam , az újjombúl nem szoptam , úgy. a” mások

ítéletét nem erőltethetem) Minden más ok adá

sokkal is idegenítette a” M a g y a rokat I s t v á n

túl , ha szinte tzélja nem lett vólna is magához

édesgetni azokat: úgy mondják, hogy tárgyjának

könnyebb el-érhetése végett E t 'e l k á t, a" G ejza

Ozv e g yj é t feleségül is kívánta vólna venni; de

nem vólt szerentséje : a” nélkül is azomban , olly

magasra nézett és fejedelmi módon viselte magát,

hogy Kir ályi indúlatinak nem vólt egyébb hij

ja , mint az O r s z á g : nagyította reménységét az,

hogy a' Népnek az új vallást gyülölő része , na

ponként tolakodott hozzá és sereglett zászlója alá:

fel tette hát hogy V e s z p r é m et akkorban erős

várt el foglalja, hogy legyen akár a" szerentsétlen

sé'g' esetérre kments helyje , akár az ellenségnek

fnyughatatlanítására alkalmatos erőssége. István

ezen készületektül eleinte meg ijedt: de azután a' '

szomszédok” biztatására neki bátorodott, sereget

gyí'ijt és minden szükségeseket öszve szereztet:

E s z t e r g o mnál meg mustrálja hadi népeit , (*)

és sV e n c z e l t egy Német származású jó katonát,

rendeli vezérül; a' ki mindenképpen készen lévén,

 

(*) Inchofer. annal. Ecc]. ad ami. 999. Pázmán et Venzelínus, a

Stephano Magistri equítum lecti, ipsum' Castris ad Canam amncm

locatis, more Teutonico, gladio accinxerunt, ut tunc ,primum a

dolescens Rex, Deo totns deditus, religionis et Publicae salutis

causa,_ensem lateri admovisse memimsset. - - -- S_te hanu;

plug DIVIDÁBG virtuti quam humanae confidcns. sub signis eo dl

ecti Pontlficis Martini - -- '- in hostes movit. -,- Sed emm

-- -_'- insignelnhabel an'tiquae religionis notam, sub signis Mar

tyrns, Georg" m hostes duxisse Stephanum etc.
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által megy a" Dunán, és Veszprém- alá sijet:

ott öszve találkozván az ellenséges sereggel, nagy

vérontással meg ütköznek; .Iíupa nagyon bele

merült maga is a" vagdalkozásba; szemközt megy

V e n c z ellel, és sok ideig viaskodván együtt Ií u

pa el vesztette mind az ütközetet mind aÍ fejét.

Vezérje' el esttével hanyatlott a” Tábor, hátrálni

azután futni is kezd az ellenséges sereg, sokan a'

pártosok közül el fogatódtak, a” fővebbek kemé

nyen .. többnyire halállal büntetődtek; a” köz ka

tonaságnak kedvezett I s tván. “A” Ku p a” tarto

mány/jának, Somogynak mindennémú termésének

tizedét a” Szent lX/I ártoni Ap áturságnak a

jándékozta ,. melly tizedben , abban az időben, és

azután is sokáig, nem tsak a1 gabona, bor, méh,

bárány, és mindenféle marha fajzásnak (értvén a”

parasztokét vagy szolgákét)tizedje bele értetődött,

hanem még a” nép szaporúságábúl is minden tize

dik férjfi és leány gyermek. Ez a, Veszprémi

ütközet történt looo-dik esztendőben.

 

s". .50.

'Ezen szerentsés ütközete után István az

egyházi dolgok” elő mozdítására szánta idejének

Istvánnak nagyobb reszet: mint allitotta legyen-fel

Egyházi a S z. Mártoni Apáturságot? az

ígäglaws' arrúl szólló Királyi Levelet elő adja D e

serits T.V. L. „5. Part. 4. c. 9. p. lopó.

Astnicus, vagy némellyek szerént An'astá

sius, vagy akár Astrik vólt benne a” leg első

v

-

(it) Incbofer Anna]. Eccluad ann. 999. Stephanus elatis in coelum

oculis et manibus, anxie fugam deprecatus causam belli, vocnto

in vota Jesu Christo Sanctisque Patronis contestatur; íterumque

religionem propagandam et basílieas salutis Auctori vocé, et men~

te nuncupavit; vix elt'atus eret, et inclinato hostili cornu, -~_

~ conversa feliciter alea .. - - amputato etiam egregio Vencelini

facinore Capite Cupae, perduellionis auctoris: quod in castri_s

circumlatum - -'- --.- cadaver quaterne dissectum , singulis (lt;

vitatum , Strigonii , Veszprimii, Jaurini, Albae Juliaclin Transllv

vania; .sui parte praefixum , exemple fuit.
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Apátur.' De rendelt Is tván több Papokat

is a” maga” már békességesen bírni kezdett tarto

mányiban. Egyszersmind pedig a” magára vállaltt

Apostoli hivatalnak nagyobb előmenetellel le

hető folytatására, a” B ó m a i F ő P ü s p ö khöz

küldött olly kéréssel, hogy a” Magyaroknak is

meg egyezett akaratja szerént , küldjön neki Ki

' rályi Koronát és ékességeket; ez okozta, hogy

a" Görög szertartású Ke r es zt,y_é n vallást, melly

nek nyomait az ezen időnél későbbi D e cretumi

ban' is lehet látni, leg alább a” külső formájára

nézve 'Ró m air a tserélte ;1 mivel' amott illyen fő

Papi hatalmat nem talált vólna. Asztrik vólt a'

Követ II. Szilveszter Pápához, a” ki nem

tsak a” Királyi nevet és koron át meg nyerte

Istvánnaka' Pápátúl, hanem Apostoli mél

tóságot is, és a” nagyobb pompák' alkalmatossá

gával előtte hordozandó e z üst ke re szte t: mel

lyekkel mihelyt meg érkezett a” Követség Rómá

búl, sijetett mind a” Király, mind a”, H ere szt yén

Magy arok a” koronázáshoz, melly meg is lett a

zon esztendőben Nagy boldog Asszony

napján: az idő úgy mutatja , hogy nagyon

kellett vele sijetniek , hanem ha a” V esz

prémi ütközet még az 'előtte való 999

dik esztendőben történt. Nem lett ugyan

még ezzel vége, az akár a' Keresztyénség, akár a"

Királyi méltóság, akár mind a, kettő , mint egy

'mást támogató Szent dolgok miatt történt sok el

lenkedéseknek és vér o'ntá'soknak ; illyen vólt a”

-G y u l ával, unoka Atyjafijával való harttza is I s t

ván Királynak, 's több atyafi fejedelmekkel: de

Istvánt Hi

rálynak

koronáz

zák a' Ma

gyarok.

'~ez“már fel tett tárgyamon túl van: Most midőn

A s iai származású M ag y a r véreim között első

VH o r o n á s H i r ál y t, és ide lett kőltözé'ssek után

626 esztendő múlva, ezen Apostoli ország

ban Keresztyén v all ást találtam: Nemes

Nemzetem' sok századok alatt történtt sok félé vi

szontagságain által lett H is t ó r i ai vándorlásom

búl ltala értem.



§. 51.

Őseink köztársaságának, mind Polgári,

mind kivált hadi igazgatásának módját, némelly

a” fellyebb valókban környűlállásosan le írtt, tet

teikbí'il és történeteikbi'il jó formán által lehetilát

a, Hadi L ni. A" hadban egy vólt'a' fő parantsoló ,

igazgatá, es az ha koz akarattal valasztatódott, na

gäliamí gyobb hatalommal bírt mint egy Itírály;

gyarok“, a minthogy a kulso Nemzetek, a kik e

gyes szabad uralkodás alatt éltek, és az

ollyan fő hatalommal járó méltóságos nevekhez

hozzá vóltak szokva, Hírály/óknak nevezték a'

Magyarok” fő v ezé rj eit; kivált bz ollyanokat',

a” kik ezt á” hadi igazgatásbéli fő hatalmat- vagy

Elsőséget halálokig meg tartották, illyen vólt Ta.

nós vagy Tanaus, Idanthyrsus vagy Ja n

cyrus vagy Jantsi, Madie vagy Máté, és

'mind azok, kik a” tiszta keveretlen P á szt or élet

ben , (Mo n a de s) vóltak Eleinknek fő Ha di v e

zérj e i k. Történt ugyan néha , hogy két, há

rom felé is kellett nekik hadakozniok , a' midőn a'

hány vólt a” Tábor, annyinak kellett lenni a” fő

h adi íg azgatónak is; de ez semmi egyébb visz

rszálkodást a' fő emberek közt nem tett mint azt,

hogy midőn egyiknek igazgató hatalma a" környí'x'l

álláshoz képpest megszünt, és annak hadi serege

a” másik Vezér” igazgatása alá adódott, nehezebb

vólt azt jó rendben tartani annak , a" kinek paran

tsolatjáho'z nem szoktak: egyébberánt mind a”

Tisztek, mind a' köz vitézek az egymástúl füg

gést mennyire meg tartották légyen? meg tetszik

annyi szerentsés hadviselésseikbí'il. ~De azt kérdez
hetné valaki: mitül van hát ,. hogy alHunn, A

var, és régi .Magyar katonát, az első szerentsés

ütközet után a” rablástúl m'eg nem lehetett tartóz

tatni? és 'ez nekik többnyire szerentsétlenül ütött

be. Justinus' ellenkezőt mond, L. l. c. l. mesz

sze való hadakat viseltek, úgymond, nem pedig a”

c
1
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szomszédok ellen; nem magoknak kerestek biro

dalmat Vezérjeik, hanem Népeiknek ditsősséget,

és meg elégedvén a" győzedelemmel, a1 hatalom

gyakorlástúl (Imperium) meg tartóztatták ma

gokat: ismét L. Il. c. 3. semmit sem szerzettek

úgymond a' mit félthetnének hogy elvesztik; és

ha győznek, semmit sem kívánnak egyebet ditsős

ségnél: még a' S e s o s t ris o n vett győzedelem

után is midőn Asiának nagy részét meg hódol

tatták, tsekély adóval meg elégedtek, és ezt in

kább a'. hódolás” jeléül, mint a” győzedelem” ju

talmáúl vették. Ez úgy vólt mind addig, míg ab

ban az eredeti nemzeti Társaságban , abban a”

nagy , de nem a” maga hasznát más kárával kere

ső lakosokbúl álló városban éltek, ls Pásztor

U rak (N o m ade s) vóltak Apáink: a” birtokért ,

,más tartományoknak magok igazgató hatalma alá

lehető hajtásáért , akkor. kezdtek a' Hu nno k elő

ször hadakozni, midőn Hadi fő igazgatójiknak,

vagy magok adták , vagy azok , erővel és mester

séggel ragadtak magoknak P o lgá r i F ej e d e

lemséget is, a” millyen vólt elősször Tömén,

és ő utánna Métős: a” zsákmányért való hada

kozás is ott vette eredetét; mert az illyen tellyes

hatalmú fejedelmek , hogy azt a' másokon való

'uralkodást , annak a. katonának erejével, a” kinek

az ollyasra szüksége nem vólt, és tsak a' Fejedel.

me” kedvéért tette a' mit tett, meg szerezhessék;

más fizetést nem adhattak, hanem a” szabad rab

lást a” győzedelemkor: végtére pedig a' ki költöz

ködések alkalmatosságával, midőn régi honjaik

búl ki szorulván , lakó földet kellett fegyverrel fog

lalniok; ősi szokássok szerént pedig barom tartás

búl nem élhettek; „az vólt az ekéjek , ha rabolhat

tak , úgy hogy utóbb a” kéntelenségbül gyakorlott

két három tselekedet nem tsuda ha megrögzött

szokássá vált; 'és míg Európ ai módra meg nem

szelídültek, szántáshoz, vetéshez, kézi mestersé

gekhez ls némelly könnyebb szerü kereskedéshez

hozzá nem szoktattatódtak, nem is lehet más mód
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ját gondolni az élelem” keresésnek és katona tar.

tásnak , mint a” győzedelmet nyomba követő rab

lást. Az ingatlan jószágot is a” szerént kapták, a:

mint vitézkedtek , mert ha nem lett 'vólna, is köz

tök bizonyos . szegődség , természeti igasság“ az ,

hogy a ki mit foglalt, az lett az övé; és így a'

mit köz erővel foglaltak egymás közt felosztották;

az ingó vagyonokban pedig már illyen gondos

osztály sem vólt szükség, mert a” ki egy szomszéd

tartománybeli vitézt levágott , annak vele lévő

mindene kétség] kívül az övé lett: de valóban , ki

vált az illyen ingó vagyonokra nézve kellett lenni

köztök nyilván való szegődségnek is , és úgy vál

laltak engedelmességet 'a' Vezérek eránt , hogy ha

győznek szabadon raholhassanak: semmi tsuda

hát ha ollyankor meg nem tartották'a' katonai

függést ha a' Vezér ellenkezőt parantsolt.

Ezen alkalmatossággal kellene szóllanom , ha.

di tudományjokrúl is; mivel Nemzetünknek gyü

Hadi De_ lölőji “és, irígyjei úgy hiszik, hogy Oseink:

rékségek nek egesz hadi dereksegjek es katonai

és. Trie, nagy minémüségjek nem állott egyébben,

manyjo n~ . - , ,

régi Ma- mint rendetlen ra-rohanasban (D e

Syamkmk s u l t o r i um C e r ta m en) (a) Vajha sem

erre, sem a” mái mesterséges had viselésre soha

se lett vólna szüksége az emberi nemzetnek: de

ha már szükségessé lett a"világban az az öldöklő

mesterség; még nints „el döntve a' kérdés, ha a'

tsavargó keringetésekkel könnyebb “e a” tsatát meg

nyerni; mint a' reá rohanással? ma is vagy azon

kezdik , vagy ha nem kezdhetik a” helynek, alkal.

matlansága, vagy a” kevés szám miatt, bizonyo

san azon végzik „a' leg híresebb hadi vezérek is az

ütközetet, mihelyt az ellenséges erőt tsalóka ke

 

103. (a) Ammianus Marcellinus, így teszi ki: Águntur autem nulla

severitate Regali sed tumultuario Optimat'um ductu. eontentl,

errumpnnt uidquid inciderit: és Sidonius Apollinaris Cal-m.
lll. v. 24L~Sc Scythicae vaga turha plagae cujus Dux Hoi-mulat:

atque Civis erat. *
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ríngésekkel, oldallásokkal, hátrálásokkal úgy meg

szaggathatják, hogy egy egy tsapat-tal külön külön

meg bírnak; tsak hogy miolta puska porral

élnek, könnyebb a' reá rohanásban a” rendet is

meg tartani, mint hajdan a" nyilakkal. A” .kard

dal és karral való bajvívás pedig, most sem sok

kal megy jobb renddel, mint akkor ment. Egyéb

aránt, a' helynek meg választásában, szüksége

seknek el készítésében , az ellenséges tetteknek

meg gátlásában, les-vetésben, környi'il állások

nak használásábaú, okos hátrálásokban ”s más ol

lyanokban, sok máiaknál külömb tudománnyal

bírtak Őseink. Mellyik mai Mars al tett ollyan .

hosszú 's maga" részére szerentsés hátrálást,.mint

J a nt s ír a” D áriu ssal viselt háborúban? zo.

'”S mellyik tud egyszerre annyirúl aggani,? annyi

számú sereget úgy eltartani? minden váratlan ese

teket ki kerülni? a” szerentsétlenségekben magát

úgy fel találni? minden környül állásoknak hasz- '

nát venni? mint Atila 33, 3!“ 35. A” mi pe

dig magát a” küszködést illeti, azt általjában meg

vallják Óseinknek még ellenségei is hogy ők erős

karúak , jó kard forgatók, hasonlíthatatlan nyila

sok „sebes szél serénységűek, és olly rettenhetet

len bátrak vólttak , hogy a” leg nagyobb veszteség

után is tsak addig nyúgodtak , míg magokat ki pi

henhették: mint láthatni a' fellyebb valókban. '

B. A” Polgári igazgatás” formája Öseinknél ,

a, Polgári eleinte, míg P ás z to r o k “(No ma d és)

igazgatás, voltak , tsupa D e m o c r a t 1 c a vólt , jö

fol'mala' zan értelemben értvén a” n é p .ur alk 0-}

d á sát. Tudni illik a” «népnek magános tagjai

közé , ezen törvényes igazgató hatalom tekinteté

ben , tsak az A t y á k értetődtek; a" szolgák éppen.

nem, az Asszonyok se (hanem ha az Amazo

no knál, a” hol viszont a' férjfiak nem) sőt a” fiak

és unokák se, addig míg, az Atya vagy nagy Atya

az egész házi tseléd' igazgatására alkalmatos vólt ,

vagy arrúl maga őnként le nem mondott ,~ vagy

annak akaratjával a” fiak egymástúl külön kenyér
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re el nem váltak; egy szóval ollyan Pátriárká

lis élet és uralkodás vólt ez az Öseinké, a” mil

lyen vólt a” nagy özönvíz előtt éltt Embereké, és

azutánis a' Móses' könyvében fel jegyzett Noé,

Abrahám', Jákó b' 's a, t. háza” népeié. A'

Magóg” maradéki meg tartották ugyan magok

között a” nagy Törzsök” sok ágainak'egységét , és

egy testet formáltak a, szélesen ki terjedett egész

S cythiában , sőt mint fellyebb meg jegyzettem

egyesítették magokkal a, Mes e k". és Tub ál'
Nemzetségeit is: de különkülönlminden Házi Gaz

da parantsoló Ura vólt a” maga házi népének; és

az gyakran meg történt, mint példa van reá mind

járt a' Noé” életében is hogy “az unoka i's házi

gazda vólt még az “öreg Atya" életében; 's nem is

lehetett másképpen abban a, pásztor életben,

és szapora tenyészés' idejében; mert a” barom tar- p

tásra nagy kiterjedésü földek kellettek, és így

ötven hatvan esztendő alatt mind az ember , mind

a, barom szaporodván, tsak addig lakhattak együtt

a, meg tselédesedett fiak , míg a' szomszéd ház né- .

pek köztt békével és alkalmatosanx meg tértek,

barmaikkal eggyütt; ha nem tértek, már a, szom

széd házi Gazdák” határjain túl kellett költözköd- l

.niek; és minekutánna egy két példán meg tanúl

ták hogy a"szomszéd' lakó földjén túl sem jó köl

zel meg telepedni, ne hogy az újjabb szaporodás”

esetére ismét meg szorúljanak , nagyobb darab

földet, egész Tartományokat is foglaltak _el előre

va' gondos Nemzetségek, mellyeknek meg népesí

tése több időkbe, néha századokba is került; a”

honnan könnyen okát'adni: miért? hogy a. tu

.lajdonképpen való M a g y a r Nemzetről, eleitül

fogva , külömb-külömb időkben , A s i ának sok

egymástúl messze lévő tartományjaiban vagyon a”

történetek” és föld le írásokban emlékezet , úgy

mint Arméniában, a, Kappadócziai és Sy

„riai széleken, Margián ában az Oxus, és E;

.pardus vizek közt, Bactriában, az Alta) he

gyek alatt, a” Volgán túl az Asiotákon fel-í,

I



lyúl, Sina szomszédjában, sőt a.” Góg földjén

fellyi'íl is Ung Tartományban. Végre osztán el

' véttve az is meg történt, hogy midőn egy Nem

zetség minden felül öszve vólt szorítva a” szomszé

dok által: vagy aq népetlenebb szomszéd' batárjá

ra kellett terjeszkednie, vagy vele egyesülnie , "s

barom” legeltető térségeit közösen használnia, mely

esetben a' két külömböző P á t ri á r k á k vagy, Há

zi “Gazdák közt, az igazgató hatalom felül mind

járt kérdés támadhatott; vagy lakássokrúl , mesz

szebbre' ,' ollyan földre küldöttek szállítványt ,

mellyhez régibb foglalásnál fogva más Família

tartotta jussát; vagy pedig idegen , és még az el

sőbb elszakadozások' idején külön váltt népektől,

-erővel kellett lakó és élő földet foglalniok; az el

ső esetben k ö z Bíró ra , az utolsóban, hadr a

és V ezé rre vólt szükségek; és ez vólt a” többek.

közt fő ok és alkalmatosság , mind a' N e m ze ti

Polgári nagyobb öszve gyülésekre ,

mind a" hadi öszve szövetkezésekre , és főv h a di

V e z é r' választására. Illyen nagy gyi'ilésekrűl “em”

lékeznek imitt amott a” történet írók , hogy Ose

ink azokba is ló háton mentek. Az illyen Nem

zeti nagy Gyiílésekben eleinte , vagy a” leg öregebb

P á t r i á r k a , vagy egy ollyan , a” ki a” többek fe

lett tanáttsal és tehetséggel tekintetes vólt , vezet

.te a” népnek tanátskozását; és kettő három, a' kik

az igasság mellett meg győzőleg tudtak okoskod

ni, magok eránt való figyelmet szerzettek a” töb

bekben: úgy hogy utóbb mind, az illyen határos

kérdésekben, mind a” személlyes kissebb megbán

tódás', vagy marhák” 's más ingó vagyonök el-tu

lajdonítása', vagy akárminémű visszálkodás' dol-'

gában , az ollyanokat , sőt utóbb tsak edgyet ai

9 a 1 4. I I - '

kit a nagy (xyulesekben mar mintegy elsonek is

'mertek, köz-bíróképpen meg keresték a” Pörös fe

lek, és ez vólt az eredete a, jobbak vagy nagyob

bak á'ltal való igazgatás módjának, melly osztán

Nemzeti Gyülésekben is elébb több , azután egy”

személyre meg határozódott: mert bogy a' magá

' - ' nos

n



nos jussok' meg sértése nem maradt Öseinknél

büntetetlen azt a' történet írókbúl nem tudhatjuk,
l .és így kellett .nálok lenniek törvénynek 95 Tör.

vénybírónak: mondja ugyan szemre vetésképpen.

Luciánnál Solon Anach-arsisnak, hogy

botsánandó a' Scytháknak ha mindenkor fegy

veresen járnak, mert pusztában lakni félelmes do

log, 's azt sem tudja egyik, mikor támad reá a

ludtában a” másik; és hogy egyik a' másiknak nem

hisz , mert társasági törvényjek nints; de meg is

felel, «hogy jóllehet nem vólt nekik bizonyos tör

vények“ alá vetett Társaságjok , de még is a” Tár

saságot , a, költsönös barátság hüségénél fogva

szentebbűl fenntartják és őrzik, mint magok a"

Görö g törvény hozók (b) Justinus pedig még

világosabban; hogy a” Nemzetnek igasságos vólta

a"szívbi'il van - - semmi" bí'in nálak kárhozato

sabb nints mint a, tolvajság, mert mivel hajlék és

erősség nélkül az erdőkben tartják marhájikat, és

tsordájokat, mi birtok vólna bátorságosn'l'ha lop

ni szabad vólna. A” mi pedig nem szabad, ha ki

ollyat tselekszik , azt bíró ítéli és bünteti meg.

Es így kellett nekik lenni akár több, akár y (későb

ben) tsak egy Előljárójoknak , a” kik a” Pörlekedők

között igazat lássanak. r -' '

t" Az illyen Bírói rhatalombúl lett“ osztán későb;

. ben lassanként yalamelly fejedelmi Méltóság, de

koránt sem Kir ályi, vagy Mon ár kai uralko

dás : méltán jegyzi meg D e g v i n e s Nemzetünk'

történeteiből azt a' következést, ho Eleinknek -
gy

nem vóltak tellyes és szabad hatalmú Uralkodóik;

és nem egyenes felelet erre az a” mit Praj mond,

(fellyebb) hogy ha Európában lehetett illyen

szabad uralkodású választott Fejedelem, a' ki jö

vetel “után; miért nem Asiában is? mert a” feje

delmi nevet» és hatalmat ez másként értette mint

 

104, (b) ín Di-alogo de Gymnasiis e; Toxaris.
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amaz, világosabban megmondja pedig Constan.

tin. P o rp hy r og. fellyebb 4/4. (a) hogy Ar

p á d előtt a'- M agy a roknak soha illyen fejedel.

mek nem vólt; tsak hogy ő is, mint egyébbaránt

Uralkodó fejedelem: arrúl a” hatalomrúl, mellyet

Arpádnak az a” közönséges választás adott , fe

Iesleg gondolkodott: és ez már öszve is vólt fog

lalva a, hadi vezérsäéggel. Tudni illik , még tsak

képzelni sem lehet azt,_ hogy hajdani P ás ztor

(No mad es) Oseinknél a” Polgári Feje de.

le m hatalma , másra ki lett vólna terjesztve, mint

egyedül a' köz bíróságra. Minekutánna egy

szer ollyan polgári fejedelem találkozott , a” ki a”

hadviselésekre is alkalmatos vólt, vagy ellenben.

a” fő Hadi vezér, a” kit a” mint mondám köz meg

egyezéssel választottak; a” polgári dolgok” el inté.

zésében is bölts és szerentsés vólt; ez a9 két Fő

ség egy személlyben öszve köttetődvén, tsinált

egy ollyan nagyobb hatalmú de választott Feje

d el m e t , mint A r p á d, a” kirí'il nyilván ki teszi

Konstántin. Porph yro 0. hogy inkább azt,

mint az Atyját választották, mint méltóbbat, és

mind okossággal, mind tanáttsal mind hadi tehet

séggel tekintetest. utp o te d i gn i o r e m, et p r u

dentia consílío et fortitudine insignem

ő ugyan hozzá teszi azt is: ex cujus poster/is

in hunc usque diem Princeps constitu

itur, és ő ezt írta Toxus Fejedelem idejében; '

a” kitén sem tagadok hogy unokája ne lett vólna

A rpádnak , azt is meg engedem hogy ő íija vólt

Zoltánnak, és Zoltán Arpádnak; tsak azt ta

gadtam fellyebb, 's most sem egyeztethetem meg

sem az akkori történetekkel, sem a” Magyaror

sz'ág' .nevekedő 4 állapotjával , “hogy Z o l t á n maga. I

választott Fejedelem lettyólna; Eleinte Arpá d

I

-__-_-_&_-__

105. (*) Priscus Bhetor is úgy mondja az Akatzirokrúl: gens est

, Scythica, quae in potestatem Atilae hac de causa venit. In earn

gentem plures, per tubus et generationes impex-imn exercebant, '
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halála 'ut'án D urzs ák és B o gát Vezérekri'il “em

lékeznek az Irók , de lehettek többen is , későbben

pedig lehetett *Arpádnak más Fija is fejedelem

.mé;,semmi fejedelmi rendeléseit Zoltánnak nem

olvassuk; sőt mikor őtet el-fogta is Henrik, és

vissza adta a” Magyaroknak , nem Z oltánnal ,

hanem ia." M a g y a r U r a kkal végzett a'“ Császár

a” kilentz esztendős békesség eránt). Illyen közön

séges hatalmú Fejedelemre leg elsőre Tömén y

i-e emlékeznek a" Sinai Krónikák, a” ki Pol

gári Fejedelmi hatalma mellett jó katona is lévén,

magának nagy nevet szerzett, a' H unnus tarto

mányt pedig 'nagyobbra terjesztette: nem“ külöm

ben az Avarok vagy Gögények között" Mo

kol t mondják elsőnek, hogy a” Kristus után 310,

és így Tö mén. után több mint .5oo esztendővel

illyen nagy hatalmú fejedelemrné lett ,' Fő V e

zé rré tudni illik és egyszersmind Polgári igazga

'tóvá, ai mint hónyi történet Iróink d'eákúl ki te

szik Primus inter eos Rempublicam con

sitituit. rendet szabott a” társaságban és Törvé

nyeket állított fel, mellyeknél fogva a, ki szabott

határokig szabadon és tsak maga parantsolt. E

gyébbaránt pedig vagy nevezetes költözködés, vagy

háború esetein kívül fő Igazgató alatt nem vóltak

' Oseink, és “éppen Magyar eleinkri'il ezt “nyílván

vallja Konstantin. P orp'hyrog. (c) hogy

' nyolcz lévén a" Török Nemzetség, úgymint hét a'

M a gy a r, nyolczadik a” C a b a r vagy FL u n, [ezek

Fejedelmek alatt nintsenek, hanem minden egyik

bizonyos vizekkel egymástúl különöztetve lévén is,

költsönös egyezéssel meg határozták , hogy akár

mellyik háborgattatódna kívülről haddal, a' töb

~ biek köz akarattal és minden erővel annak segít

 

106. (c) deadministrat. Imp. c. 33. octo vero bae Turcorum gentes,

Principibus suis subiectae non aunt, sed singulae pro iluminibus

quibus distingvuntur, mutuo inter se contractu statuerunt, quam:

cumque partem bello infestari centigerit, ei commumter omni

studio et cura suppetias ferre,

21*



' va fő Urnak válasz-totta, vagy

.bent ugyan A

.négy-öt ízig ,~

'7
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ségül legyenek. De az vólna hát a” kérdés: hogy

lehettek Oseinknek ollyan nagy hatalmú Fejedel

meik, mint Mé'tő első Tanjó, Mokol első

Csák án, Mokánkan, első lban, és Apakan

első Nagy Kan vagy Nagy “U r,? sőt még szü

letés szerént következettek is? Méltó kérdés! hogy

lehettek? vagy inkább miért, lettek? A” d erék

sé (r és a” viseltt dolgoknak nagy híre, elébb be

tv t . ..
azután félelmet is szült a' népben; a' sze.

tsületet, I

rentsés had viselésekkel foglaltt tartományokban,

szabadon, és egyedűlkezdett az illyen erős Feje

delem parantsolni: yazután ez reá ragadt a” hónyi

Tartományokra is , és eleiinte a" birodalom" mél

tóságára. és nevelésére nézve hasznosan; míg az a'

ki illy észrevehetetlenül magához ragadta a' határ

talan fő hatalmat, emberül meg is tudott felelni

az azzal járó minden foglalatosságoknak: de mi

helyt ez a' fő méltóság születés szerént következő

vé lett; tsak az kellett hozzá hogy az a” fiú, a” kit

a” nép az Atyja életében már, annak tekintetéért

és ollyan tulajdonságokat is hitt

mellyek nem vóltak, 's annál fog

leg alább hagyta

lenni; ne legyen az Atyjáéhoz hasonló nág tu.

lajdonságokkal bíró , vagy ellenben a” fő hatalom”

gyakorlását ne tudja szeretettel mérsékelni ;v' már,

a” mint minden példák 'mutatják , hanyatlani kez

dett a” Köztársaság" szerentséje; sőt mind a” három

kiköltözéskor-i történeteknek öszve vetésibül nyíl.

ván láthatni, hogy éppen a” fő hatalmú uralkodás,

nagyra betsült ,

benne lenni, a

"szomszédok felett való héjjazás , erőltetőmparantsoa

lás, és azt követő elkeseredés okozta Oseinknek

nap keleti-ül , régi hónyjaikbúl lett ki szorítódás

saikat; sőt az illyen származással járó fő hatalom,

I s i ában soha sem tartott tovább mint

de a” menny/iben ez'fő hatalmú lett

vólna, és tsak akkora uralkodású is mint vólt az

Arp á d'é; nem nemzeti köz meg egyezésbűl szári

mazottnak , hanem vagy mesterséggel, vagy erő

vel “s többnyire némellyr otthoni meg hasonlások
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kal szerződöt'tnek "kellett lenni , mert 'nints okunk -

V

a Konstantin” állítása felűl, hogy Arpád

előtt soha sem vólt Magyar Eleinknek tsak akkora

(hatalmú fejedelme is“, kételkedni. Azt pedig nem ,

olvassuk még a' leg hatalmasabb Tanjórúl .is,

vagy C s ák ánrúl vagy N ag y “K a nrúl, hogy ma

ga feleit vagy öldöklötte, vagy tsak akármi tse

kélly adóval i-s terhelte vólna. Hogy a” hadüze

nés , békesség-kötés , és a” szomszéd fejedelmekkel

való akárminémü'szövetkezés, az ő "nevek alatt

ment , de az'sem mindenkor; azt némelly példák

búl ki lehet ugyanhozni: de azt is tsak úgy lehet

gondolni, hogy ez a” Nagy Taná tsn ak meg

egyezése nélkül annyival inkább akaratja ellenso.

ha sem történhetett : mint példák r'eá a” régibb '

időkben Kitsiny, N anytsiazú, és Hienle

Tanjók , az újjakba-n pedig maga Gei z a az Is t

ván” Atyja: de egyébberánt, bizonyos időkben

ésnémelly kemény környi'il állások között, miért

is ne lehetett vólna az ollyan hadak” elrendelésen

> beli just Oseinkriél a' fejedelmeknek adni szintúgy

xmint adták hajdan a' Rómaiak a' Dik t átor o k- .

nak “Z Elég az hozzá, hogy Magyar Eleinknél, az

utólsó ki kőltözéstûl fogva, sőt az előtt is darab

r idővel a” már ismeretesebb törzsökr lakássokban,

(mellyet némellyek B ats i r i ának , B akt s a r í'á.

nak , Ma g y a rí ának , mások nyilvábban N a g y

M a g y a r o r s z á gnak , Turkolynál pedig az otta!

ni Tatárok M a g y t s a r n a k neveznek)v a,” Volgán,

túl a” Jaich vizeig, a1 mellyet hírérri'íl éslfenn,

állása mívóltárúl kellett ismernie Konstantin

' nak , soha sem vólt tellyes fő hatalmú Fejedelem;

' annyival inkább született Király nem, ha-.

nem tsak az Atyja" életében K ír ály fi,

' 52. .

Erköltsi tulajdonságaikról , természeti és tár

Eûôhsi sasági derékségeikri'il régi Őseinkneksoa.

tulajdon- kan balûl ítélnek 's motskosan beszélk.
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sá aik a' - l "' ” 'l e n ersek és '

résgi Ma_ nek, hogy ok a mily n y nu

gyereknem veletlenek , szinte olly igasságtalanokg,

A c fogadássokkal , esküvéssekkel nem gondo

lók, a" másét törvénytelenül kívánók és ragado- '

zók; embertársaik ellen kegyetlenek és vérszom

júhozók vóltak; hónyi magok viseletérül pedig ép

pen úgy gondolkodnak mint. valamelly vad embe

rekérí'il': S olon is úgy gondolkodott, mint fel.

lyebb elő hoztam Luciánusbúl az An'akh ar

sissal lett beszédjét. - ~Hogy az ember vért ke

vésre, betsülték , azért az vessen elősször reájok

követ, a' ki nélkül való, Kris tiis szavaként

Ján. 8: 7. Ok a' magokét sem kéméllették; nem

Átsináltak az életbi'il bálván Istent; úgy hát sem

mi tsuda, ha az ellenség” eletét is kevésre betsül-g

ték; mi pedig, a” kik leg tsinosabb nemzeteknek

tartjuk is magunkat , százszorta jobban irtózunk

a” haláltúl , és még sem drága előttünk a” más em

ber' vére. America fel találásátúl'fögva száz

esztendeig , annak meg hódoltatása , egy milliom

embernek halálába került , úgy mondják: mi (pe

dig élő bizonyságok“ lehetünk magunkellen , hogy

tsak zo esztendő alatt, a” hatalom felett való vé

res tsatákban több emberhalált számlálhatunk egy

milliomnál: tsak az hát a” külömbség, hogy mi,

ha tsak lehet, távolyrúl , puskával, ágyúval ölünk

embert, hogy magunkhoz távolyabb essen, 's meg

maradáspnkhoz több reménységet engedjen a” gyil

kos Baj-társ; Oseink pedig többnyire karddal

hadakoztak, a' .hol kevesebb reménység lehetett

magok' élete meg'tarthatásához, mikor a” máséra

törekedtek. Irtózva olvassák Öseink' rossz akaróji

hogy Métő az első Hunnus Tanjó, az Atyja

T ömén ellen fegyvert fogott, holott ő ezt a, mél

tó bosszúállás'bûl nem is, de egy Asszony miatt

veszedelemben forgó élete” oltalmára tselekedte,

“s hogy az Atyja a, harczon elesett , kétséges ha

a” fia. közbenvetés nélkül eszközlötte e azt? de ha

maga tette vólna is: ez e irtóztatóbb a' Kristus e

lőtt kétszáz esztendővel ,? vagy az a” Kristus után,
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7 tizenegy százzal hogy'negyedik Henrik Csá.
szá'rt avfijai'ki vetkőztet'ték birtokibúl “ és méltó

sá'gábúl? Konrád Olasz Hirályjá koronázr

tatta magát még pedig II. Orbán “Római fő

Püspök által, V. Henrik pedig a” másik fija,
X a" Császári jeleket tulajdon kezeivel szaggatta le az

Atyja, testéről, és őis a' Római Püspöknek

II. Pas chalisnak akaratjával: de ne menjünk

messze ; tsak ezen rövid elő adásában is Öseink

történeteinek, találunk öszve hasonlítani valót,

akár ezen Métő'- tettét, az Ottó Császár fijának

Ludol fnak az Atyja ellen tett véres öszve eskü.

vés'ével 47. akár a” Szent István° első hadait 5',

[58, 49. a” Tsitihé' Tanjó' két derék fijának

nemes vetélkedésekkel §.',27. -- A” ragadozást,

“pusztítást , dúlást , égetést a” mi illeti; meg kell

- vallani, hogy kivált az Avarok” idejebeli törté

neteket úgy" adják. elő az Irók :-v hogy Oseinknek

többnyire minden hadakozásaik úgy vóltak intéz.

ve hogyzsákmányoljanak: és. a” mint már fellyebb

érintettem, ollyan néprül , a' ki magának fegyver

rel szerzett hazát, még pedig a9 Hunnok' régibb

birtoknak jussával; és mígmagát jól meg nem

fészkelte °s tellyes bátorságba. nem helyheztette;

arra ,'" ha akarta vólna sem ért vólna. reá ,. hogy

mezei munkával 's kézi'mesterségekkel kereste ke

nyer-ét: nem is lehet tsudálni, ha katonájit zsák

>mánybúl tartotta; és a” meghódoltt Tartományok”

bizonyos summára határozott adójábúl fizette iegy.

veresseit is, táplálta és ruházta tselédjeit is. De

hát nemxazt tselekszik“ e ma is a, leg tsinosabb ha.

dakozók, a' magokat meg nem adó ellenséggel?

A' Cs ák án vólt e'bűnösebb vagy ya' Görö'glCsá

s'z á r? midőn az emennek 12 ezerderék katonáját

kardrajhányatta, azért mert ez a, biinteleneket pén..

zen meg váltani nem akarta: Ellenben tudjuk azt,

hogy Eleink a” Gothu soknak még tulajdon.rályokat tartani is megengedtek, tsak hogy azok

ő .tölök függjenek. Atil a Rómán-ak meg enge.

dett egy okos követségre, 's más városoknak is a',
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kik nem vártak az erőszakra, holott a' meg átal.

kodott Aq uiléját széllyel hányatta; a” fennyen

beszélő követen sem tett erőszakot, _sőt meg ta.

gadván is tőle és Urátûl a” barátságot, gazdagon

"meg vendégelte: az ellenséges-vezéreket ha meg

ölték a' Magyarok, a” hadban vágták le: Ottó

Császár pedig a' Magyarok” Kapitányj ait a”

nyert had után akasztatta fel. Asiaí lakássok

n ideje alatt pedig, a'hol még vadabb természetűek

nek kell vala lenniek; a” régibb történetírók bizo

nyításai szerént , a' meg hódoltt tartományoktúl

semmi tulajdonképpen való Jobbágyi függést, sem

más képtelenségeket nem kívántak , hanem mér

tékletes adót ; elő adtam fellyebb J u st inas;i és

S t r á b ó' bizonyság-tételeit , mellyet "S t r a bó ez.

zel ékesít, hogy eg yszers mind igasságosak

és kevéssel meg elégedők vóltak; holott.

az Eur ópai tsinos nemzetek, jobbágyokká, ra

bokká tették az egész Amerikát; az erőssebb

tengeri hatalmasságok , az ellenséges Nemzeteknek

kereskedő hajójikat el fogják, és egy hajón töb

bet el rabolnak , mint a" Magyarok B oj á r ország

ban egész esztendeig; és azt tartják hogy ezt igas

ságosan tselekszik, mint ellenséggel. Továbbá

a” mi a” fogadásoknak és hadi frigyeknek meg nem

állását illeti; ennek ugyan a' részre hajlás nélkül

való történet Irók ellene mondanak: bele kötöttek

ügyan. gyakran azokba , a” kikkel elébb meg bé

kéltek; de többnyire betsületesebb színek alatt,

mint .a' mai tsinosabb nemzetek szoktak: még a'

ki költozésekkori történetekben is színt annyi van

e” részben az Európai fejedelmek ellen, mint a'

Magyar o k ellen; és méltán mondhatom is hogy

az vessen elősször reájok követ, a” ki bűn nélkül

való. El akarták ugyan az Avarok fogni He.

racliában Heraclius'Császárt, a' hová ez ő

ket békesség kötésre hívta; de a” Cs ák ánnak o

da lett hívattatása nem járt e együtt a'„Görö- ,

göknek valamelly alattomos szándékjokkal? még '

a” kérdés nints el döntve ; ellenben hogy Theo



desius Edekót az Atila' követjét és Barát".

jat, reá akarta bérleni az Atila' meg ölésére; az

. nyilván való dolog, és a” békességes szerződés szí- '

ne alatt történt; és ezt a” N ag y Atila tsak ijesz

tésekkel , és a” barátságnak meg tagadásával; nem

pedig hasonló gyalázatossággal bosszúllotta meg:'

meg elégedett tudtokra adni az alattomos gyilko

soknak , hogy tudja szándékjokat 3/4. Mó ricz

.Császár a” nyilván való frigy kötés ellen be ü

tött az'A v a r földre , óoo-dikban nyilván , elébb

pedig .597-ben vadászat színe alatt; ”s mind ezek,

mint ellenség ellen szabados dolgok úgy vétetőd

nek; midőn ellenben az ennél kissebbek ,. vagy

'leg alább szebb színek alatt történttek a, Magya

roknak kárhozatos bünűl tulajdonítódnak.' Tud

ni való hogy a' Várnai veszedelem előtt melly

nehéz vólt a' Magyart arra venni hogy bontsa fel

a, Törökkel kötött frigyet; és akkor is nem ők,

hanem más a,” Nagy világban nevelkedettek “vóltak

a” fő ezközök; különösen pedig-a” B éke s-s ég” Is.

tenének Pa'pjai: Való, hogy sántít alhason

lítás annyiban, hogy már akkor tsínosabb és vá.

rosiabb nép vólt a, Magyar, inkább illette a' hit

meg szegés akkor, mint a” természeti állapothoz

jobban közelítő'ártatlanabb állapotjában; de olly

tsinos , és városiasanneveltt még sem v'ólt mint

azok a” kik a” frigy bontásra reá ösztönözték. Va.

ló az is, hogy már azelőtt 30 esztendővel meg vólt

állapítva C o s' tn i t z b a n , (Constantiában,) a”

hittel tett fogadás” meg nem. állásának, bizonyos

esetekben szabad vólta; de ha éz- szabad vólt a“

Iieresztyénnek a” Török ellen, valóban nem

vólt'akk-ora bi'ín régebben a, PogányMagyar.

han ,. K e r e s zt y é n”, de ellenséges fejedelmek el

len: Végre, a' mi a” vad emberekéhez hason:

lő magok-viseletét illeti; hogy mind ruházat'jok , .

mind 'magok alkalmaztatása; mind lakó házaik,

"vagy is inkább gunyhójik és ernyős szekereik,

a” természetnek még bőltsőkori neveletlen állapot.

lát mutatják; a, mellyet igen tsûfosan is festenek

J
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v ~le némellyek, mint Ámmíanus Maréellinus,

Zosimus, Sozo'menus, Agathias, Jör-'

nan'des, Procop ius, Paulus Diaconusx

,s a' t. Sok van abban igaz, ha a" mostani pipes.

séggel hasonlítjuk" öszve: de én ugyan nem tudok

irtózni a” természeti állapottúl', és e” részben an

nak , nem pedigiőseinknek akarok prókátora len

ni: Hogy gyermekeiket nyersen nevelték hideg.

hez, meleghez, éhséghez, szomjúsághoz hozzá szok

tatták; a, fél-főtt, fél-sült húst jó ízi'ien ették, a”

tsets-szopókat vad állatok velejével tápláltákämit

vétettek vele? 's jobban ellenkezik e az elmének

tökéletesedhető minéműségeivel a” gyomor tőltő

eledelek közül a, gyökér, mint az olajos saláta, ?

a” féligsült hús minta' fenyveslmadár? 'a' med

vének nyersmint a” disznónak főtt veleje? Az ú

“ jabb “Görög Iróknál yamxroqäayoz. és ínnoyekrot. tsúf

neve al, Scytháknak; ~ téj evők .és 'l ó fejő k ,
vagy xló“ téjjel élők: is mellyik formálja jobbra az

xerköltsöt, a? 'tzukor e vagy a” lépes méz, a” ló téj

e , vagy-a"kávé Q Azt mondja Marc ell in us hogy

irtóztak Eleink a' házaktûl vagy házban lakástúl (a)

felel helyettem Seneca", hogy bóldog vólt az' az

idő mellyben nem vóltakzépítő mesterek. (b) Mi

dőn már hanyatlott a' Népnek természeti szabad

"sá'ga;'tudta Őseink, fejedelme is ollyan'pompával

fogadni a” K onst ántzín áp ol yi követet, melly

1. . . L xr- v

u. l
 

'
>

m7. (a) Aedificíis, ugymond, nullis unquam tecti, sed haec velut

ab usu 'communi discreta sepulcra , deoli'nant: nee enim apad ens,

vel arundine fastigiatum reperiri tugurium potest, sed vagi, mon

tes pera rantes et sylvas, pruinas, famem, sitimque perferre, ah

áncunabu isÍadsvcscunt: peraegre tecta, non nisi adigente maxima

necessitate subeunt: nec enim apud eos securos existimant esse

sub tectis; '

108. (b) Seneca Ep; 90. Mihi crede;~ feliz illud seculum ante Archi

tectonas fuit; ista nota sunt jam nasrénte luxuria, in quadratlunr

tigna decidere, et serra per desígnata currente eerta manu tra

bem scindere. Nam primi cuneis scindebant fissile lign-um. Non

enim tecta coenatio'ni epulum rece turae parabaxitunwnec in.hl_ln_c

usum pinus aut abies deferebatur ongo vehiculorum ordine VlClS

intrementibus, ut ex illa lacunaria auro gravis penderentnEs -

aub marmore atque auro servitus hahitat. -
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Római fényességgel vetélkedett; noha vagy'akg
kor sem vólt roppant épületüiliirályi lakása ., vagy

ha vólt is, őnként, sátor alatt mutatta meg udvae

ra' méltóságát," és házi ezközeínek drágaságát. De

még abban az Arany időben midőn (Poezna l

metusque aberant, nee vincla minan;

tia fixo Aere legebantur, nec supplex

tui-ba timebant Judicis ora sui sed e
rant sine vindice tuti - - Nondium prae

cipites cingebant oppida fossae. 'Ovid.

Metam. L. 1. Fab. 3.) a' feddhetetlen Pásztor

élet semmi városi puhasággal meg nem vala keyer.

ve ;» nem tsak Vétkül nem lehet tulajdonítani Ose

inknek, a, miket e” részben Marcellinus be;

szél felőlök; hanem az ártatlan természeti szabad

ság' gyámolának éppen ezt a” Nomades életet,

[és azzal járó nyers, és mindennémü viszontagság

goknak ki állására alkalmatos maga viseletet lehet. l

ít'élni : egyszersmind pedig azt a' P ás zto r - N 01

m a d es életet, alig is lehet másképpen gondolni,”

mint ollyan, minden pipere nélkül való ruházat

tal”, minden viszontagságok ellen , míg a” böltsö.

kori állapotban sok sanyarúságok által elkészített.

testtel, -.de azomban ollyan emberséges maga al-.

kalmaztatással, hogy Te se bánts én .s'e bán ts

la k': -- Valóban, míg M a g ó ga Atyáínkkal S'c-i

sostris meg nem ízleltette, hogy van valami

gyönyörködtető a' hódoltatásban, nem bántottak

ők se szomszédot se távoly valót: még azután is

ha valamelly nemzetséget fegyverrel “meg győztek1

nem tették rabszolgákká a° lakosokat, hanem tse~

kélly adóval meg elégedtekí "S hát ez e a” vad. al!

kalmaztatás ? - Fr. J u l i á n u s is mint fellyebb

§. áá. ó. elő adtam , úgy írja le a” Volga mel

léki Magyarokat, mint míveletlen, ésa' ba

romi élethez hasonlító életü embereket: dea” mel

lett jó szívüeknek, barátságosoknak, Atyafi szew

retőknek vallja Tőket'. "-Es ha az akkori állapotjokat

azzal ösivenvetjűk a” miket vagy Priscus látott

Atilánáíl', vagy ',Zemark Disabplusnál;

i
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nagyon kellett nevelődnie a” míveletlenségnek a' ,

XIII. századig; 'S talán éppen ~az Asiai Scy. »

thiára is ki terjedett az a, setétség, mellf a” IX.

XI. XII. XIII. századokban Európában uralko-.

dott : ~

g. 53.

V al l á s s o k at, vagy Istenri'il való tudomány".

jókat, és annak tiszteletének módját, a” Történet

, Irók'nak tsupa állittásokbúlvagy taoadás
Vallasa , ' , , D. .

vagy ne“. sokbul nem lehet meg határozni: xhanem

sióza régi azt némelly történetekből , gondos meg

osemkne ', ., . . s ...

fontolassal lehet ki fejtem. Mert midon

H ero d ot azt mondja , hogy a” S cyth ák” Iste

nei vóltak V esta', Jupiter, Tellus, vagy

Föld, Apolló, Egi Vénus, és Hercules:

ezeknek a' ' neveknek mélljebb magyarázat kell,

7mintsem hogy őket bálvány imádóknak lehetne

belüle tenni. A, minthogy közönségesen a” Scy
t h ák'i vallását egynek tartják a” hat fő vallások

közül , és a' P o gá n y vagy 'B a rb a r ú s vallástûl

egésszen megkülömböztetik, mert van , úgy mond

nak, Barbarus, Sbytha, Görög, Zsidó,”

Samariai, és Keresztyén vallás. De én ezt

is a' mit itt' Scy'tha religiónak neveznek; in

kább tsak az Irás - tudatlan , de külömben józan

gondolkodó köz népnek adnám , mint az Ir'ás' tú

dó és tanúltabb Magó gáknak. Hogy V esta
- a” Scytháknál a” fő lis t e n s é g' ábrázolója vólt ,

arrú] „kérdés sints : I n'd a t h y r s u s is azt felelte

D á rí u snak, hogy ő U r ának vagy G a z d á jának

senkit mást niem_ ismer , mint J up i t e r t a' maga

első Atyját , és V e s t á t" a” Sc y t h'ák' Királyné

ját. V esta a“ tűznek Istenevólt, .és a” napkelet-i

titkos P«h i'l o s o p h ia Istennek hitte az egész Min

denség közepében lakó , de onnan a” maga erejét

,s mintegy ki szivárgó sugárit végetlenül ki ter.

jesztő T ü'z e t. A” többi neveket, úgymint J u

p'it e rt , (a' kin Ida nt h yrs us vastagabb érte

o
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lemben M a g ó g o t, értette , mint J á n u snak , az

az Noénak. unokáját) a” Földet: Ap ollót ,

Egi Venust, és Hercul es,t>,'hol vette légyen

Herodot? én nem tudom magábúl Herodot

búl meghatározni ; azt látom , hogy ezek , az egy:

H e r c u,l e s en kívül, m'ind bujdosó-temeg , Pla

n é ta nevek . a' minthogy Vé n u s t is külömböz

tető névvel É gi V é n u snak nevezi. Ennek hát

a” P r o m e t h e u s” oskolájábúl kerültt Th e ol o

giának kell lenni; nem úgy mintha ő azokat ol~
lyan I s t e n s é g e knek vélte vólna lenni, mint a' W

közelebb említett é gi k ö z é p tü z e t: hanem ,

hogy hitt az O rök kö zé p tüzbül ki szivárgot}

számtalan n ap o kat, mellyeknek egyikének, úgy...

mint a” mi Napunknak, vagyon különös tsil. e

lag-országa,.'s abban a" többek közt, Jupi.

ter, Tellus, VenusPlanéták; de Hero.“

dót azokat, mind, el-nem számlálta: mivel ő

már több kézen által ment hibás hagyománybúl

vette , a' minthogy nem is az eredeti hhanem ké

sőbbi nevekk'el/ nevezte: mert a, mint Hirám a:

böltsesség könyvében , C o d. X. elő számlálja ,

Prometheus” idejében a' Plánétákat, és nem

hatot, banán (a, Napon kívül) kilenczet, az ér.

c z e k”, és .fé 1- é rc z'e s“ neveikrül nevezték a” tit

kosabb bőltsesség' sorsosis: (*) és azoknak mozgás

saiknak T á b l á kat is készített A tl ás , a” P r o

m e t hfe u s9 Testvérje , és a” C a'uc a s u srúl tőle

lett elválása előtt, neki aÍmagasabb tudományok.

ban egyik segédje z a, minthogy az a' titkos 'P h i.

lo s op h ia , mellynek akkori fészke “vólt á” K a.
k a s hegyek' , ' C a u c a s u sl környéke , az égi tes.

teknek testes valóságát , m a s s áj át tulajdonkép.

pen való érczekbűl tsinálja ki , és a” mi minden

egynek öszve keverésében , leg erőssebb“ vagy bő

.vebb, vagy szembe tünőbb , ar'rúl nevezi a' Plá.

 

log. (tt) most pedig meg fordítva, nz érczeket nevezik a' Plánó

ták' újabb neveikrül. ,



__33[,_.

í n é t á t , 's abbúl magyarázza 'annak,a' földi" "dol

' gokba való be folyását , in fl u X us á t 's a'hoz mé

ri nehézségét is: melly így, igenykönnyen meg is

egyeztethető , mmd a N e u t 0 n törvenyjewel a”

P l a n é t á. k' teste1 sí'irí'iségérűl , mind a” F1 e p l e r'

ki szivárgásaival , e m a n á t i ó ival : de mivel ezt

hosszabban világosítani, nem ide tartozik; 'én tsak .

azt teszem ide , a* fni minket illet; hogy a“ mit itt

H e r o d ót a” S c y th á k' Istenei felül mond, az a'

P r o m e t h e us' tudományjának némelly, de min;

den rend' nélkül elő adott töredékje. V e s ta a'

k Ö Z é P t ü Z 9 az a, véghetetlen ., láthatatlan , örök- '

ké való és szüntelen munkás és értelmes égi tí'iz

melly minden valóságoknak anyaszere : Ap ol l ó
h az abbúl ki szivárgott elsőbb rendü tüztsíllag,

vagy N ap; a” többi a' Napbûl ki szakadozott >

durvá'bb testi'i' setét gombolyagok; és ezek az egy

V e s t á n kívül nem tartatódtak a” S c yt h á k- böl

tsebbjeíktűl I s t e n e knek; hanem bizonyos I s t "e- '

ni tulajdonságokkal l'úgymint a” közép tüz

:nek külömbözö kilsziyárgásaival bíró n ag y“ le'l'.

Ik e s áll a to k n a k ; mellyekbűl-osztán lehet, hogy

'a' köz.,nép felsőbb és alsóbb rendü Isteneket.

1 tsainált: de lehet az is hogy nem tsinált; hanem.

H e r o d ó t ollyan , akár írott akár hallott hagyo
A mánybúl, vette, a' melly a' Scythák' Astró

.nomiáját a, Theologiájokkal öszvezavarta;

mert ellenben D u"r_i s (a” kit C i c e r o , tökéletes,

exactus Írónak nevez; ad Atticum l.6,)

azt mondja ,- hogy éppen a” _ C a u c a su sí hegy“

' lakossal nem áldoztak J u p í t e r nek és Mli ner

vá'nak. Erre tehát azt kérdezhetné Walaki : 'm'íbűl

mutato'm meg , hogy Pyro m et heqs 'Scyth a.

lett légyen? Hátrább vólfía ugyani-ennek helyje ,

de nem árt itt meg előzni, mivel már ki mondot

tam az állítást, hogy a” Scy'thák* Th eo lo gi

ája, a” Prometheus” Philosophiáj án é

pűl: - Herodorűs, a“ Prometheus” rabsá

~_
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gárúl írott könyvében nyilván mondja, hogy

Pro metheus Scytha Királ y vólt, és annak

a” mesének is hogy a” Sas szaggatta a" Pro me

th e us' májját meg fejtésére jó útat nyit, azzal,

hogy a” S as , vagy A qu ila nevü folyó víz nag

áradást tsinálván , a, közel való tartományokban,

és ő nem tudván hamarjában a” maga népének é

lelemre valót szerezni, fogságba vetették őtet a”

Sc yth ák , mellybűl 'He rc ul e s (a; Tyrusi, a” ki

vagy fija vagy unokája vólt P r o m eth e usnak ,

mint majd alább) szabadította ki, az A qui la vi

zét a" tengerbe vezetvén: hasonlóûl ír róla Agro.

etás, a” Soythiai, dolgok” történet-Irója,

(mintlehet látni az Apoll onius Scholiaste's

sében L. 9.; és ugyan annál rerum Lybícar.

3. és Stephanusnál is) Ez a' Sas, vagy A

quila vize, most nintsen ezen a' néven, de köne,

nyri elhinni , hogy valaha így hívták; mert a'

Rhymnicus hegyeket, Orlini h ori, mellyek

S ib é r i a” határjátúl alá dél felé nyúlnak N a g y

T a t á r o r s z á gnak széliben, most is nevezik S a s

hegyekn ek, montes aquilarum, mellyek

nek déli.'o“ldalábúl eredő valamellyik nagy vizet

nevezhettek v'alaha He r o d o r u s előtt S as víznek

sebesrohanása miatt: Ezek tehát és mások is né

. mellyek nyilván mondják S c y t h ának Promethe

v ust, sőt Kir ál ynak , de ollyannak a” kita' S c y

th á k meg is mertek tömlöczözni; az az nem Mo

, n árcha, hanem esze és tudományja tekintetéért

választott. igazgató; és ezen íróknak bizonyításai

a“ Deucalion” özönvizének is egyenesebb ma

gyarázatjára , annál, hogy ő vagy haddal, vagy

a
 

P ' . un

(1') Ezt a' Herodorus (neuf Herodotus) bizonyságát méltó vólna ~vak“

lamelly nevezetebb könyves házban maga eredeti valosá aban is

meg vis álni; mellyet mé eddig tsak az Apollonius S_cho_1astesse

után tu unk; Herodorus ugymond) peregrina dicendi rationg, de

vinculis Promethci haec scribit: Begem enim Scytha-um fuisse,

eum dicit, qui cum non posset necessaria suis subdltls submim

str-are , propter fluvium dictum Aquilam campus inundationem ob-_

ruentem, vmctus est a Scy'thís. ~ . v

l
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szállítvánnyal borította el .G ö r ö g 'o r s z á g o 't ,

r (melly azomban későbben úgyis meg lehetett) bá

torítariak. De külömben is midőn F l. J ós e f J á

fetet, vagy annak fiját Magógot, a* S cyth ák'

első Atyjának teszi; és M a ó “g o t M ó s e s és J á

fe t” fijának; P r o m et h e u st pedig általjában ,

mind a” való dolgok” Iróji, mind a' költeményesek

J ap e t' fijának tartják lenni; az A n yj á t pedig,

és így a“ J a fe tl feleségét, H e s i o d ugyan a'

Theogoniláj ában mint .A'pollonius is az

_ Argonauticájában Clymenének nevezik,

melly név ujjal mutat az említett özönvízre (xMEw

y le mosom , vízbe mártom, a' mellybül van, mm

xkpapoc, víz özön) ez a” C l ym e ne pedig mindegy

vólt az Asi a Nymphával , ki hasonlóúl 'O c e á n

nak és T h e ti snek Leányja vólt, (mi nt láth at

ni I s i d o r. L. l/i. Et y m o l.) semmit sem lehet

kételkedni benne , hogy P r o m e t h e u s Scytha

vagy a' S c yt h á k” Atyja vólt; némellyek szerént

maga M a g ó g, de hamarébb annak F i j a ; ..:' Most

hát egyúttal tovább is megyek , mivel ez, és a' kö

vetkező szám külömben is öszve tartozik: A” Pr 0

m e t h e u s” származásábúl könnyen meg magya

rázható az is; hogy az Assyriaiak, P'ers ák

és A r a b s o k ő tőle tanúlták a” magasabb tudo

.mányokat nevezetesenlaz A s't r o n o miá t ; vagy

ha nem , leg alább tökéletesítették azt , r némelly

titkosabb“. és ollyan dolgoknak által vételével , a'

mellyek tsak a' N o .é' házában találkoztak. Mert

az ő-Anyja, .Clymene , vagy Asia, ngy'an

az vólt a' ki S amb eth e Sib yll a (annyának te

szem úgy mint J áfet e t Atyjának, nohaoé'n öreg

_Annyának tartom) a” ki P er s i a i~ S ib yl l á nak is

's néha He b r a e ának is neveződik; igazábban le

hetne A r a b snak nevezni S, a m b us városárûl ,

mellynek és azon tartománynak. lakossait S a m b ó

és Sambitae nevezi Stephanus. (*) Mivel

 

110. (4'!) Prometheusnak tehát , már az Anyja, vagyvőreg Annyat'u

tán, 'a' ki pedig, noha Asszony; de a' maga «már akár-millyen -

tehát
.u I
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tehát ezt a' P ro m et h e us t a' természet titkos-tu

dományjában különösen jártasnak, kivált Astr o

n o m u snak tartják a” régi hagyományok; min

den tétovázás nélkül el lehet hinni, 's nem is le

 

de titkos tudományarúl, mind akkor mind későbben nevezetes

gólt; nagy ismeretségének kellett lenni Asiának alsóbb részei

en is.

zu. (i?) Azok a' tsudálatos dolgok, mellyeket a' régi Históriák,

noha sok mesékkel keverve lleszéllnek Prometheusrúl, azt mutat

ják hogy ö különös tudományú ember vólt. Hiram pedig mint" '

mar mondám, tudományiát nyilván is ki teszi, hogy az állott az

„visgálás, érczekkel való bánás, és orvosi tudo

many'vmesterségebül. «- A' Historicusok meg egyezése sze

rént az ö hazája vólt a' Caucasus vidékíe, a” hová lett a' M a

ó á knak az Arm é n i ai Ara: es mellül első kiterjedése; most

azo at a' hegyeket a' lakosok Cocasnak, melly magyarul Bokas

nak íródik, nevezik, némcllyek pedig A lbo risriak , sógorságos

név az Abarissal, A barral, Avarral. Oft vólt valamell ma

asabb hegyen az ő égvisgáló háza. Specula; a' hegyek ol'dalá

an, és alljában pedig, és némellyeknek el nevezése szerént a'

Parc pamm issus son is , ércz olvasztó katlaniai; mert én a'

'. Paropammissus t nem tsak egy bizonyos helynek , hanem

többekre alkalmaztathaló nevczésnek tartom. Azt a' költeményes

elő adást , vagy azzal be takart valóságot, hogy P rome t be us

tsinált vólna e ősször sárbúl embereket, kiket osztán az egbiil le

10 ott tüzzel meg elevenített; lehet, hogy mind Ovid', mind v

C audianus, mind mások, a' teremtésrűl és Noe" özönvizériil.

való hiteles hagyományokbúl keverték öszve; de azok a” hagyon

mányok a' leg régibb időkben is sokkal közönsé esebbek vóltak,

mintsem hogy azokat tsupan tsak a' Móses' irásibúl vehették

vólna, az oly sok és annä'i fele elö adásokkal szé ített Históri

ák: A'mit Ovid, Clau ián, Horátz és más ôltökmeséssen

de elég vilá osan beszélnek róla, elő sem hozom, mert ők is

mind régibbe tiil vettek; hanem arra, hogy a" mit ezek így ki

czifráztak, az alatt a' regibbek, nagy és való dolgokat 'ertettek;

bizonyságul hozom magát a' Prometheus nevét, melly ha Gö

, vagyona' sondossälsrúl a"? 7“ Z'?°f"79““9~ a' Providen
tia, mivel ö egy népeit boldogító , es sok hasznos dolgokra tani

tó patria rkn volt; a' honnan sokan Istennek nevezték ötet ,

mint Catullus ín Argonavi; Aeschuylus az Istenekkel

együtt születettnek, az az, az elshó Atyák közül valónak;

sophocles az Ocdypussaban tuz hozó Istennek,

nugcwogovgeov. Illyen gondoskodó Atya névvel tiszteli ötet sok

helyen Hesiod, úgy Calabor es Oppianus; Horatz neve

zi Callidusnak, Catmllus Soler-snek. Tudományjárúl e
dig, mellyet éppen a' Caucasuson gyakorlott, azt mondlja

Ausonius, in Monosyllabis: Unde Prometheo de

corpore sangnineus ros aspergit cautes, et dira.

aconita creat eos: Seneca is a” Medeájában: Conga

rit in unum frugis infausta mala, Quaecumque ge

nerat níveus saxis Eryx, Quae ferr opertis hieme

perpetual jugis sparsus cruore Caucasus Prome

22
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het másként gondolkodni; hogy a' Scytháknak,

az az a” köztök lévő tanúlttabbaknak,“ vagy mint

Ber o'sus mondja S cyt ha; P apo knak mind Is

teni mind világi tudományjok, a' P r 0 m e th e us'

 

thei. A' mit tehát a' mesének valóságos jelentései-ül ir Hero.

darus hogy az A qui la meg áradott, nem az a” következés be.

me, hogy ötet meg tömlöczözték vólna a' Scythák; kik ötet

inkább, mint ondos és bölts Atyjokat nagyon szerették; hanem

hogy az az áraáás és abbúlkövetkezett szüksé-r gyötrötte a” Pro.

me then s' szívét; annyival inkább a' mit §olymarchus ín

rebus Lyciis, és Diodorus Siculus mondanak. hogy azt

az áradást a" Nílus, az Egyiptomi nagy folyó viz okozta vól

na egyszer midőn a' Sirius tsillag fel tetszett, és akkor éppen

Prometheus Egyiptomi Király lett vjílna'; ez sokkép en

gyanús állítás; mert sem áradás, sem még zápor sem szokott ení

ni aratáskor Egyiptomban, avagy tsak Palaestinában úgy

tartiak hogy nem volt. Sein a' N il usbúl S a s Aquila vizet

nem lehet tsinalni , és azt az akkori sebes folyásáért annak nevez

ni, egy kis erőltetés; sem Erometheus Egyi tomi Király

nem vólt; ő ország látni és a" tudományoknak á Ia otiát tapasz- '

talni járt Egyiptomban, 's ha történt vólna is a korban vala

melly n'a y áradás, nem mint H'irály, hanem mint ember-ba
rát kül ötte oda PrometheusiHerculest, hogy az ő viz

bez értő tudományjával szedje tsatornákra a' ki tsapon ó vizet.

A” Prometheusrál való mesének tehát valósá os e'rte mét, a'

mennyire tzélomra tarto'zík, egyenesebben is meg ehet fejteni , és

eleget tenni a' Lactantius állításának L. 1. e. z. hogy a“ lett

dolgokat magokat nem költötték a” Poäták . hanem a' történetek

hez adtak némelly világositó színeket: N on e n i~m re s ip s a s

falsas finxerunt Poetae, sed rebus gestis addi

derunt quendam colorem. Ez tehát az igasság: hogy

Prometheus nem más vólt mint vagy maga Magóg, vag ' a“

Magóg" fija, Jáfet' unokája: és ö ollyan io gondos bázi

azda, de egyszersmind az özönvíz előtt már divatjában lévő tu

ományokban a' Noé' több unokaji felett jártas ember vólt; a' ki

szállitványokat is rendelt több külömbözö helyekre; de a' néget

is vagy annak értelmesebb részét mind az Isteni mind a' vilagí

böltsességre, résszerent nyilván, résszerént titkosan tanítgatta :

mert I) Moses és Jósef szerént Magóg a' Jafet' fija; min

den históriák szerént pedig Prometheus a' Japet' tiia„ (de

a' kit én mint már mondottam, 's mindjárt elő adok bővebben is. _

bizonyosabban érthetek unokájának) és ennél a' J áp e tn él a”

Gö r ö gök sem régibbet , sem hosszabb idejü embert nem tartot

tak, úgy hogy a' nagyon vén embert , mintegy mégismertetô név

vel JJ á p etnek nevezték. z. A' C au c a su shoz vólt kötve vagy

lánczolva Prom etheus, mert Arm éniábúl az első népesebb _

szállítványt ö vitte a” C a u c as us vagy B a k a s hegyek' környé

kére, a” honnan küldött többeket napkeletre C h i'na felé. és mal

felé is Deucalion által His Asiába sőt az Europai Gö.

rög országba is. 3. Lc hozta va y lelopta Prometheus

a' tüzet az éghűl ; mert nem tsak vilagositotta a' népnek értelmét

és gondolkodását; hanem a' C a u c a s u s alatt lévő S o á n tarto

mányban , C ol chi sban , Iberiában , sok arany, ezüst, és más

, erez nemek termettek, mellyeknek ki főzése és olvasztása' mes
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hagyományín épült , és azt teszi ez B e r ó s u snál,

hogy a” N oé' tudományját másoknál nem lehetett

keresni, mint az Ormény és Scytha. Papok

nál. ' Itt vette eredetét a” Zor oáster' vallása“ is

 

terségét vagy maga találta .Prom e th eu s, vagy az özönvíz előtt

már tudva volt Tu b a lk a i n' 's mások' mesterségét fel eleveni

tette , a' honnan A e s c h yl u s, egy a' leg régibb G ö rö g Poé

tak közül, illyen ditsekedő szókat ad a' Prome theus' szájába; '

mit hozzak eló? mennyi hasznokat fejtettem már én ki a' földnek

g 'omrábúl? vasat, aranyat, ezüstöt, vagy ki találta a' rezet? ki

elébb mint én? ha hazudni nem akar: -- senki sem, valóban!

Első C h em i cus vólt hát ő Ae sch ylusnak 's más régibbeknek

ertelmek szerént, az újabbak szerént pedig, minemű a' többek

közt Becher in Physica subterranea, Fő Alchimista

vólt; és ba az előkelőbb titkos Chemie usoknak állításaikat

öszve hasonlítjuk a' P ro m e t h e u s' ember -t'ormálasával; s a r

vaíy vízzel kevert agyag, leszen az anyaszer. (a' millyen.

bii dolgozottnak mondódik Prometheus) Nagy Alb e rt de

Trans m nt. L. 2. hu m id um un c t u o s um teszi anyaszernek,

Aquinói Tamás vaporem unctuosum , Mária a' Mó

ses' Nénje. a' Prin cipi amo knak formáját az öszvekeverés

előtt füstnek nevezi; Bech_er a' tégla agyagbúl ,' ol ajnak , vagy

más kövérségnek hozzá járúlásával, négy óra alatt vasat ter

meszt. Hermes pedig, midőn az érczeknek nemzése'ríil beszél,

azt mondja: Sol est ejus conjugii Pater, et alba Lu

na mater, tertius snccedit ut gubernator, ignis;

4. Ez tehát arra hogy embert formált, és annak mcgelevenitésére

tüzet lopott P'r o met h e u s , elég magyarázat magában: [-Ii r á m

"pedig a” böltsesség' titkos könyvében L. 2. nagyobbat is mond ,- és

ezt a' teremtés históriáját értelmessé teszi több környûl-állasiban

is, és példát hoz, hogy az anyaszer-toiásnak ki fejtésére, nem ,

hanem tsak termesztésére szükség a' kan, és nőstény együtt.

5. Hogy tudniillik Prometheus, vízzel kevert sárbul embert

teremtett, az , az újjabb C h e m i c u s o knak , némelly annál kis

sebb róbateteleik szerént is a' leg fellengősebb Chemiára mu

tat. o c h as Franczia C h e mis t a azt mondja magárúl: '„Vísis

„tot mirabilibus naturalís operationis aquae beneficis , scire ave

„bam , guid eadempossit ell'ieere , artis naturam imitantis adju

„mento . Quare accepta aqua, quam_non esse compositam robe

„noveram, nee ulla alia re quam Spwitu vitae mixtam; adiiibito

„artifieiali Continuo et proportionato calore, mediante snpradicta

„coagulatione, et fixatioms limace , eam parabam et disponeb'am,'

„donee in terram verteretur (majmolta az Isten lelke munká'át.

a'kia' teremtéskor ülte. kotyolta a' vizeket) quae terra , anima ia ,

„vegetabilia et mineralia, producebat: non refero, quaenam,ani

l „malium et vegetabilium species lllae fuerint, hoc enim alio loco

„reservatum, sed animalia se mowzbant , edebant, etc. et probae
„nnatomicae de iis a me factae adminiculo, ea ex multo sulphu- l

„re, panco mercurio, et pauciore sale composita deprehendebam

(hat nem tsak Anatomla kellettchozza, hanem új Chemica opera

tio is) „Mineralia creseere inclplebant. atque in naturam suam.

„unam partem terrae ad id disposi'tae vertendo , augerl, erantquo

„solida et 'ponderosa: atque Scientia hac vere demonstrativa, sci

22* '
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és Tudományia; az ő jó és'fô Principiuma,

ugyan az aimi a' Pro metheus közép tüze; a~

másod anyaszere, a" testesebb valóságok. .Mert

az a” titkos böltsesség és az azt fenn [tartó elrejtett

_____

„licet Chemia , ipsa , ex multo sale , panco sulphure, et panciore

„mercurio composíta esse reperiebam.“ Ez nem azert van ide fel

hozva , hogy akárki látatlan és próbálatlan higyje;_mert miért ne

lehetne azt másnak is nieg'próbálni , a' mit Bo chas allit. hogy

próbált; hanem, hogy a' Prome th eus' sár emb ere bizonyos

Cbemiát mutat, és ennél a' Bocbá s' próbájánál még na yob

hat: azomban, hogy a' régiek; a' kiknél hogy a' maiak jobb áh e

micusok e? még nints meg mutatva; az illyet vagy által értet.

ték, vagy legalább el hitték, a' sárrá! való ertelmek bizonyítja:

Atb e n ag orás maga is régi bölts, magánál régibbre Orp lie

nsra útal, hogy a' vizbül agyagsár lett, limus. Apollonius

más régi görög iróbúl, hogy a' sárbul közönséges föld lett;

hasonló értelemben vóltak , T h al e s , Ze no , ll o m é r, H es i

. od, és több régi próbáltt emberek. 6. Hogy a” Caucasusra,

és éppen a' magasabb hegyekre vólt kárhoztatva P rom etheus,

és ott egy kôsziklához kötve, vagy kô oszlo hoz . ez az ég visgá

ló tudományt jelentette; mint Atlás is a' ro m eth eu s öttse,

hogy heggyé vált . abbúl eredt , mert nagy A st ro n om u s vólt,

úgy ítél Ágoston is de Civ. Dei L. 13. és Diodorus L. 3.

e. 6. (hanem ha vagy amaz, vagy mind a' kettô talán fiatalabb

Atlásrúl emlékeznek. hasonló okbúl) sőt a” Hiram cjdik és

lo-dik könyveibûl azt is lehet látni hogy Prometheus és

Al lá s valamellyik Ii oka s begyen , a' Csillagok L a is tro m á-v

nak , e's_égi testek” for ása' számjainak, valamelly ollyan emlé

keztet'ô Eoitményt is taináltak mint a' S e th' oszlopjai: hogy pe

dig a' C a u c a s u s t 'e's C o l ch i s' vidékét választották lakásûl ,

az az orvosi tudományt ábrázolja. 7. Pandora” meséjét is a' ki

minden Isteni ajándékokkal bírt, de minden rosszat is vitt a' be

zárt edényben; valamint Mercuriust is, a' mi elevenkénesôt.

de egy igen nagy hathatósságú és tapasztalhatatlan vékonyságú

anyaszert, elementumot is tesz, mind reá lehet a' Chemiai Tu

dományra alkalmaztatni; Mi n er v á t a' böltsességre .x 's minden

hasznos mcsterségekre; úgy hogy tsak a' Jupiter“ haragja, az

égbe való fel hágas, 's más hasonló ezirádäk maradnak a' Poetai

költemények közé tartozandók.

Az vólna hátmég bátra, hogy mivel Prometbeust, Scy

th á nak , Ma ó g ának , M agy a rnak tartom , ennek a' nevezetes

At ának e'lct idejét alkalmaztassam, arra az időre, a' mellyben

élhetett legyen egy No é' unokája, vagy unokájának fija; Ennek

ugyan a' Mó se s” idô számlálása szerént nem nagy számvetés kel

lene , mert S e mrül a' Jáfe t' testvc'rjérül azt mondja Mós e s,

hogy Sem nemzette Arfaxádot mo esztendős korában,

az özönvíz után két esztendővel, és élt még azm

tán 5oo esztendeig. Arfaxád n emz ette Sehlát 35.

eszt. korában, és még azután élt 403 esztendeig;

és így Arfaxád élt még a” na y özönvíz után 440 esztendeig :

Arfaxád e y lineában álván 1 agog al, mindenik unokája

lévén Noéna , ötet is ekkorig élhctőne lehetne ítélni: többet

kivánna pedig a' történet Íróknak azámolássok P ro m e tbe u s r a

nézve; a' minthogy én örômestebb is tartom Prometb e ust
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Társaság, az özönvíz után való első egynehány

századokban, már a” Kakas hegyektül Baktrig,

áig ar' Paropammis'susig, a” Persiai tenger

öbölig, Arábiaig, Kaldeáig, Syriáig, Kol

chisig nagyon el terjedett; mint Bactriárúl

bizonyság a” most említett Zoroáster, a” AP a.

ropammissusrúl az, mert Apollonius és

.mások ezt vagy öszve zavarják a” C a u c a s us s al
vagy egészt odáig el nyújtják, hogy ott tsipkedte

vvólna a” Sas a” Prometheus” májját, holott

ott tsak egy nevezetes réz bányája lehett Pro me

theusnak; mert Paropammissus ő nálánál

.újjabb Görög név naga; réz színü veresset tesz, nav

.mindent, „Uzo; "pedig rejtek helyt. Arábiárúl

.bizonyítnak az ég visgáló Táblák, mellyeket.

Nagy Sándor Görög országba küldött; de r

.a' mellyek még az ő 'idő-fejekn'él későbben tökéle

tesedtek , noha régibb , de P r o m e t h e ustúl vie,

' lágosítódott tudománybwúl: C h al d e árul azok a'

nevezetes égvisgáló Papo k, kik még, most is hí.

.resek; S y r i árúl az a” közönséges. hagyomány hogy

"őket Prometheus tanította az Astronomiá.

 

Já fe t' unokájának , mint fijának; de mivel arra némelly bizonyos

állítások is mutatnak , hogy P r o mc t hc u s éppen maga Magóg

lett légyen: úton kívül , azt is meg kell próbalnom , hogy az ak.

kori idők szerént az is meg lehetett; - Az akkori világbeli nem

zés lehetett az Atyáknak vénebb korokban is; Noé 502 eszten

dős korában nemzette Seme t, és akkor is ollyant nemzet“ a” ki

gel'élhetelt 600 esztendeig; miért ne nemzhetett volna. tehát Jafet

300 esztendős korában, 's még későbben is, vagy ha korábban

nemzette M a gó got (a' mi hihető) miért ne élhetett 'vólna M a gőg

szint úgy (yoo esztendei mint Sem ?. nemzhette Jafet Magogot

mintegy 190 esztendőve az özönvíz után, 's ha ez,_annyit élt mint X

S em, úgy meg lehet az ő élete hosszat egyeztetni azzal , a' mit

Hirám mond hogy Prometheus A enor elett vólt a' Böl

tsesseg oskolájának fő Mestere , és, azzá ett az özönvíz után mint

e y (154 esztendővel; melly már nem ellenkezik a; Rrom etheusk

é ete idejével, ha azt a' D cucalion“ özönvizétúl vissza mérjük:

de mivel Magógnak, az özönvíz után hamarébb kellett neveze

tes Atyának és nagy tselédes gazdának lennie, esmar Pronay,

' theus' idejében a' M a' ógák. ollyan szammal vóltak, .liogy tobbi

szállitványok teltek belô öli: illyen Ch r ono l ogialrblzonytalan.

ságokban én inkább akarom Prometheust ll agog' fijának

mint Magógnak tartani; mert Sa t us J a pet o nem tsak fit „,

hanem unokát is tehet.

l



.ra; Col chisrúl pedig az a” sok aranyrúl és orvos

tfűvekri'il szólló hagyomány, mellyekri'il az a” kis

tartomány , 'egyébbaránt [is a' C auc a s u snak leg

közelebb való szomszédja, eleiti'il fogva híres vólt:

' innen való vólt a” büvös bájos Medea is, a' ki

iü ismeréséről olly nagyon emlékezetes.

Eleinknek vallása tehátaz vólt, a' mi a” Nap.

keleti Philosophiának az Isteni-ül való ér

telme; A' tü z e m b l e m ája alatt tisztelték ők

Vesta névvel az egy élő örök Istent, kinek

"többféle tökéletességeinek mind-meg annyi szemé

lyes neveket adtak; illyen vólt a” többek közt

M ár s Isten , és H er cule s , minekutánna a” ké.

sőbbi költözködéseket fegyverrel kellett meg-ten

niek: de hogy ők éppen távoly vóltak aÍtulajdon

képpen való bálvány imádástúl , egyik jele az ,

-mert a” H a d a k ls t en é t, vagy az értelmeseb

bek, annak neve alatt, az egy örök Isten

nek hadakat intéző fő hatalmát , nem

valamelly bálvány formában tisztelték , hanem egy

valamelly kardot le szúrtak a” földbe, is ott imád

'koztak , mint az Isten” különös jelen létének

S ym b o l u m a előtt; el hiszem hogy meg szen

vedték ők a9 faragott vagy öntött képeket, is, de

azokat is tsak mint S y mb ol umot, (*) és sem

mit se lehetett" többet szemekre vetni, mint azok

,n'ak a” mai Heresztyéneknek a' kik az-Istení tisztelet

helyjein képeket tartanak, és a” Szent'Háromsá

got'is ki ábrázolják: az az nem vagyunk jobbak

ő náloknál. Nagyobb. az, hogy a' történet írók

úgy írják le az ,ő, esküvésbeli rendtartássaikat,

hogy mikor esküsznek , az Egbe fel felé néznek;

.ez is azt teszi hogy vagy az örökké élő Istent imád

ják , vagy a' vastagabban gondolkodók , valamelly

égi és láthatatlan tüzet; mellynek azomban kön

nyebb meg foghatására, hogy felesleg ne tartot

 

'(*)I Herodot ugyan tagadja. ho y oltárokat és templomokat tartot

tak vólna a' Scythák az Istene nek, '

4
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-tak vólna valamit az égi testekri'il ;^ arrúl valamint

én nem felelhetek, úgy a” kik őket bálványozók

nak vélik , azok sem tudnak bizonyítani: Ha úgy

vólna, hogy a” Jupiter, Apolló, Mars, Hero

k u l e s , ,s több Is t en-n e v ek bálványozást bor

~doznak magokkal: úgy mikor a' fő valóságot Ose

ink el nevezése után, mi Keresztyén Magyarok'

Istennek nevezzük, mi is bálványozók vólnánk;

mert ez Asiai Oseínknél Eget tett; Ten vagy

Tien, ma is azt tesz a, Sinaiaknál; (de nem

"valamelly testes .I matérialis eget, hanem az Eg.

»U r át , az örök Egi tüz neve alatt értetödött, min

deneket be töltő értelmes fő valóságot) ha tehát

mi az illyen elnevezésümellett nem imádunk bál

vány Istent: valóban Oseink se, avagy tsak azok

nak tanúltabbjai bizonyosan nem , ~hanem azokon

a' több féle neveken tsak többíéle Isteni tulajdon

ságok-ai értettek. _ _ '

P r o m e th e u s” tudományja tehát a'- S c y tha

Papok kezén, és némelly nagyobb tekinteti'i em

r berekén által, terjedt időrűl időre; mint példák

reá Zoroáster a' ki Ba'ctriai, Hunnus tar,

tománybelí fejedelem vólt, és ha már azon idő

ben valósággal Királynak ismertetöd'ött, úgy az

ő tulajdon értelemben való Hirálykodása, 'a' fe

jér Hunno k" Tartományában vólt , a” kik ha.

marébb oda hagyták a' N omades, Pásztor éle

tet; a' kinek tudományárúl és Theologíájárúl

nem szükség szóllanom; mert hogy ö aÍ régiek

közt fő tudósnak, és az Egyiptomia knál sem

mivel sem alább valónak; sőt a” szomszéd Pei:

1' s á k' T h'e o l o gi áj a A t,y j ának is, tartatódott ,

az tudni való. --_ Továbbá Anakh arsis és „A,

bari s, de a" kiknek már inkább. világi böltsessé- _

' ge'krí'il mint Theologiájokrûl vagyon a” Histori

c us 0 knál nagy nevek. Tudni. illik.

s- 54..

Sokat bele kellett hoznom az Istem-ül, való

Tudomány vagy Religio felül tett elő adásom.
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~ NTudl'y ba, .a' világi tudomány” vagy böltselke;

- mány'vagy dés' állapotjábúl; mert éppen az Istenről

billt-"Ielke- való Tudomány egyik fő ága a9 böltselke

des' alla- , - - I - s

potjaa'né- desnek: Pb 11 os op h 1 anak nevezni a

sí Magyi" Religiót , nem vólt újság egész a' XII.

roknal. , . , z *

- századig , ugy neveztek azt magok az Ia

ten' szolgái és a” Papok; a” Xl. Százban úgy

írták a” Német országi P ü s p ö k ö k VII. G e r

gely Pá pának, Sanctissima Púhilos ophia:

{most hát folytatom egy nyomban Os-eleink' Tu

dományjának elő adását. Prometheuson

kívül. két különösen “tudós S c y t ha Böltsrûl em

lékeznek az Írók (mert Zoroaster is Scytha
'vólt ugyan, de nem egy, hanem sok, a' Bactriai i

és Margiai Királyokat jó darab ideig úgy ne

vezték) ' An a ch a r s is közönségesebben ' ismere-n

tes; ő a' világ tudtával mérkőzhetett a' Görög

I fövebb bőltsekkel: Abarísnak ritkább az emlé

kezete, régibb is vólt Anaka rsisnál , ő bi'ibá

josnak is tartatódott és nem tanitványja , hanem

- mestere vólt inkább P,y t h a go r á snak ; ő írta le

"az Apolló” útját az Eszaki Scythák közt, ő

kapta Ap ollótûl ajándékban a” tsuda tévő nyi

lat, az az a" titkosabb böltsesség tudományját, 's

"ő tőle kaphatta P-ythagorás is: de ezen én épí

teni nem akarok, hanem tsak azon , hogy mind

Zoroaster, mind Abaris, mind Anachar

sis, a” régibb Tudósok előtt ismeretesBőltsek

vóltak, és így arrûl kérdés sem lehet, hogy vólt

a” Scythá'knál a' böltse'sség magassabb részei

"nek, ha nyilván való nem is de titkos oskolája:

és ha utóbb a, népnek nagyobb része,. akár a'

pásztor életnek folyvást-tartósága, akár a" hadak

kal járó későbbi költözködések miatt, írás -tudat

lan maradt is J de az egész nemzetet, a” Tudós

Nemzetek számábúl neintsakki rekeszteni nem

lehet; hanem még aztis bátran lehet állítani, hogy

mind a" Metaphysicai , mind az ég visgáló,

mind4 a'testekrül való természeti Tudomány, eléb

bi vólt ezeknél, mint az E g y i p t o m i aknál, mert
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ők tartották meg Noénak mind az özönvíz után

vólt hazáját, mind az özönvízelőtti tudományjátz'

későbben mehetett az , és éppen a” M a g óg á k' ha

zájábúl A r a x e s melli'il, sőt résszerént a” Ca u c a-

s u srúl is E g yi p t o mba ; “s ha ott néha néha időn

ként utóbb nagyobb elő menetellel folytatódott is ,

de végképpen a* Ma g ó g á knál sem aludt ki. A” mit

a” P e r s á k tudtak a' magasabb tudományokban ,

annyival inkább a” mit a7 Sin a í a k , azt hama

rébb lehet a” Mag ó g a hagyományokbúl származ

tatni, mint az E g y ip t o mi költözködésbül. De

hogy hajdani M ag y ar Eleink sem nem voltak olly

tanúlatlanok, mint némellyek akarnák,sem a” köz

nép, nem a” közelebb vagy távo'lyabb való idegen

nemzetektől kapta a" mit és a' mint_tud, vagy a”

kézimesterségekben vagy a'magasabb tudományok

ben, s'ok bizonyságai vágynak, annak a9 már tanú

latlanabb Magyar nép közt is. Illyenek azok a' sok

.Mesterségek, és Tudománybéli neveze

te k , mellyeket más a” tudományokban nagyobb

. ra ment Nemzetek sem tudnak olly igazán és

természeti módon ki tenni, mint a” Magyar: egy
.. .. I l r I a I '

kozonseges es n'as tudatlan Magyar. Móln ar is

tudja a' Nor-ma, vagy angulus rectus nevét

hogy az s z e g - m é r t é k ; mivel az egyedül se na

gyobb se kissebb az egésznél, as többi vagy szít-

kebb vagy tágabb az egész szegletnél , és ezt ő nem

vehette idegen nemzettül; tudja hogy a” víz" s z í.

n e egyez a' lá th a t ár' színével , mert a' lib el

lá t v íz m é r t é knek hívja: különösen pedig a'

nagy Prom e theus' Caucasuson gyakorlott

-tudományjában, a' Magyar köznép sem vólt já~

ratlan: hogy. tudta vólna a, Magyar, az és za ki

szelet fel-szélnek, nevezni? a' delet általjáó

ban a'l szélnek; ha. nem tudta vólna azt is hogy

a” föld" tengelyje Eszakfelé fel van emelve, dél fe

lé, alá nyomúlt: ismer-tea, Csillagzatokat , és

szemre jobban nevezte, mint az újjabb időkbeli

“Astronomusolna' Medvét Gönczöl” sze
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kerének nevezte a” Magyar, az Oriont Ha

szásnak, és ezt sem a” Német Keplertűksem

_ az Anglus Neut'ontúl, sem a” Francz dela

Hirétí'il, sem a” Dánus Tischótúl, sem a'.ré

gibb Deák és GörögAstronomusoktúl nem

tanúlhatta, mert annak, a" Csillagok” feljegyzöi

nél Medve, vagy Ursa, Arctos, féra, és

különösen a” nagyobbnak Helice, Calist o, a'

.kissebbnektcynosura a” neve, Schiller, ne.

vezte későbben ~a' kissebbet Sz. Mihály Ar

changyalnak, _a' nagyobbat Szent Péter ha

jó j ának; szekérnek 'tsak igen későn 's leginkább
aq Németek kezdették nevezni; mellynél , a? ma

gyar szekér neve sokkal régibb, és még Asiai

nak kell lennie, mert a" négykerekü nagy szeke

rek már ott szokásban vóltak eleinknél; annak a'

külömböztetésére mondják pedig G önc z ölének

azt az Egí szekeret, hogy nem két kerekü: emezt

pedig úgy-mint a' Kaszást az Astronomu

sok általjá-ban Orionnak', Gigásnak 's elvéttve
J u gul ának írják , maga Schiller S z e n t Jó s elf

nek: llol vette hát 'a' Magyar ezeket a” neveket?

bizonyosan honyi A s tr o n o m us saitúl , és azon

tsillagzatok' formájához sokkal jobban alkalmazi

tatva, mint ama” nevezetesebb égvisgálók: illyen

a” fijas tyúk is, mellyet Pejades! vagy Ver.

giliae, vagy Atlantidesnek hívnak, a' Bika

jelben, mellynek az a” késői neve a” mellyel igen

ritkán említik az Astronomusok Massa gal

linae a' Magyar névbül származott: vagynak il

lyen alkalmatos nevezései a” tsillagzatoknak a' ré

gi Traditiók' után többek is , a” mellyekkel kö

zönségesen élnek kivált a" barom legeltető embe

rek: de többet azért nem említek, hogy ezekre

úgy is azt mondhatná. némelly ellenkezőm'; hogy

tsillagokat ismerni, és azokat ,. nevekrűl kivált

tsak hasonlatosságbûl nevezni ,I nem Ast ro no

mia: mellyre ugyan én könny felelhetek, hogy

a” köz nép T raditiójával úgy arok próbálni;
mint a” melly firûl fira származott alá els kezdetben
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a" böltsektül, valóságos Astronomusoktúl keL

lett erednie: mint a' fel-szél és alszél neve

valósággal meg mutatja: azt már históriai hi

telnek'mértékéig úgy is meg mutattam, hogy mind

Prometheus, mind az ő testvérje Atlás, (a"

ki ugyan Afrikába kőltözött, de vagy fija vólt,

vagy öttse Magógnak) mind Zoroáster A

stronomusok vóltak: de még azt is meg lehet

ne mutatnom, ha itt helyje vólna egy Astro'n o

miai Dissertatiónak, hogy a” melly égi neve

- vzeteket mi vagy Háldiaknak vág leg inkább A

r absoknak tartunk , nagy részben _M ag yar o k, ~

-és még az első találok is Magóga nyelven ne

vezték: Az Eridanusban az Akarnál fényes tsili;

lag , az Orionban a” Bégel vagy Reggel, az

Argonavisban a' Canobus melly régen Ha

:notz vólt , magyar származású nevek, és vagy

akkoriak , mikor még a” nagy víz után közel a'

Ii a k a s hegyekhez laktak a' Magyarok , vagy még
a' nagy víz előtt lettek: azok a, kik a' Sinaiakl

A s t r o n o mi ai tudományjokat tagadják: azt ál

lítják hogy azoknak It a le n d á r i u mot is a' T ö

rö k Csillag nézők tsináltak: ez annyit tesz, hogy

Magyar származású a” Sinai A st r o n om ia : 's

akármellyeggyügyü lett légyen is ez a” tudomány

a' köz népnél, 's együgyü ma is , de a” nevek , és

némelly régi hagyományok tudós eredetre mutat

nak; A' Lucza-Iial endárium , régi hagyo

mány; de nem épült valamelly Astron omiai',

vagy leg alább A s t r o l o giai tapasztalás nélkül;

, mert közép pontnak, vagy is inkább focusnak,

tüzhelynek a' téli napfordúlatot teszi: mellette u

gyan nem akarok felelni, de látom .a' jövendölés

nek égi karikákon épített alkotmányját, mellyet

hihető hogy a' régiek neméppen Lucza napján x

kezdtek (mikor még nálok L u c z á rúl. 's más szen

tekrül nem is neveződhettek a“ napok) hanem a'

napfordúlathoz alkalmaztatták a' kezdetet : hát a'

M e d á r d u s i esőbül jövendőltt [yo napi esőzésrí'íl,

P ál fo r d ú l á si fergetegrül, vagy ködrül, g y e r
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ty a s z e nt el öí napfényrűl , mit mon-dják? ritka

hogy be ne ütne; de ha nem üt is, a” ki azt leg.

elősször a9 köznépnek fejébe verte, régebben mint

sem ezen K e r e s z t y é n nap nevekkel meg ismer

kedtek a' Magyarok ; „annak tsak még is A s t ro

logu snak kellett lennie, ha számolásának okát

nem adta is.

. Továbbá a” mi már a” Chemiai tudomá.

nyára tartozik P r o m e t h eu snak; az érczeknek ,

fél-érczeknek , és ásványoknak , ollyan magyar

_neveik, a” mellyek sem régibb sem újjabb nyel

vel nem atyafiasak; hasonlóúl azt mutatják, hogy

ez a” tudomány nem vólt el rejtve, régi Magó

ga Atyáink előtt. Az aranyrúl nem szóllok, mert

a' Deák azt találná mondani, hogy az aurumbúl

vette a, Magyar, de már a'. veres és sárga réz,

ae st et cuprum, eredeti nevek, fejér és fekete

ón, stannum et plumbum, - mercurius

vagy argentum vivum a' Magyarnál kéne

sö', méltó meg külömböztetéssel, mert egyik ne

ve a r ge n t u m vív u m eleven ezüstöt tenne , ho

lott az erőssebb Chemicusok többféle érczekbí'il is

készítenek k énesöt, a' Mereu rí us pedig nem

tulajdon neve , mivel van más tapasztalhatatlan

vékonyságú de hihetetlen bathatósságú' mer c u r i

us is , melly ollyan forma ki terjedtséggel bír,

~mint a' gyanta anyaszer , ele ct r um: van har

~madik Mercurius is, egy Planeta, de errül

éppen azt tartja a” Napkeleti Phil osophía,

hogy annak fő állati része k én e s ö. Ii é n e s ö

a” Magyarnak; mert annak szapora mozdúlható

vsága, az érczek ésvfél érczek közt különös száraz

folyhatósága, nemü nemü önként valóságot mu

.tat. V itr í o l um a” régi Magyaroknál é rtzek ö ,

Arsenicum, egér-kő, Sulphur , büdös

vkö,*Tartarus, borkö, a” Sal gemmae iga

zábban só virág, „és ez mind természet szerént

való név. Cruoibulum, Tégely, Chryso

colla Poris; az Aqua fortis, nem erős víz,

hanem válasz tó víz , és valósággal az több



nyire minden érczekre nézve: a" lVIinera, Ás.

v á n y , és valósággal az , a e r levegő , vagy le.

begő, és valósággal az. Am ethystus, Iv

zan kő: Beríllu's Türkés, a” Németnél is az,

de a” Magyartúl kellett neki vennie, mert a” Tür k

T u r k , T ö r ö k, magyar szó. Iíi adta vólna eze

ket a' neveket azon el nevezett dolgoknak , hao

nemha- valósággal ismerte azokat?

Harmadik tudományja vólt a” C a u c a s u si

fő Atyának P r o m-e th e u snak a” füveknek , és a.

zoknak orvosi tulajdonságaiknak ismérete : ebben

pedig már annyi Magyar nevek vagynak , mellye

ket más sem hólt sem élő nyelvektől nem kőltsö

nözhettünk , hogy lehetetlen régi Magyarjaínktûl

a” füvek” ismerését , és pedig nem tsak imillyen

amollyan ismerését meg tagadnunk: mint ím egy

nehány példa! A r n o gl o s s u m a” Magyarnak

úti fi'i, Marrubium (Pliníusnál) Peszértze,

Aconitum farkas répa, és a” mit a” Deák

mérges éteknek , kivált fí'ibí'il készítettnek ne'vez ,

esca venenata, magyarúl maszlag. Scor

dium és Dictamus, ezer jó fí'i, Tri-bulus,

Carduus, bojtorján, Senecío , rontó-ffi,

Cosolida, nadál y fi'i, Stocchas, gyopár.

Her acleon , tisztes fi'i, Anagallis, Tik.

szem, Tik tara, Trachelium, Czérna.

kürt, Atropa Nadragulya, Physalis Pá

.ponya, Solanum, Csutsór; Lycium,

Fánzár, Rhamnus, Benge, Evonymus,

ketske rágó, Hedera Borostyán, Celo

sia, Taréj fürt, Illecebrum, Csésze

pörtz, Vinca Meténg, Nericum, Torok

rojt, Herniaria Porczíka, Atríplex„

Máglapél, Svertia, Likagyán,'Gentia

na Tarnits, Astrantia Zapócza, Cauca

lis Borzon, Athamanta, Emi-eke, Coni

cum, Bürök, Heraclium Tapsi'r, Sideri

ris Tiszta fű, Sium, Polonyik: Gena-p

the, Hara mag. PhellandriumBösövény

Cicu'ta virovsa Méreg bürök, vagy Cs-omoo
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rika, Scandix Turbolya, Seseli Gurgu

l,ya,~Chaerophillum Babaroly, Impera

toria Derely, Smyrnium perfoliatum,v

Sár ölelő gyapor, Carum Kömény, Vi

burnum Bangita, Tamarix, Atán, Cor

rigiola Guzs inda, Alsine Ludhúr, Tik

hin, Pipe húr, Ricinus Csudafa, vagy

Sárfű. Millefolium Egérfark, Centaría

föld epéje, Jumbus Hatáng, Leucojum

Tözike, Orníthogalum Sárma, Vera

trum Zásp'a. Alisma Hídőr, Tricutalis

Hegyéke, Tropeolum Sarkantyúka,Vac.

cinium Afonya, Erica Hanga; Tribulu-s

Szurdánts, Monotropa Gaz'illat, Arbuq

tus Hukplycza, Chryso'spleniumVesel

ke, Dianthus Szegfü, Asarumliapot

nyák vagy kerék Hapor, Lyzthrum Fü

zény, Euphorbia Fi'i téj, Sempervivum

Fülfű, Spirca Bajnócza, Frangaria.

Szamócza, Geum Czí'klasz:_Drias Mag

tsákó, Cisms Szuhvar, Anemone Kökör

tzény, Clematis Bértse, Adonis Hérits,

Isopyrum Galamó, Solanum Ebszőlő,

Esula Ebtéj. ---- Acacia Rökörnifa,

Arbor Judae Lentse fú, Astrolochiya

Clematitis Farkas alma, Armerius vul

garis, Isten nyíla, Asclepius fetske füz
Artiplie'x Laboda, Cinnamomum fa héj; _'

Colutea farkas köröm, Convollutus Fu

lak, Cytisus Zanóth, Eringium vulga

re Isten átkozta tüske, Euonymus Kets

ke rágó, Foeniculum Kömény,Gerane

um vulgar-e, varju láb.__.Gramen Cype

roides Sás. Helenium Orvény gyökér:

Hyacinthus comosus, Kígyó hagyma,

Hyosciamus' Belend, Iberus, Te mon

dod fi'i. Melopepo Czapa (mostDinnye) Oly

mum cereale Tatärka, Persicaria Bol

ha fí'i, Pímpinella saxifraga, Csaba ír

je , (Csaba és annak sebes katonáji véletlenül gyó
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gyúltak meg töle) az elött Hiába fi'i, Pimpinel

la sangvisorba Istenszakálla fí'i,- (ez'a'

X. századbeli nevezet lehet) P oly go n u m, vagy

Centín'odia, porczogó ffi, most ports ffi.

Potentilla Ludpásit. Pulsatilla Kökör

tsény, Satureja vulgaris Bors fi'i, Seri

pillum Kakuk fí'i': Solanum vesicarium

Eb szöllö, most Pap monya, Sonc'hus a

sper, Kakits most Nyúl paré. son'chus

levis Pie kék most Disznó kék: Staphi

lodendron Halyagfa, Tanacetum Vara

dits, Trifolium Loher; Baka, vagy-Ha

porja, Typhae Palustris clava, Urtica.

Csalán Csollán.-(*) 4

Ezekben meg engedem hogy vagynak közép

idejü szók is az Asiábúl lett ki költözésünkel egy

idejí'íek; de többnyire igen régiek és az. E ur ó pai

I

nz. (*) A' természet' tudományia több részeiben is, hogy eleink

nem vóltak járatlanok, rendrül rendre meg lehetne mutogatni,

és a'-több tudós nemzetek ebbeli tudomán iával, régiséget öszve

mérni; de mivel az állatok nemei a' Tarto ányokhoz képpest kü

lömböznek; némelly állat egy országban van, a' másikban nintsen:

leg könnyebb az öszve mérés a' fér eknek, 's tsúszó mászó' 's a

próbb repeső állatoknak ismerése do gában: próbálja bár akár ki

meg tekinteni, a' mai Entomologiát által nézni; ha talál e benne

eredetibb neveket akármelly nyelven is mint a' Magyaruál. A' ki

áyó, béka, gyili, tsiga, rák, banka, gel eszta, szar

abuk, vagy szarakakó ta, habarnieza, tetü, bolka,

pók, hernyó, hangya, mol y, szöpdarázs, méh , cs c~

rebók, sáska, denevér, pille vagy lepke, légy, bö

göly, nemtsak eredeti szók, ha némellyek öszve raketta is, ha

nem hangal is jelentik az értelmet; a' mellyek pedig segítő szóval

mondódnak ki, jobban ki teszik az értelmet, mint a” Deáknak és I

más nyelveknek vagy költött, vagy másunnan vett el nevezései;

mint, Tengeri tsiga (Sapor a) Tengeri rák (Garabus)

Szőlő szú (Ips) faszú (Clerus) Eblégy (Cynips) vízi

pók (Tipulaj) e's a' mit mások öszve tóldott szoval tesznek is ki,

nem olly érthető; mint p. o. L ó dai-ás Buprestis, Aprósáska.

Attelabus, Isten ünője Cantharis rubra; Szőrös hernyó,

Scolopendra. Hát még mennyi van, a' mit az újjabb Tudósok,

tsak hasonlabosság szerént költöttek, 's görögbûl loptak nagyob

bára: mind Linne, mind Gear, mind Geoffrey, sőt Fabricz is, a”

' “ki pedig a' költött nevek ellen Canonokat is írt: illyenek a' Geo

metra, Sphynx, Pyralis, Epkeme'ra, Phryganea,

Hemerobius, Myrmelion, Ascalaphus, Panorpa.

Phagio, Hippob'osca, Monocnlus, mert ezok a' neveik

azon férgeknek, ő előttök valóban nem vólt.
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nevekkel nem atyafiasak; ha talán találkoznak

köztök , tudtom nélkül azokhoz hasonlítók vagy

azokbúl vettek; azért írtam annyit öszve , hogy a'

több között meg ismerszedjenek a” régiek: a” mi

nek pedig egy vagy más nemzet a"maga nyelvén

nevet tudott adni , még pedig környül írás nélkül,

vagy pedig a' természethez'hasonlólag, azt bizo

nyosan ismernie is kellett neki. Hogy van hát .x

hogy annak a” széles ki terjedésü Hunnus vagy

' M ag y a r Nemzetnek , sem tudományját írott

könyvekbül nem tudhatjuk; sem még tsak a" ho

nyi történetekrül sintsen Hazafi Irója; valóban

' tsudára méltó első tekintettel. De ha gondolóra 7

vesszük , hogy S es o s tri s“ ídejétül fogva több

nyire hadviselésekkel vólt elfoglalva a' Nemzetnek

egy része , a” más rész pedig otthon barmokat le

geltetett; könnyü meg fogni, hogy mind az Irás

tudománynak, mind kivált a" Böltselkedésnek,

tsak a” Papok, és némelly tudományra való haj

landósággal született emberek közt és nagy részint

Tudós titkos társaságokban kellett maradnia: ha

némelly magános hadi tetteket énekes versekbe

szedtek az vólt a” szokott történet írássok , és ez

Túgy vólt a” régibb időkben más N e m z e t e k n él

is: A” P y t h á g o r á s” idejénél nem sokkal régibb

dolog , hogy az lrók szabad beszédben kezdettek

His tó riát írni; De hogy ne lettek vólna Ma gó

ga Atyáinknak írott könyveik , azt lehetetlen el

hinni; úgy vélem hogy az Ale x a n d r iai nagy

könyvtárnak semmivé létével nem keveset vesztett

nekünk is e' dologban való~ His t ó ria í bizonyos

ságunk; de lehettek más a'hoz- hasonló szomorú

esetek is mellyek a' régi Hunn Írásoktúl a, m'ara

dékot meg fosztották. Történeteink honyi feljegy

' zéseinek hijjánosságát azomban ki pótolták a' szom

széd Sinaiak; "s ugyan azért sajnálom őket mi

dőn Hazafi Tudóssaink is rágalmazzák hajdani

szomszédinkat , tsak azért hogy ellenkezőjiknek

könnyebben felelhessenek : magát az Irástudó

mányt a.” mi illeti, Pris c us emlékezik Irástúdô

H u n
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Hunnusokrúl Á tila idejében, de a° régibb i

dőkbeli levelezések is bizonyítják hogy vóltak ne.

kik A s í ában bizonyos Scytha betüik és Irásaik.

Ménánd er bizonyítja, hogy a' Disabulus'
követjeMáníakJíonstantzinápolyba Soy-j

tha nyelven írott levelet vitt. Irássaikrúl úgy;

tartják közönségesen , hogy nem" tsak jobbrúl bal

ra írtak és olvastak, mint a” több A siai ak is ,

hanem fellyülri'il le felé vezették'a' sorokat.

§. 55.

Az van még hátra czélomhoz képpest, hogy

a" mint Nemzetemnek régiségét meg mutattam ;U

úgy meg bizonyíttsam nyelvünknek is régi sőt e.

redeti vóltát. Imitt amott az elő számláltt törté.

netekben tettem már arrúl emlékezetet: de'kön

nyi'i elgondolni hogy azzal »m'ég Nemzetem' rossz

akaróji meg nem elégesznek; de még Hazámfijaí

is többet várnak. Ha a" festésben, mettzésben ,

öntésben, és a” természeti dolgoknak 's tetteknek

más akármínémü ki-ábrázolásiban , azt betsüljük
l legtöbbre, a” mi leg jobban közelít a1 ter

mi;315111535" mészethez; “úgy tartom hogy a” nyelv is

_derék5ége az a legderekabb x, a mely leg kozelebb

jár “az eredetiséghez , ha ya” mellett meg

vagynak benne az öszve alkotáshoz szükséges mes

terségnek is rendes törvényjei, Mert éppen nein

azt tartom természet szerént való beszédnek, hogy

valaki bőgjön mint a” barom“, vagy kuk orik ol

jon, mint a” Hott entótok: A' természet ér.

telmesen szólló nyelvel boldogította a“ legnieme.

sebb földi állatot, az embert; az hát eltávozna at

túl al kegyes természettől, melly őtet, a” lételét

javító, és tökéletesítő értelmes nyelvvel meg ál

dotta, ha értetlenül hangzana: de szinte úgy eI-„

távozik ugyanazon jól tévő természettül az, a“ ki

fülemüle vagy pipiske módra sejpít és hangitsál',

vagy veréb módon tsiribel , mint a' ki kakas szó

val kukorikol: a' természethez való közel járáson

^ 23 .
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hát azt értem; hogy. ollyan érthető legyen a“ nyelv

a' millyen értelmesen kívánja közleni egymással

akaratjainkat a” természet: az a' legjobb nyelv ,

a' melly a” képzeleteknek, egymással való közlé.

sére leg alkalmatosabb; az a” legszebb , a' melly

ollyan hangal adja elő a" közleni való dolgokat, '

a' melly az emberi állat alkotmányjáboz leg illen.

dőbb; az a” leg régibb, a' mellynek törvényjei ,

szavainak öszvefonásai , hajtogatásai , toldása-i,

tserélgetései leg inkább illenek a' kezdetkori idő

nek egy ollyan pontjához, a' mellyben már, a'

magában igen szép természet , nem vólt mívelet.

len, hanem a' tökéletesedésnek azon a* léptsőjén
állott, mellyen alúl faragatlan vólna, is burokjlá

búl nem egésszen ki-fejtőzött , fellyűl pedig az

emberiségen túl tsinos, pipes, puha. Ezekhez a“

'fő állításokhoz mérvén már a' lVIagyar nyelvet:

erős állításképpen fel merem tenni, hogy ennél

sem szebb , sem régibb , sem elegendőbb, sem a“

természetiség mellett mesterségesebb, sem a” be.

széd" tökéletesítése” tekintetéből nézvén , törvénye.

sebb nintsen. Ezt hát egynehány pontokban meg

' bizonyítom.

A.- Mivel nekünka' kik vagy közönségesö

, zönvízet , vagy leg alább ollyan nagy áradást bi

szünk , lettnek lenni, a' melly a" földnek azt a”

darabját egésszen be borította, a” "hol Noé és, az

ő íijai és unokáji, a” víz után legelősször laktak;

és a” mái sokféle nyelveken szólló Nemzetségeket,

-~ leg alább az Arn eric a” fel találása előtt ismé;

reteseket - mind azoktûl származottaknak tartjuk ;

múlhatatlanúl el kell hinnünk,” hogy annak a” Nem

AäMagyar ZGtÍIGKIIIYIGIYG leg régibb, a melly vagy

nyelv .réi egesz epsegeben megtartotta az ÖZÖIIVIZ

eredet! előtt vólt nyelvet, vagy. mivel az lehetet
nya nyelv. „ ., , s 4. ...

. len , legkozelebb járul a hoz: leg elso ero

sítő okûl szükség itt summásan öszve szednem azt,

a'pmit a” fellyebb valókban imitt amott elő adtam,

a“ Magyar nyelv” régiségérüh, A, Noé' hajója az

A r a r át h? hegyén állott meg Ar mé ni ában g, a'~

z
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B áb el pedig a' hol az öszve zavarodás-történt gi

vagy ha ezt kedvezőbb értelemben vesszük is, a'

honnan lett a' széllyel oszlás, vólt a” Sineari

mezőségben, melly akkora köz föld egymásd

túl, hogy egész Assyria és a" régi Mesop.o-'

tám-í a közötte fekszik: ha hát valaki az ellen , a”

mit fellyebb állítottam, 's úgy tartom , meg is mu“

tattam , hogy a” J áfet' Nemzetsége , vagy legae

lább a' Magógák nem vóltak je en ai B áb el,

építésén , ki fogásokat tenne is ; az tsak igaz: hogy“

Noé nem vólt ott; az is igaz, a” fent elő adott

föld le-íróji, Geographiai, és Históriai bio

zonyságokbúl , hogy a" Ma gó g á k, vagy G ö r ö g

nevezettel S c y t h á k , a” közönséges el szélledés
-után is az öreg No é' hónyjában laktak , és Szau N

pora népességjekhez képpest terjeszkedtek az A

raxestül fogva a' Co elesyriai Magóg váro

sig, és fellyebb a” Magdi-ás vizéig, más felül a"

Iiáspi tenger mellett a” Caucasusig; és így

ba jelen lettek vólna is Bábelnél, és onnan osz

lottak vólna el a.1 többekkel együtt; ezek vissza.

mentek Noéhoz; és ez még eddig bizonyosságon

épűltt valóság; tsak ez'. a” mit, ~mint amazokbúl

természettel folyó következést, meg engedődni kí

vánok, hogy Nemzetünknek Nagyja és Eleje , az

öreg Atyát, a” kiti'il Sineárba se ment el, vagy

ha el ment is, hozzá vissza jött, bizonyosan el

ál

 

113. ('i) A' kik'a' mi szent lrásunkat vagynem ismerik, vagy azon

keveset építenek; nem úgy nézik az emberi beszédet mintha az

valaha egy nyelvii lett volna: 's mivel az özönviznél nem tsinál

nak idöfejet; ezt is valamelly kezdetkori állapothoz mérik. Dio

dor. Sicul. L. 1. Bibi. minekutánna elő adja némelly Böltsek'

értelme szerént, hogy minden állatok a' földnek nedves testtébiil.

' a' nap melege által származtak; ezt veti utánna az Ember-rül:

Dalhám deák fordítása szerént: Cum a feris ínfeatarentur, mu

tuo sibi opitulari, usu edocti, et metu ad societatem adaeti pau

^ latim cognatas inter se formas agnoverunt; voce autem adhuc eons

_ fusa et nihil significante“ , pedetentim verba articulate pronunci

ando, et signis unamquamque rem suhjectam notando, eloeutio

bnem tandem rerum omnium. sibi notam fece'runt, sed cum per tob

tum orbem hujusmodi coetus coirent; et quique ut sors dabat ver:

ba connecterent, non eadem omnes laquela utebantur. Ideoque 1

Yariae omnisque generis lingvae exstiterun;

1 l F
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nem hagyta míg élt: és így a” Magógáknak fő

fészke 350 esztendeig Arméniának felső részé

ben kétség nélkül meg maradt; ha szinte -a°kora

szaporodás miatt Syria felé és a” Caucasus

alá is jókora szállítványok mentek: tudni illik ter

jedhetett annyi idö alatt és bizonyosan terjedt ez

a" nemzetség a” Cau casuson túl is napkeleti-e ;

de a” mint az elő adott történetek' következései

bül ki lehet hozni, az egész Nemzet egész a' Ta n

jóknak támadássokig , szorossan meg tartotta az

egységet, ollyan formán, mint későbben al Ma.

gyarokrúl megjegyzette Konstantin Porphy

rogen. melly szerént 350 esztendeig kétség sem

lehet benne , hogy a' Magógák bírták a' világnak

eredeti nyelvét: még pedig ollyan tulajdonkép

pen; hogy ha Bábelnél a' nyelv-zavarodás egy.

szerre történt; úgy a” több Nemzetek” beszédje

már; a' M a go gákétúl , mint eredetitűl , tellyes

séggel külombözött , emez pedig épségben meg

maradt; mert ha ezek ott lettek vólna is bár Bá

b elnél , de mikor vissza mentek Noéhoz , a" meg

bomlást ismét helyre hozhatták: ha pedig a" nyel- .~

vek romlása, beszédnek változása, apródonként

történt, 's úgy lettek osztán két-háromszáz eszten.

dö múlva egymástúl annyira külömbözök , a' nem

zetek nyelvei: még azon esetben is a” Noé” ha.

zajában negyedfél száz esztendeig sokkal nagyobb

épségben maradott az eredeti nyelv, mint ama”

többi széllyel oszlott nemzetségek között; ha pe

dig úgy gondolkodunk is a' nyelveknek szárma

zásárúl mint Diodor: akkor is a' Magógáké

lessz a” N o é' nyelve; és mind azon Nemzetségek'

nyelvei között, a” kik Noétûl hozzák-le szárma

zássokat, ez lessz az atyai, és a” nagy víz előtt

is divatjában vóltt nyelv, akármi kitsiny lett le

gyen az az özönvíz; 's akarhány más több nem

zetségek maradtak meg a' No é' háza népén kívül;

a” kik szinte úgy a' Noé” nyelvén beszéltek; míg  



azoknak is beszédjek az idővel változott. (*) * Ha

.tovább megyünk , és hat hét száz esztendőn túl

gondolkodunk ; P r o m et h e us r úl tudhatjuk , '

hogy ö Caucasusí lakos vólt; az ö népei" nyel

~ve tehát amaz A rmeníaitúl, tsak annyit külöm

bözhetett a, Prometheus” idejében a'.menny~it

a.” többié még a” Noé' halálakor. De van is an

nak példája a” mi nyelvünknek történeteíben,

 

114. (") Psammeticus Egyiptomi Hirályrül azt mondják a' régi ha

gyományok , hogy ö két kis gyermeket, pusztában, minden emberi

tarsaság nélkül neveltctett három esztendeig , akar ketskék által ,

akar a' mint némellyek akarjak , tulajdon anyiaik által , de a' kik

nek nyelveket ki metszette: akkor egy embert küldött hozzáiok.

a” ki a' gyermekeknek semmit sem szólt, a' gyermekek pedig ezt

a” szót mondották Bee. melly a' Phrigiai nyelven kenyeret tesz,

m'ellybül a' liirály azt hozta ki hogy a' Phrygiai nyelv, leg első és

éppen eredeti n elv: Ezért a' történetert Millót, Herodotot , a'

hitül vette ezt, i neveti, sőt Bollint is, hogy úgymond , tsaknem

el hitte ezt 'a' Herodot meséjét." Nagy meg sértése a' Herodot hi

telének; a' ki Psammeticusnal ali 226 esztendővel itta a” maga,

históriáját; 's szintúgy nem vólt o a kételkedni; hog tehette lé

Eyen ezt Psammeticus , mint nints, sem nekem sem lűillótnak; “s

at hazud e azért Herodot ? ha Psammetieus ollyan valamit tett,

a' mi nekünk ostobaságnak tetszik: Nem ostoba büszkeség volt e

Sesostristúl, hogy a' meghódolt tartományokban emlékeztető kö

veket hagyott, es azokra, kire férjû kire asszony szemérmes tes

tet mettzetett; látott illyeneket Herodót maga is, és ezt mi sem

tagadjuk, sôt a' tselekedetnek jelentő okát, és magyarázatokat ke

resûnk; illetlen hat a' Bee hagyományért is éppen a' Historicust

hazuttolni; lehet ezt a' történetet látni az Aristophanes Nu

b e s se' $ ch o lio ni a iban, Sesonchosis Királyt-ül , és'nem P hry

giai hanem Paph Iagoni nyelvrül; az Aristophanes' czélozása

azt mutatja," ho y ô és Herodot cgymastúl a' hagyományt nem ve

-hették , jele, a' agyomany közönseges voltának. -' Ha ezt a' pró

bát valóban meg tette Psammetichus, én tsak azt jegyzem meg

reá, hogy a' Phrygiaiak Togarma, vagy Thygrammes maradéki,a'

ki vólt Thubál vagy Thobel fija, ési mint Ezek. Próféta mond,

jal. 38. v. z. Magóg' népe, a” Pro a. tehát a' Magógak' nyelve'

ré iségét mutatná: a” Taurus hegy' bérozeit a' régi Geogra hu

so egész odáig vezetik , úgy hogy ezek választják Phrygiát ap.

adoczlatûl; melly hegynek pedig allyátAvaäy lábát (Hieronymus-y

ént) napkelet felul az Araxos nyalja. aphlagók, való, hogy

Gomor maradéki, de ezek is Jafetiták , és Phrygiaval Izomszédt)

a' fekete tenger-mellett. Bekan Geropot pedig méltán neveti Mll

lót. - Hanem , ha ki lehet valakit nevetni: magát Psammiticlnrst

lehet; mert ô ketskék közt neveltette azt a” két gyermeket, a' luk

tehát, nem Phry iai vagy Papjhlagó nyelven, szóllamilolttak meg

elősször, hanem etske nyelven bokegtek. Többire mlkent vette

Ilerodót ezt a' hagyományt, leg jobb magatúl meg tan_ulnl m Eua

tcrp. vagy L. z. n. z. a' hol utanna tenni n. ö. hogy o ezt Mem

phisben a” Vulcan' Papiaitól hallotta.
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mennyit használ a” nyelvnek másokhoz képpest

épségben maradhatására az , lla az unokák és azok

nak unokáji, öreg atyjaik' házában sokáig meg

maradnak: és azután is az idegenekkel való öszve

keveredéstől megőrizhetik magokat , mert Fr. Ju

l'i a n us , Hr i st u s után XII. századdal is meg

értette a' Volga melléki Nagy Magyar or.

szági lakosokat; 's még későbben a” fogoly Je

suita Atya ugyan azokat, holott az Európai

apró tartományok lakossai, kik pedig többnyire

ugyanazonegy törzsök Atya” Já fe t' maradékinak

tartják magokat, egymáshoz olly közel lévén is

nem értik egyik a” másikat, 's nem értették még

a” XIII. Században is. Nyelvünknek tehát ez, az

A s iai M a g y ar o kéval való egysége , minden

, E ur ó p a iakétúl pedig olly nagy liülörnbözése , és

velek ennyi Nemzet-ízeken és változásokon által

is, tellyességgel öszve nem zavarodása (de a' mel.

lyet nem némelly költsön v'ett szókbúl , hanem a'

nyelvnek törvényjeibi'il Gram áticájábúl kell

ítélni) jele annak, hogy ez, állatjára nézve sem.

mit sem külömböz az eredeti Armé niai Mag ó-n

ga nyelvtí'il, formájára nézve pedig , hangjára ,

"szó ejtésseire, “s más mellékes tulajdonságaira tsak

annyit, a” mennyit egy akármelly Nemzet, ugyan

azon egy helyben ülttében is sok századok alatt,

mind nyelvében, müind erköltseiben és szokásai.

ban is változhatik , Óseitűl el-üt, elfajzik;

B. Eredetiségét mutatja “továbbá Osi nyel.

vünknek , maga, annak mind természete vagy ál;

latja , mind formája, akár a' szókat magokat, akár

„Ima yep azoknak hajtogatássokat, származtatásso.

3,1. „iin. kat, és kötésseiket nézzük: 'melly erősítő

sen gyö- okom többágakra fog oszlani, Tudni il

er szava » 9 - ,. I

egy.hangú lik. A Magyarnak minden gyöker szava

egy-hangú (monosyllabum) sőt azt

mondom , hogy minden szava: nagyot mondtam,

kivált.ezen utólsóbban, de a” mindjártkövetke

zőkben igyekezem azt nap fényre hozni: most e

lébb tsak a” gyökér szókrúl 'szóllok'hogy azok mind



egy 'h'anguak. Tagadhatatlan, jele ez az eredeti.

_ ségn'ek: és“ e" részben a" M a g ya r nyelvvel 'E u

rópában egy se vetekedhetik. Most leg neveze

tesebb tudományosnyelvek a" Fra n cz, Ola s z,

Anglus és N é met; a” három elsöbbek tudni

való-vhogy eredetiképpen .ís kevert nyelvek , a"

Francz a” Dreák'és 'Celta nyelvbül nőtt öszve,

az- Olasz nyielvetal L'o'ngob á r d o. k és Cz ím

berekr “Deákbúl rontották el; az Anglus sok

búl, főképpen N émet és Francz nyelvbül ol

vadt' öszve: a' Németfjár legközelebb e” részben

a" lvl-vagyarhoz', mint eredetihez , úgy annyira,

hogy ez a' minémüsége a' Német nyelvnek, ré

gibbnek vmutatja azt, aÍ már ki haltt Deák és

G ör'ög nyelveknél, Vagynak ugyan ezeknek ol

lyan minémi'iségeisk mellyek nagy régiséget mutat

nak és akárminek előadására tehet-ôsse'get, vagy.

nak e” felett a” régiséghezképpest, vonszó és édes

gető minémüségei, sőt a” régiségre nézve is, én

tapasztaltt próba nélkül nem hittem vólna a" Né.

me tet ezeknél elébbinek: de minekutánna gon.

dolóra vettem, hogy a, N é.m et az emberi testnek

tsaknem minden tagjait, és. a” több , mindenna~'

piabb vagy közönségesebb „dolgoknak is sok ne

veit, egy hangú szóval teszi ki , amazok pedig igen

keveset , mint mindjármbővebben is elő adom};

meg győztem magamat a.” Né metnek amazoknál

régíbbségérűl: és ámbár azt nem merem megba

tá-rozni hogy.az a'- nyelv, a” mellyen az Athe

“naeí Palephátn írta..az Apist-onjaht, Or, .

p'h e u s az Ar g o na u t i oo nját *s többieket, úgy

a.” H a n,n o', H,e s i.o d” II.0 m é r' nyelve , nem ré.

gibb. e a” M (ps e s.” idejénél ,_r a” mikor) Ha d m us. -

Pl-hlLe n.i ez i ábúl új betüket vitt G ö rög országa

ha , a! wRgó ma í. nyelv pedig-melly külömben iste.

lényire'. G ö r ö ghül van, .kezdôdötte mindjárt R ó.

ma' épülésekor? de az bizonyos ,L hogy a” Tuí s

k ó' nyelvét ,L annak eredótíségétgmutatá tulajdon,

ságai , Isnmaga is a" «T uä' sk o' ideje aamazoknál

régibbnek mutatják , nnhatmgég az «ôjdejében „sói, v
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azután is igen soká faragatlan vólt. - A' »mi tehát

ezt a' minémí'isége't illeti a' Magyar nyelvnek;

hogy az egész Magyar szótárt elő vegyem,» és

az egyhangúságot minden gyökér szórúl meg mu

togassam , nem is tartozik tárgyamra, sok mun

kába is kerülne, de semmi szégyen meg vallanom,

hogy nem is egy embernek való munka, azzal a

zomban ditsekedhetem , hogy ha ki valamelly szó

rúl még ekkoráig kérdést tett, eleget tudtam ten

nikívánságának az okos meggyőződésíg: a' sok

egyhangú apró szóknak tudni illik a” szerént, a'

mint azokkal, egy vagy más , többekbül öszve

forrott képzeletet (id eát) akartak jelenteni a' ré

„giek , öszvekötései , még pedig a” rövidítés kedvé

ért ollyan egybekötéseí, hogy a” magán hangzó

nak gyakran el marad 'a' mással hangzója, a" ne

héz ki mondás miatt , néha ellenben a' mással

hangzóban lappang- a' ki felejtett magán hangzó ,

vagy igen gyakran a” hangszépítés kedvéért elvá]

tozik , nehéz ki fejthetésűekké tették a” gyökér

szókat; "s gyakran a' két hangú szóban három gyö

kér is vagyon: de a” bátor és gondos nyomozás

még! is meggyőzi ezen akadékokat; az okos követ

keztetés pedig, a' sok és igen sok példákbúl, ha.

sonlatossága szerént elhiteti velünk a' többek fe

li'il is a' közönséges igasságot. A” Min dens ég

nek alkotó és fenn tartó fő Urát a” Magyar

most Istennek nevezi, azt kérded, ha gyökér

 

szó e ez? 's ha az, miért nem egy hangú, holott.

az Ist en nem tsak egy, hanem meg oszthatatlan

is. Azt felelem, hogy nem tsak meg oszthatatlan,

hanem meg foghatatlan is: ugyan azért egyes kép.

zeletbül nem, hanem többekbűl lehet , a' mennyi

re lehet , állatját által érteni : és így semmi tsu

da, hogy két gyökér szóbúl öszve tett. kettős vagy

másod gyökér szó , és “az A s í ai elsőbb M a g ó

gák' nyelvén éppen azt. az égi tüzet teszi , a” mit

Vesta, kit Jantsi Fejedelem Scyth ák Iii

rálynéjának' nevezett , és "H e ro dót az ő első I 5-“

tenj e-knek mond: jóiformán annyi mint a” S i
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naiaknál a” Xam-ti Ég” Ura; melly ismét nem

kevessé javallja el hinnünk azt a” mit fellyebb mon

dottam , hogy a” Sin ai a” M a gy a rral vagy egy"

nemzet , vagy ebbűl szaka'dott ki, és az Isten

rí'il való Tudományt ennek titkos Böltseiti'il az

Ormény és S cytha Papoktúl vette: Ö ná.

lok Ti en , eget tesz , melly meg egyez az Is

t e n szónak hátúlsó hangjával , de a, mellyet elösz

ször míg az Isten Ves ta vólt, nem ten nek ha.

nem ta nak mondott a' Magyar, mint a' Si-_

naiak is öszve téve nem, Xan-Tiennek hanem

Xan-tinak mondják: Es hogy ez a” Ta, vagy

Tan, vagy Ten, a” régi Hunnoknál valóban.

eget, égi hatalmat tett, jele azis, mert a” Hunn.

Fejedelmek attúl fogva hogyMétö birodalmi ha.

talmat vett magának, Tanjónak égtí'ill szárma

zottnak nevezték magokat. Ha hát a' Ten eget

tesz, az Isi-ül vólna a” kérdés; semmit sem véte

nék vele ha azt mondanám , hogy ezt nem szük

ség tudnom , elégf, hogy a, T en gyökér szót régi

jelentésiben meg találtam: de talán nem szorulok

erre a" feleletre. Is vagy es (mert a' Napkeleti

Nemzetek a” magánhangzókat szeretik tsenélgetni,

sőt az eredeti írásban ezeknek nem is vólt betü.

jelek , 's a” zsidónál most sints egynél több, ha

nem pontokkal jelentik.) a' Magyarnál valaha tü

zet tett, és lett vólna a” Magyarok” Istene.

elösször Esta; vagy a” lehellö= betükkel Hesta,

 

(P) Hogy ez az Es, kemény s-el, az Arménia' régi szomszédinál

tsaknem. egész Syriában , legalább az öszve-tételben tü z et tett, .

bizonysagul hívom azokat, a” kik a' Biblia” 0 tcstamentomi köny

veit napkeleti nyelvekből fordítottak, mint Fr. Vatoblus. S. Pag

ninus és mások: kiknél Esaan, Jos. 15: 51, 52. annyi mint igms

afflictionis; Esbaal 1. Paral. 8: 32. Ignis idoli; Eschol Gen.

14: 14. ignis omnis. Eseban Gen. 36: 26. Ignis filii: Esthn'ol.

308. 15'. 33. Ignis laboris Esthon 1 Paral..4: 11. Ignis donum:

ugy hogy mikor Herodot L. 4. n. 59. a' inni , Histie, vagy Vpgsm

Istent, örögiil veszi, és Scytha nyelven Tabitbnck ordltja;

nem tu ná urát adni az Istie névnek görög gyökerbul; _hlanem.

azt a” Syriaiaktúl vették a' Görögök; kik azomban a_'.__SIria| vas

tag lehellc'st nem tudták ki irni, nem lévén hozzá betujok; hanem

későbben a' Deákok írták Vestannk.
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Je's'ta, Vesta»; mivel ezek a” betük Öseinknél a” '

hangot ugyan nagyították, és némelly szókban

állandóúl is tsináltak szó tagot , de sokszor a” ki

mondásban a” magános gyökerekből ki hagyod.

xtak, vagy 'Sidósan mondva nyugvásra jöt.

te'k; az öszve tételben pedig gyakran ismét vissza}

állottak: Ej, nox, valaha héj vagy véj vólt; az

Votjákok, airégí Hunnoknak észak felé köl.

tözőtt hulléji most is V inek mondják, a" Mordm

aiak véj, a” Perniaiak voj: ma is mondjuk lo

vam, lovat, kövem, követ; holott a'szo..

kott kimondásban tsak ló a' gyökér, és kő: ez

hát “valaha vagylov vólt, vagy lo h “s mivel a” 10

h at; nehezebb ki mondani, 10 v at mondtunk: de

a” Somogyi köznép ma is mondja loh a t, lo ham.

Itt van az'eredete a' Magyarnál a” ki írásban a” sok

h tóldaléknak is. Ollyan jámbor olvasók” számán

ra', a” kik nem gántsoskodás kedvéért olvassák

Irásomat, még azt is ide teszem; hogy a' Sina.

iaknál az a' Tien„ melly a" Magyarnál Ten, ég;

nem ollyan -- legalább nem tsak ollyan testes,

materíalis ég vólt, mint ez a” mit láthatárunk mu. ~

tat, nem levegő, nem is annál vékonyabb. aether,

annyival kevésbbé ollyan bóltozat, a” millyent a”

köz nép gondol , 's a' millyenbűl tsinálta a' D eák

is a” Coelumot: hanem az ő Chu-King nevü.

szent könyvök azt mondja: hogy az a” Tien min.

dent által hat és ért; annál ugymond nints ma.

gasabb , nints egyenesebb, nints ígasságosabb ,

főképpen lelki az , és főképpen értelmes; füle nints,

és még is tökéletesen hall min-dent ,_ szeme'nínts,

és még is mindent lát. - és másutt; hár melly

"magasságos is Tien, „még is mindent tud, és

semmi jót jutalom, semmi rosszat büntetés nél

kül nem hagy. - Illyen értelmü égnek vehetem

hát én a' Magyarnak is a' “T en-jét vagy Ta-ját;

Egnek, de lelki égnek, Isten, természetü égnek;

és mivel a” mi Magyar ég szánkban már'külömben

is benne van a” tűz, 's abbúl azt ítélhetní, hogy

benne van a” Tenben is; ez tehát magában is ki
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teszi az, égi ö rö k tü'znek értelmét , úgy hogy az

Is vagy és úgy is érthetődhetík, mint nagyítás, '

mert az és öszve ragasztó szó , eredet szerént lna.

gyítást tesz: és e' szerént az Esten, vagy Esta,

annyit tenne mint Fő ég ,~vagy n ag y ég: mert

tudjuk hogy a” mi nyelvünk, ezt a' nagyító szóts

kátlis: leg, a, melly már a” többnél is többet, a'

nagyobbnál is nagyobbat tesz, és ollyan. valamit

jelent, a” minél már több vagy nagyobb nints;

még ezt is , mondom, nagyítja néha és-sel, leg

és lerg szebb, leg és leg nagyobb, leg é's

leg első. De már akármint legyen, akármi ér;telmet adjunk az Is, vagy Es vagy Ves szótská- I I

nak 3 a” két nemzet” nyelvének atyafiságábúl az

tsak ki tettzik , hogy a” T ezn egy hangú szó az

I st e n” nevének gyökér szava z annyival inkább

hogy némelly C hin a i Irók a” T ie n eleibe sü

völtő hangú z betüt tesznek , 'z Ti e n , mellyet

pedig, ha talán nem a” Magyartûl vettek vólna

is ; ők sem mondanak ki magán hangzó nélkül,

valamint a” M a g y a r I z t e nnek mondotta, 's úgy

mondaná minden nagyító é s nélkül is. A' több

két vagy hármas hangú szókban is , néha egy tea

kintettel által látjuk az egy hangú gyökeret, noha

a" .név vagy hang már ma a” szokásbúl kiment.

Atya, Anya“, Bátya, Néne, vörös, vagy

veres, sárga, ökör, ünő, emse, disznó,

barna, Szakál, édes, öreg, örök, Ifju,

egész, erő, evez, fekszik, fegyver, sü

veg, vagy föveg, föeg, söeg, süeg; Gali.

b. a (akadékot is tesz , gunyhot is vagy kunyhót ,

mindeniknek g al a1 törzsökje ,' galád , régi maa

gyár szó , hitván rendetlen tsinátlan ember, ne.

quam , sordidus'; g ally pedig fa ág , de kevés

hasznú , el hányni való), g y a k o r, g y a n ú, öszn

ve vévén a” gyanánttal , gyógyul, görbe,

göröng , Hamis régen hamos, Harag/J

öszve véven a” harappal», hasad, hasáb, haa

tár, Hiba, hiú, hijja,- hijjába, (ré-gi szó

hi . üres , haszontalan ;) “.I á t ék , irí g y , ira-m
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lik, irtózik, kalap, kalász, kerék, ke

rül, keres, körül, köszög, Mólnár vagy

inkább Mónár, (még nem avúlt ki egésszen a'

Món szó) mérges, mirigy vagy merigy',

merő, néha, nyereg, nyerít, nyugszik,

ótsó vagy óltsó, otsmány, Patak, patok,

(új pattantás, fütty) pattan, patkó, patvar,

piheg, pihe, (liba) pipes, pipats; segít,

serény, serken, sugár, suhan, suhog,

suttog, szakad, szakmány, szorgos, szo

rít, taliga, vagy toliga, tolom, Tányer,

taraj vagy taréj, tavaly, tavasz, teg-e

vagy tegnap, csatsog, tsatáz, czövek,“

czölömp, udu, udvar, üres, ü reg, ürügy.

(hijjános ügy). Nem tsak a' köz beszédbűl ki

avúlt , de öszve hasonlítások által könnyen el ta

lálható egyhangú gyökerekbűl származnak pedig

sok több hangú gyökér szavaink, hanem némely

lyeket az atyafi vagy régi szomszéd nemzeteknél

kell keresnünk, vagy az Asiai, Sinai, Török,

T a t ár , M o g ol nyelvekben, sőt azokban is mel.

lyek vagy nem , vagy távolyabbrúl atyafiak , mint

a' Persa, Zsidó, Arabs, de ők némelly györ

kér szavainkat , mellyeket mi tsak más szótskák.

kal öszve kötve gyakorlunk , magánosan is meg

tartottak; mint“ s z e r e t , a m át ma nálunk gyö

kér szónak tartatódik , mint minden egyes jelen

tésű harmadik személlyí'i Ig e, (t e r ti a e p e r s o

nae singularis, Indicativi praesent is)

holott ennek egyhangú törzsökje s z e r a" T ö r ö

k öknél és P e rsá knál »ma is meg van , és szere

tetet vagy szeretést jelent: Igy a” kö v e t-nek se

q u itur, egyes gyökere köv„melly az Arabs

nál ma is követést , nyomán menést tesz: m utat

ostendit, a” mút gyökérbi'il 'lett, melly meg van

hasonlóúl az Arabsnál, és kezem' kinyújtását

teszi: gyönyörü látni való hogy öszve rakott

szó; de hogy vólt valaha nálunk ez a' gyökér

gyönly, jele mert van ma is gyöngy, és van

a' zsidónál hgán melly gyönyörködöttet, vagy

' s
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gyönyörködést jelent, - vagy "az északi nemze

teknél, a' kiket némelly Írók 'a' mi 'o"s Apáinknak

Abot'igines akarnak tenni hibásan; de mi is

nagyon hibázunk, midőn azoknak hajdaniatyaü- l

' ságjokat tagadjuk, mert noha a” szóknak egyfor.

maságán, ha tsak a' Grammaticájok is meg

nem egyez, atyafiságot építeni nem lehet, de le~

het a” régi történeteken, mellyek sokféle neveze.

tû népeket yallanak kíszakadozottaknak , hajdani

' Hunnus» Oseink'hazáiábúl az Európai északi,

és résszerént szélső Asiai tartományokra: Illye

nek többnyire a" kiket Eccard, Schlözer, és

Lomonossov említenek, a" Fennek, Lap.

pok, Permiaiak, Syranok, Esztek, Vot

jákok, Cseremisszek,Tsuvasszok, Mor.

duaiak, Vogulok, szamojedek; kik, már

,_ Idanthyrsus' ideje előtt oda költözködtek a'

napkeleti részekrül. Ezeknek nyelvek ugyan, joh.

ban el-ütött a' valóságos Hunn és Magyar

nyelvti'il, mint a” mi mostani nyelvünk; és sok

két hangú szavaik vágynak, a” mellyeknek egy

hangú gyökere nálunk van;' mint a” .Szomoj é

dok nejkója nálunk nyúl; a" mi nálok Hola

nálunk hal, ott a” Sabar, itt sár, a9 Megol

nál Davarú a” Magyarnál Darú, vagy Darv,

régi lehellô v. betüvel, a' Voguloknál Haet.

schi, a” Magyarnál kés, a” Scyranoknál Sjö

viem, nálunk szív, a” Votjákok voinje ne.

künk vaj, a' magyar fül, a” Morduaíaknál

Pilla a” Tseí-emiszeknél pedig Píllisch; a'

tyúk- vagy Tik, a, Tatároknál'Tauk; az

Eszteknél Thola a” Tél a” Fenneknél Lau

ku a, lik, Appí az Ip, Vévi a” vő. Tolvi a'

tél, kaesí a' kés Paeae a, fő, caput; veri

a' vér, Maxa“, máj, Ruis, rozs, Muna,

mony, ovum, vezi, víz,.kivi, kő, Nuolí

nyíl: xPapu báb; de ellenben midőn mi a'fel,

h őnek gyökerét keresvén, két egészszó tagot- tsi.

nálunk külön külön gyökerekké, a, M o r d uaia h

egyes hanggal. teszik ki Pjel, sőt a“ Vogulok
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és Tsuvasszok még szabadabb szájjalPül; a'

Bajusz a” Cseremisszeknél bousz íródik,

és hosszú de egyes hangal bós z, vagy b úsz mon

xdódik; a" Kakas a' Livonoknál Flnch, (a'

kukorikolásnak első hangja) Gyökér a' Tö

rökn él Kök, ez hát valaha míg velek egy nem.

zet vóltunk, vólt gőg, vagy gyök, Arok a”

Mogoloknál Ark, az Eme (nőstény) ugyan

azoknál tsak egy hang Em, Késő a” Tsuvasz
szoknál Kás: ugat, azt vélnénk hogy gyökér i

szó , mivel külömben is kevés betübül áll; de pe

dig vólt valaha kevesebb beti'ibűl álló gyökér ug,

a' mi az Eszteknél ma is meg van , és ugatást

jelent. Egyébbaránt, mi történt légyen, és mi:

képpenuaz ollyan magyar szókkal, a” mellyek

hajdani Oseink lakásában nem vóltak mindenna

piak? vagy miért némelly közönségesebb nevek is

már ma két hangúak,? és nehéz az egyhangú gyö

kereiket el találni? ha abba szorosan bele nem

ereszkedem is; nem vagyok kéntelen el állani ál

lításomnak közönséges volttátúl; azzal pedig ellen

ben ditsekedhetem , hogy al'mindennapi és első"

szükségbeli dolgoknak nevei, vagy ma is mind

egy hangnak , vagy két egy egy hang

kintettel fel oszthatók; mellyek pedig az E u ró paí

(rút-a első te

ígen régi Tuiskó' “nyelvén nem mind egy han- '

guak, a" kihaltt D e ák és . G örög nyelvekben

pedig többnyire több hangnak. Ha minden részx

re hajlás és nagy gondoskodás nélkül,

tsak keresetlen, fel veszünk ollyan közön

séges , és mindennap elő fordúló egynéhány dol

goknak neveit , a” mellyek a' M agy a rnál mind

nb

n egy hanguak; ugy jön ki a” számolás, hogy 60.

magyar szóban 34 van , ya' mit a' Né m et is egy

hangú szóval.“ tehet. a, Görögnél 16. a'Deáknál

tsak 8. A” Görög pedig tsak úgy 16. ha a'

 

115. (*) Fő, szem, száj , íny, fog, fül, nyak, haj, ór, kéz ," kas,

kar, mell, szív, láb, új, sark, vér, ér, hús. tsont, bőr, viz,



.._ 3627 .._.

~ szóejtésekkel , D i a] e c t u s o kkal kedvezünk neki

a” keresésben: a” Német 34 ugyan, de melly tne

hezek némelly egy hangúak, egy szó-tagja több

betűbűl áll 's nehezebb ki mondású mint al'M a

gyárnak kettő: Hús, Fleisch, ősz, Herbst:

tőr Schwerdt; Ló Pfer'd; háj Schnieer;

többe kerül ai nyelvemnek, mint ha a” magyar ne

vek” egy szó tagjábúl hajtogatással , vagy hozzá.

adással kettőt tsínálok, H us a , ős z í , t ö rö m ,

lovat, bájos: annyival inkább ha az igéknek,

(v e r b 0 r u m g) egy szó tagbúl álló számtalan gyö.

kereit meg tekintjük , szép példáját látjuk az ere.

detíségnek más nyelvek felett. Való hogy eze.

két, a' 3-dik személyben a" Német is ki mondja.

egy szó taggal, hanemha vagy két öszve tettszó

val kéntelen ki tennie az értelmet, vagy az. első

személlyben a" végső magán hangzó előtt, kettős

tt vagyon, vagy n , és előtte több mással hangzó:

de melly nehéz azoknak az egyes hangoknak, szó

tagoknak ki 'mondása? a° magyaréhoz képpest:

ég, brennt: fúj blaszt; “függ hangt; tör,

breoht; tür leidt, zeng vagy peng klingt';

varr sticht, vész, kaufft, ver schlagt; visz

t r a g t; vív k ä m p ft: némellyeket pedig egy-szó

val ki sem tesz; nem tsak azért, hogy némünémű

szenvedést jelent , mert a” fí'ijt szóval is az a”

baja; így a”: gyúl, nyúl, nyő, ró, szán,

 

tüz, ég, föld, nyár, tél, ősz, hegy, völgy, Tó, l'a, fii, kő, kút,

' só, bors, n il, kard, tör, vas,- kés, hal, vad, nyúl, öz, ló,x

juh, lud, .ti , téj, méz, zsir, háj, síp, ős, nő, lp, Mény.

116. (“Ú Lát, néz, hall, flit, ül, áll, nyom, kér, sír, öl, vág,

1 nyög, fél, ír, szól], süt, főz, fő, rak, lop, dob, nyér,-_ér, hál,

“'v'át', ru , súg, zug, tör, jár,” zár, visz, hisz, húz, von", äd.

tsal, val , hoz, ég“, hág, ás, vés, szúr, fúr, töm, mos, fog,

ráz, fúj, Függ, lőgg, tér, nyir, szop, blr, díit, diil,"forr, fu__l, I

gyúl, gyül, hí vagy hív, jut, jön, kél, lé|,' les,4_lo vagy lu.

mátisz, mér, mer, múl, nyel, nyal, nyit, nyul, no, nyp vagy

* nyu, peng, ri, ró, reng, ránt, szan_, azitt, sző, vagy szu , tar,~;

tát, tel, tol, tör, tüz, tün, túr, zug, zeng, megy, vcr, varr.

' vesz, vész, ver, vál, vi vagy vív, visz. '
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szi'in, vesz, (*) - Ebbül hát, ha vele az ösz'v'e

hasonlított nyelveket meg nem bántanám, azt a'

következést hoznám-ki , hogy mikor a”

Magyar, vagy a” Noé” házábúl szárma

zott, vagy még az Özönvíz előtti eredeti nyelv; ak

nb

kor a” Német ugyan, egy régi eredetibül elfor- '

gatott, vagy travestált, a' Görög pedig és

a” Deák új tsinált nyelvek. -- De erre sokan azt

mondják Dalhámmal (De ratione recte

cogitandi loquendi etc. L. II. P. 1. c. IV.781.) hogy szerentsésebbek a” tsináltt mint az A

nya nyelvek, mert azok több nyelveknek jelentő

szavaíkbúl válogathatnak; félelem nélkül be vehet."

nek a” külsôktül akármelly dolgok” neveit, ba azok

kal a' tudományt terjeszthetik és nevelhetik: ha

nem, én ezt a” szerentsét örömest oda engedem,

akármellyik új tsínáltt nyelvnek , 's nem is látom

miért tsináltak újjat azok a' mesterek, a” kik más

- idegen nyelvek nélkül el nem lehetnek; holott ál

nb tal vehették vólna egésszen valamellyik

Tudós nyelvet; a” szokatlan tárgyaknak

el nevezésekbenpedig a” lVIagyar sem éppen olly

bűbájos, sem más eredeti anya nyelv, hogy el ne

fogadja az előtte ismeretlen dolgok, neveit más

nyelvektí'il,-mínt majd alább bővebben.

C. Azt mondám közelebbi állításomban ,

hogy a1 Magyarnak nem tsak gyökér szavai egy

hangúk, hanem minden szavai ,'akár nevek, akár

ast mim igék: az az, akármelly hosszúknak tesse

den szavavnek is a' magyar szók, azoknak minden

'gyhangm szó tagja külön külön eredet szerént ér

telmes szó; melly állításomban némelly hónyi

Nyelv Mesterekkel Grammatícusokkal

öszve ütközöm; de ugyan azért, hogy tárgyamon

 

x

(') Gyúl fangt an zu brennen: nyúl, debut sich ín die Länge;

ve sz, %eht vcrloren; vag zu grunde; s z á n , he- mit-leidt;

kezd, angt an; szün, llört auf; (jő, vagy jön, kommt von

dort hieher: m egy, geht von da dort hin) nyô, rupft v. räuft

aus, ró schreibt vagy merkt auf in das Holz scbneidend.

r

tul
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túl ne menjek ”s velek penna'tsatába ne kevered.- t

jem, sokat errül nem is szóllok, pöröljenek ve.

lek helyettem a" S i'naiak' és a, Z sid ó k , a” kik

nyelnveknek hasonló tulajdonságával dítsekesznekä

Rév ai ;és V ers e gi tudós hazán'kfijaiv, meg mu.

rtnattálegirptt könyvekkel, mit tehettek egymás el

len 'Lamaz. sokat állít ebben “a” tekintetben ez so
3

"kat tagad g'amannak méll fejtegetései, ennek szép
osztályjai” vágynak. (*) Egyikkel semi'aka-riok .ki

mint; annyit mondok , a, mennyit akárki 'is meg

engedhet, és által érthet: tudni illik: Minden ere;

detimyelvrül igaz az, Nagy ha tsak, egy "az,- arrül

azpgygri'üstagadhatatlan,- hogy első származásakor,

lal nyelv, minden.egy ;eg,y „különös dolognak -értel'-;

méhakülönös szótskával tette ki , "szintúgy “a?

szembe tünö testes; tárgyakét, “mint a” tselekedre,

tekét, azok a' szótskák eleinte tsak. magánhangzók

wigh,“ .«. vóltak, tsak ollyan mással hangzókkal e;

w x q ki gyesítve , a” “mellyek a” neyeknekés tsele:

kedeteknek mitsodásságät vagy itöbbektûl való kiis

lömbözését a, han-gnak! módosítás-ával , "kijelentet

U ték , úgy hogy az elnevezés meg feleljen a” dolog

„'x u r, 2

p .„..;..

rnitsqdásságának ggide mutat M óäs e s. .G e n, 2 ; '9 l,

 f - v A -- > > r ' 7 '„Z'vuti i Í i}

M7. ("jl-Azal). keserü feleselő-sekÍ mellett is“, r'eigyi'násiell'eii

. tettek' ezen két hazafiak, nem árt mindeniknek Ihunkajit meg ol

vasni: Bae vni vagy korán fogott az aranybanyának méllebh fe.

szegeté'séihe'z , vagy ollya'r'nokra. is terjesztette valasztó és olvasztó

^ . darabolásai nélkül el lehetek; akkor másnemellyekben ö nál-án

mesterséget , 1' mik né kül későbben is el'lehettühk volna; Ver.

s egípuenhen , maga tudja mi qokblúl , „a' kézzel “fogható valóságok

nak is ellene mondott: én mindeniket hetsülöm, vajha ők is '~akást jobben meg betsülték vólna; ~de midőn ~B év ainak némeáäy

még többet tartok, de ellenben Verseginek ezep~ osztályjait és

külömböztetéseit is, (más alkalmatosabb el nevezésekkel) hmm»

soknak tartom, nyelvünknek ezen mostani álla otjában; 's mind

a'rnellett is hogy amaz, a' más nyelvek' formája roz szabott Gram

tnn ticai szükségűnkön sokat szépített, nem tartom haszontalan

nak, hogyaz eredeti értelmes szótskákkal történhetô hajtogatások,

és tóldások, egy ollyan okos nyelv tanító könyvvé Gra ln ma ti;

cáv'a változzanak által, mellyben ama már ki avúltt, vagy éppen

ismeretlen ásvány darabokra, e's azokhoz meg kivántató olvasztó

szerekre m e n str uurm okra a' Tanulóknak ne legyen szükségek ,

hanem azok tsak az erőssebb Mesterek M u seumíban maradju

nak, mint ritkaságok. '

24
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10. Ez azomban mindenben meg nem eshetett:

mert tsak hamar kellett a" szó' találás kezdete után

történnie annak is, hogy „az értelmes elmével és

érthető hangal bitó ember nevet adott némelly el

vont képzéseknek is, mellyeknek formá

nb ja és ábrázatja tulajdonképpen nintsen,“

mint a,” jónak, és r ossznak, adott 'leg alább ne.

vet a” személlyek” külömböztetésének; 'tudta 's kí' 

mondta, mi az az én? mi a" Te? K mi a” kettőnk

tül külömböző harmadik , úgy mint az ő: ebben

az" egyí'igyí'iségében gondolván az első eredeti nyel

vet; ha az ember több szókbúl akart öszve füzni

egy mondást, mint nevezetesen egy dologrú'l va

lamelly tselekedetet állítani; természet szerént az

illyen személyt jelentő pszótskákkal kellett neki

tóldania a' dolgok neveit, és tselekedetet jelentő

igéket, ez az én kezem , ez" a' Te kezed, ez ama.”

harmadik emberé, vagy az őkeze , melly reá~mu

tatás nélkül így esik, kezem, kezed, .keze;

ezekben. tehát a' {kéz szót a' személlyeknek már

el-találtt jelentéseivel kellett megtoldani: tsak az

a” kérdés: elől e vagy hátúl? ;azt felelem, hogy

mind egy magában ; nem. v-étt' vele' a” Német,

hogy elől teszi, de úgy nem kettős, hanem két

szó lessz belüle, el veszti az eredeti nyelvnek egy

derék minémí'iségét, és nem is minden állapot

loan esik alkalmatosan az elől tétel; mert .haelöl

teszem, nem tsak azt 'teszi a9 mit akarok , ' hogy
az; én kezem nem artied nem is a' másé,

hanem azt is hogy ez az én kezem, nem p-e

dig más valami, nem szemem, nem fi'i

I'em, nem is~fa gally, vagy alma, vagy ló:

 

'ha pedig hátúl teszem, éppen azt jelenti a” mita“.

karok, hogy ez a' kéz az enyim; meg hatá

rozva kéz, de se nem a” „tiéd sem nem a” másé

“ hanem az enyim; jobb, hát ez a" magyar ragasz

tás , kezem, keze d, kez e; "s itt van mindjárt

egypróbája annak , hogy a1 magyarnál az illyen

ragasztékok vagy tóldalékok„ vagy akárminek ne

vezzük, valóban jelentő szók: a~ ~magyar én va

Il



laha ém volt, a' T e pedig d e, és nem tsak de;

hanem ed, az ő pedig a” gyökér szónak magán

hangzójához alkalmaztatva , (valamint minden ma

gán hangzók a” tóldásokban) változott és kező

helyett lett k e z e , a” G öts e'jben most is mond

ják k e z ő; (könnyü el hinni , hogy eredet szerént

lett vólna k e zh ő , vagy k e z h e , mel'lyrűl alább

szóllok bővebben) ha ez így nem vólna, hol vette

vólna: magáeaz az egyformaság , melly vagyon a'

nevek', és Igék' személlyeiben? (in personia

nominum et verbo'rum) Irom, írod, ír

ja, napom, napod, napja..(*) és így lehet

__-_--.-__

118.0) Ez'nz írja , napja, alkalmatossagot ád meg jegyzenem.

hogy a' harmadik azeméll , sem a' szókb'a'n sem amigékben el

nem lehet, ollyan lehelló hetii nélkiil mint honyimyelvünkhen

valaha voltak a' h. j. és v; de többnyire j, (a' miért némellyek

az ezzel szorossan élőket, jot tistáknak tshfolják)“ egynehany

ban v. némcllyekben pedig ezek helyett az~ s és z, süvöltő mással.

hangzók kettőztetődnek. Eredeti oka van ennek, és nem ki ne

vetni való: a” két első személlyeknek meg van nyilván a' mással

hangzójok; tsak a' harmadiknak nints; kellett pedig lenni, mert:

a' na keletiek a' magán hangzót ki sem tudtak írni mással han zó

nélkül; vólt hát ez az ő valaha hő, vagy jő, vagy vő, lehe lel

forman ejtve: a' j. tehát, vagy a“ helyett néhol v. igasság szerént

az öszve kötésben el nem maradhatna; a' minthogy ki is teszik

azok is a' kik nem jottisták is. a' magán hangzón végződő

azokban, szája, feje, valamije. hordója, gyaluja,

fördőie, köve, gyiiriije: sőt kiteszik, a' mit ók észre sem.

vesznek, a” néma (muta) mással hangzók mellett is, mellyek-nek

hangoztató ma an hangzojok hátúl esik, minémûk 1' b, d. g, k,

, t, j, v. ba ja, szomszédja, haragja, bakja, Papja, botja, faj

ja, hívja; ha a" h, j, és v. után néha. el hagyjuk, oka, mert ezek

u yan azok le've'n az ő-nek lehelletes mással hangzójaval , el nye

lii ezeket: a' z. és s. betüket pedig kettőztetjük, mázza, sas

sa; és ugyan azért sokkal jobb akkor a' mással hangzókat melllyek

mellé a' ) nem illik, inkább kettőztetni, mint az ö betüt, mel ye:

a” nyelv törvényje a' gyökér szók' magán hangzójáboz alkalmaz

tatva el szokott tserélni, visszahozni; nemellyekliez pedig hogy

- ine illene, el sem hinni, inkább lépessek, mint lépcsők, mé

_hésszek, mint méhészők, göb éttsek, mint göbétsök, íz zek,

"mint izök, és inkább ere detjek, mint eredetök; mert a' ha

aonló végbetiik után, de keményebb magán hangzóval nem mond

juk munk ásök, Juhászök. gubatsök, mázök. hanem az

az ô munkálsok, az ő juliásszok, az ő gubattsok, az ő mazzok,

e' hejett, munkásjok. juhászjok , gubatsjok, mázjok; hanem n c

vök,.me'bök, tejök , jó; (noha alattomos kirugás yanmbenne)

mert itt az egész betûforgása meg van az ô-nek , hó,_vo, jo, bor

jok, viunm illorumszokatlan, 's nem tudom mien? ha saru

jak, hurjok, torjok nem szokatlan.
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het gondolkodni- a” több illyen szótskákrûl is , így

azokban is a'lvmellyek ösve' hasonlítást vagy ösz

ve mérést, elvonást, vagy hozzá adást, többitést

vagy kevesítést jelentenek s .azt gondolnánk első

tekintettel ,"híogy 'a' gyökér szók'végin ez ai szóts

ka nál,“ nél“, nem birwtulajdon jelentéssel, és

más értelmü az öszve-'hlasonlításban , más pedig

a” nélküljmásrebbenahogy nálam lakik, más

ismét ebbenä'egyik nagyobb a” másiknál;
holott valóban^ úgyan azi: a” 'n-ál , vagy nél, an.

vnyit tesz- a',M^'agyarnál»mint “p e n es a' Deáknál;

nálam. lakikgpenes me habitatpés ugyan

annyit ér ebben is, a' lúd nagyobb a” veréb

.múélranser major est penes passerem,

tsak egy kis napkeleti ki rúgás, ellypsis van

benne, ug'ymint posit'ii's; De hogy o'zélom és

fogadásom, ellenlméllebben rbele ne merüljek a'

.kntatolódásba; 'tsak azt; hozo'm ezekből ki , j hogy

az eretletienyelvnek, ha egy" vólt az; ha pedig

több vólt egy eredeti nyelvnek sem vólt soha szük

zé esem az- eset, sem az lidő,j~sem a. sze m ély

ömböztető', tóldalékokra, hanem meg vólt nála

_ a.” birtokot-vagy“ t'ulajdonosságot, rmeg vólt az ali

kalmaztatást,“hozzá mérést'jel'entő szótska , meg

vóltak az én, te, ő, szem'éllyeknek elnevezései,

meg, vólt 'a' vól tnak , val ónak és lee n d őnek

neve 'általjában , is a” t. ezeket, valamint az elvont

k'épez'eteknek is jelentéseiket öszve tóldván a“ gyö

kér szókkal és igékkel, úgy ki jelentette egy de

"többes szóval a” jelenteni valót, hogy az utóbbi

tsináltt vagy másokbúl öszve forrasztgatott nyeld

veknek , akár alkotó akár Tanító mesterei sem kü

löm-ben :' a" magyar nyelvnek is tehát illyen tulaj

donságát nints miért tagadni, minekutánna már

meg mutattam , hogy ővagy az első anya nyel

iek közül-való, ha több “is vólt, vagyéppen ma.

ga az özönvíz előtt való leg első. Valóban , az e

leinte egyes egész képekkel, vagy ha azokkal nem,

bizonyosan a” beti'íjelekkel karakterekkel gya

korlott módja is az írásnak,“ itt vette eredetét,

 



hogy valahány elmebeli" képzeletet akart

_ az “lró ki ábrázolni annyi egy egy képpel

tette ki'azt: nem a” több aprókbúl öszve rakott

egy egész szót egy képpel, vagy ábrázolással ch a.

rac t errel, hanem annyival, a' mennyi kissebb

gyökér'szókbúl állott az a' hosszú szó.

“ Azt tagadni sem nem akarom, sem kéntelen

nem vagyok, hogy a” Magyaron kívül más nyel.

veknek is , meg ne vólna ez az eredeti könnyüsé.

“htm ge, de egyszersmind[természettel nagyon

' egyezó xmestersegessege, kinek klSSebbt,

kinek nagyobb mértékben: tsak azt mondom,

hogy a' többek, akár amaz egyszeri közönséges

öszve 'zavarodáskor, és így egyformán eltávoztak

attúl, 's sokat el vesztettek eredeti volttokbúL,

vagy ahoz képpest ., 'a': mint a” Nemzetek az Atyai

lakástúl hamarébb. vagykésöbbenl el különöztek;

jobban vagy kevesebbé kivetköztek az anyanyelv;

nek ebbül a” szép tulajdonságábúl{némellyek pe

díg, ugymínt a' már meg romlott nyelvekbül új

jabb változásokkal származott unoka nyelvek, an

nyíra is megfosztották magokat ettül, hogy nálok

-a' sz'ók 'végezetei'értetlen hangokká lettek, fej, és

é Sz rontó G r a mm a t ic á k kellettek , a' ragasz.

tások', hajtogatások'„származtatások'. törvényjei
meg. tanûlására; l . I I

A" mi magyar nyelvünk , ma is , teszi ugyan

az illyen értelmes szótskákkal, nagy részint kéz

zel foghatólag, 'résszerént pedig tapasztalhatólag

azokat az értelem-változtatásokat, és módo-sításo.v
kat , l mivel a” mint mondám Oseink. leg tovább

vóltak 's. lehettek is birtokában azöreg Atya.'nyel-.

vének :« de tsak ugyan a, sokféle viszontagságok ,

hadviselések , költözködések, annyira. homályba

hozták előttünk , ezt az eredeti derékséget, hogy

nem ismervén mind 'az értelmes jelentő tóldalék

és ragaszték szótskákat , kéntelenek vagyunk a”

«számot ,'_ esetett'időt, módot, formát (numerum,

casum,tempu'sy'modum, formám) jelentő

szólanak, és magán'hang'zójoktúl megnfosztódott.“

nb
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beti'iknek , igazán szótagoknak, mint a" szók' és

igék” azokat jelentő végezetjeiknek , nyelv mesteri

G r a m m a t í c a i törvényeket , regulákat tsinálni:

Van e hát igassága Rév ainak abban, hogy a” Ma

gyarnak nintsenek Casussaí , temp ussai ,

p e rson á ji? annyiban igaz, hogy az azokat je

lentő végezetek, szó-tagok , és magán hangzójik

tú] meg váltt mással hangzók, bizonyos értelmes,

és jelentő szótskák: de annyiban nem: hogy ezek

az értelmes szótskák, szinte oda, azokra az ese

tekre , időkre , és személlyekre változtatják a“ gyö

kér nevet és igét a” Magyarban , a" hová és a” mel

lyekre az értetlen tóldalék betük a” más tsináltt

nyelvekben: sőt nagyobb az, hogy a” Magyar még

a" hajtogatatlan szóknak is ád eseteket, mondja :

alának, fölnek, túlról, "s a" t. és így van

ez a' Zsidóban is, mint, akár az Arméniai

Anya 'nyelvhezvközelebb lévő , akár ahoz H eb er

által igazított és alkalmaztatódott nyelvben: Sőt

én, a” mellett hogy a' fáradhatatlan Révainak

némelly fejtegetéseit sokallomáuné-mellyekben ná

lánál még többet mondok; mint már ebben, hogy

a" mi Magyar nyelvünkben forma sints: (*) és

 

 

„'I

119. ('f) A' Deáknál nagyon szembe tünö a' szenvedő forma, Paula

, va, (mertdav Neutr um es Deponens nem nagy fnegkülöm,

böztete'sscl jár) ez a' Passiva forma edig a“ Magyarnál nints,

avagy tsak eleinte nem vólt, e's ez egyi jele a' Magyar nyelvnek

a: Zs idónál való regibbsegének, mert abban van, vagy legalább

a' Grammaticusok tsináltak. Azt mondja Révai, hogy a' tseleke.

dö mód végezeljének értelmes anyaszere a' tesze m szónak, mim

tselekedést jelentönek első gyökér szótskája , te, a' szenvedőnek

edig a' les z em nek elso tagja, le. El halgatván iu; a' mi {elgy

eg való a” t esze n és lészen_ szoliban: tsak azt jegyzem me ,

kogy ezeket az értelmes jelentolyégezeteket, ú ymint _a' maga“

hangzóikat elvesztett t, és l, heteket, bízvást e lehet ugyan fo.

adni ollyan értelem' külömböztetg ve'gezeteknek, a', mellyek me

atár'ozták, a' valamelly gyökérbul, mint p, o, a' sû gyökérbû

nőtt e' két szónak, süt és sül értelmeket, az egyik tesz (sü-gü

vsüt a' mint hangzik a' sülő félben lévő hús a” tüz melegétûl, ono

matopepoeja) sütést, a: másik lessz sütés, vagy lett „Én“,

vagy lenne sütesä sul,.sult, sülne: dg ez ugyan nem szen

vedo értelem, valamint a' lessz maga sem az: mert i en gyerme

lies okádás volna, azért mondani szenvedő formäna , passivä.

I nek; mert a” mi vagy ki sül az szenved; a' ki a' gyöpre vagy ire.



-- 375

 

fel is lehet nála nélkül, egész könyveket. is“ lehet

írni, hogy egy szenvedő formájú szó se 'legyen

benne, az értelem pedig sohol sem fog hibázni.

D. Hogy azok az annyiféle hajtogatásokat,

tóldásokat , “és ragasztásokat tsináló és magokban

1'

tett ágyra keveredve le-dül, az nem szenved , holott szinte-úgy

a” lessz szónak l-je az .ertclem' határozó Végezet ebben is , mint a'

.sülbenma' gyökér pedig dii, mellybűl a” más formájú tselekedet

lenne dut. vagy don't, a' tesz szónak t betüjével: ellenben a'

Dcak patitur, magyarúl valóságos a c ti va szenved; nemigaz

neve tehát a' passiva formának az a' szenvedő, és.a' mi

» deákul passiva forma, az nem tesz mindenütt sze nved és t;

fertur, lau datur, ainatur, mind nem járszenvedéssel, ho

lott a' G ramm a ti cai deák el nevezéssel valóságos passiva for~

ma: de hogy a' szókon ne leg ena' felesele's; „leg en bár az mond

va s: env ed ö passiva form an a” mit más tselc szik e'n bennem

vagy én velem , 's nem az ón akaratombúl történik; mert kétség

« kívül a' Deák azt értette rajta; még így is azt hiszem, hogy a

Magyarnak, ha most van is egy alig a kalmazlatliató vissza élés

sel , de valaha nem vólt passiva formája: tunda, tundor most

így mondjuk magyarul, ütöm , ü tt et em , szeretek , szer ette

temj. keresek , erestctem , be zárom, be zara tour... ezek.

nek hát azt kellene tenniek , hogy más üt engem vagy ütnek en

gcm, szeretnek engem, keresnek engem, be zárnak engem, holott

ppen nem, hanem azt teszi, hogy én ültetem a” szo gamat maa

á tal , én szerettctem magamat, kercstetem a' lovamat, be záralom

a' házamat, más által: és igy ez nem pvassiva , hanem inkább

factitiva, tsinálta tó, tseleked tető forma: ebbéli szo

l rúltságokbúl {némellyek ennek a” ta tom , te'te m, tehetős érte}.

mü vegezetnek a' te'szó tagját mcgkettőztetik, hogy úgy talán

assiva forma lessz belüle; ü t-te t tetem , szerette t tetem ,

e zárattatom keres tettetem; de ez ugyan igy soha sem

pa s s i v a , hanem tsak kettöztetett tselekedtető for- m a; ü t ö m

magam, üttetem mikor másra bízom bo y üsse; üttettetem,

mikor másra bízom , hogy üttesse harmadikkal: szeretek rla

gam mást; szerett-etem magamat másokkal; szerettettetem

n' fijamat másokkal, az az ara birom hogy szerettesse ma át; ig

a” többekben is: mások tehát ódom, ödöm toldaléka kal1 tsi

nálunk szenvedő! vagy is valamelly Deponens, vagy Co n tra

deponens forma formát : verek, verôdőm, bántom, bán

tódom, szeretek szer'etódöm, temetek, temetôdôm, adom

a dódom: és én ugyan, mivel már a“ szomszéd nyelvekhez lett

megunk' alkalmaztatásaval veló' vissza élés, hamar bele keveri azt

a' folyó beszéd' fonalába , ha a' Magyar írásban e] nem. kerülhetem

a' passiva Formát. ezzel teszem örömestebb-ki mint mással;

de ez semvtökéletes, mert e' szotskának' u yan od, őd mint va

lóságos g őket-nek van ollyan eredeti érte me, melly. akaratunk

nélkül va ó változást jelent, de jelent igen sokszor mást is, mint

aokszorozott , vagy apródonként többször tett tselekedetet, ngy

_ho rako mbül már nem jó passiva rakódom, tudakozokbul

-tu' alrozódom, így keresgelödöm, hajgáloldomt tiszta

-. A ctiv u-mo t pedig va y ha tetszik neutru mot, igen sokszor,

“e vergődöm, tünődöm, si nlôdöm, kotzodom, banko

dom 'a a't, De azt kérded: miként tette hát ki a' maäyno "ha
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valóságos eredeti értelemmel bíró gyökért szótse

kák, annyira elbújtak, a.” született. és sokat olva!

sott Magyarnak is szeme elől; olly észrevehetetg

lenekké, 's alig elő találhatókká lettek:- az ugyan

nem kis veszteség; de igen könnyü el szenvedni

azért; mert ennek a} többek közt fő oka , as mi

nyelvünknek egy ollyan különös és megbetsülhe.

tetlen mínéműsége , a." mi már nem tsak réginek,

és eredetíflek , hanem igen kedves és könnyü hang

zásûnak 's szépnek mutatja és teszi Magyar gyek,

vünket: ugymint a," magán hangzóbetűknekif

. „w . mással hangzókkal való díszes keverése- ,
a x agyar , , .

„a' magán ngy hogy a Magyar egy magán hang!

äynnälägskät zónak nem ád többet , egy mással hang,

hüyék- zónál , vagy ha kettőt ád , egyiketkegyik,

Etikai“;- a' másikat a" másik szó taghoz ragaszt“ ,_

„W ' ' ez az egyik okq, hogy az kén, Yagy ém,

tevagy de, ik, at, ct, le, afn, ed, ha, ne,

ek'“. va, {135., 's több ragaszték de jelentő,

szótskákbúl, sokszor ki vesz'v a.” magánphangzó (azt

(“MM 'vx gi.

, .

I

. , "J '

ha azt a' passiva , vagy más által rajtam 's bennem tett tselellede

tet! mert látnivaló hogy a' beszéd a' nélkül el nem lehetdtt5?
Igen könnyen, cs igen természet szerént való módon ; Ad i e i t ur ,

mondiäk,. p.erc..uss_us sum meg ütöttek; Tu prius amia

tus es,A Jam nqn amai-is, sensim negligeris, moz in desertum mit

teris , ubi atl mortem percutierisx Téged' elébb szerettek , már

nem szeretnek , lassanként fel ha ynak veled , majd a' pusztába

küldenek ,_ a“ hol agyon vernek. i? nélkül hát el lehetünk , ha;

gondosan akarunk irni; tsak az vólna a' kérdés hogy a} Participí

.. “meka; miképp külömlqöztetiük egymástúl; az A m a n s't .nz A mi;

tgstúl, az Ameturqst az Amaqdustúl: Ha amans, szei-e

to, amaturus sz erete ndő; hogy mondjam ki 'az Ainatust

és Amandust? hogy az Amatust, szeretettnek , vagy s ze

rettemnekmondia n' Magyar; szeretett Atyám! ez “55'”!

v s z ere tt e m _eg _ e ni be r; „ azt az egész régiség bizonyítja; ez

Amand usr-a pe lg szint ugy nints a“ Magyarnak szüksége , mint

általiában a' P as si v a fennál-q: ha pedig éppen elő jön , sz e;

vretn i valónak mondhatja: a' Praeteri tum Pass i vumot

. a' P a 1- ti c i p iummel altaliábqn A_ c ti v ával teszi ki a' lvlqgyqr ;

akasztott ember. moso tt vászon, vertt had; úgy az“

czehbűl formált n e v e k et n q me ri e lie t is, vagy azzal , vagy
Í tsilnáltató fwo r máv'a l'; _és ô ezzel szintúgy szabad vólt 'eleitül

"fogva; mint. af. {Jea kxpikgr a.” deceptio, corruptio, 's "más

. illyen Paesivz ertelmu. szqkat „ A c ti vátúl származtat : mellyek

-sao szerént {t s al a s t és..r Danis t. tennének e nein_ t's a l ó de,“

ris-romlást , a” mlkregí-Deálivérti. L mi a I “mán”
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ő, pedig e's több magánhangzók is mellyek meg.

maradnak, a' szebb hang kedvéért mással ki tseo.

rélődnek, melly ismét egy jeles minémí'isége nyeli

vünknek , mint mindjárt említeni fogom) és mivel

ez eleití'il fogva így vólt, nem tsuda , ha ezek a.”

szótskák magános >jelentéssekre nézve, ki avúltakt

Ha két vagy három gyökér szóbúl egyet, tsinál,

és vígy több szó-tagbúl álló szót formál a” .Magyar;

_ akkor, és tsak akkor esiksmeg, hogy 'két mással

hangzót öszve tesz, melly az első gyökér szónak

utólsó , a”. másiknak első betüje, vagy pedig alat,

tomos ki rugása esett a” magán hangzónak, a” ki

mondás azomban könnyü és egyszersmind ny0-_

mós; hármat soha sem, hanem ha harmadik szeg

mélly jelentő lehellő betünek kell közbe jönni,

mint hangja, rontja: tudni illik al szó végén

ejtítnk<néha öszve két mással hangzót , a -h an gs

nakérzékenyitése kedvéért , de akkor is-igen könn“

nyú ki mondásuakat; a' szó elején éppen nem; ai

minthogy a' más nyelvekből kőltsönözött szókban

, is“,'vagy elválasztja egymástúl a" szó elején lévő,

két mással hangzót a" magyar nyelv , vagy elöl

magán hangzót tóld hozzá , jelül hogy az öszve tó-.

dúlt't mással hangzókat soha sem kedvellette, azért

mondja, hogy István, sőt Isván, a" Stepha;

nus; sőt hogyennek régebben Ist á nnak kellett

lennie, a” v, tsak későbben került közibe mint lea

hellés, a' görög ph-nak némi'iänémű majinolására,

meg tetszik abbúl , hogy Is t ó k a” Magyarnál ,

még ha öregebb is az Ist ók Bátyám; istálló,

a1 Stall, oskola vagy iskola a'~ Scola: azért

tsinál ismét C h r i st i a nhúl K el“ e sztyw é nt, Cr us

ciatnsbúl Hnrntzot , kr umplbúl: kolom-i

pért: mia” kiknek füleink a” mindennapi hallás '

után a” szomszéd Német-ektől a" keményebb hanga.

zatokat, jobban el'tanultuk; a' Görög

Christus szót Iíristusnak mondjuk;

's van is benne valamelly természeti~könnyűségsg

a" mi tsínálta hajdan a" .Deáknális algkétvegymáä
mellett lévő mással hangzók meg rövídítese'isza,

nb.
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badságát, úgymint a” néma és folyó , mut'a

et liquida betűknek öszve jövése, mellyeknek

mind a” két magán hangzójok ká és er közbe es

vén, a” két szó tagot mintegy öszve olvadtnak le

het gondolni, (Blanda Patrum segnes facit ín

dulgentia natos) de még is'a' nyelvnek eleven le

vél tát-jában, -- (Révai ként v'ivum lingvae

archívum) hányszor halljuk hogy a9 köznép

e” két mással-hangzót elválasztja egymástúl; 's

 

így mondja ki: Hirisztus verje-meg: ugyan

azért én e” közönséges törvény alúl még ezt a” két

nehéz ki mondású szót se veszem ki , mellyeket

némelly tudósok eredeti magyar szóknak tartanak:

's talán magnak tartogatják a1 szaporodás kedvé

ért ptrüssz-ent, és ptrüt'sök, mert ezeket

régibb Atyáink nemzet ellen való bünnek tartot;

ták vólna úgy ejteni, hanem mondták „pütür ü

tsök, pütürüsszen; való hogy amúgy szem

be tí'inöbb az onomatopepe'ía; de így sem

sokat hibázik; már ma a' köz nép pütsök, vagy

t üt s ö k mondja , és tü s s zen , vagy legfellyebb

Prütsök, trüsszen, vagy prüsszen.

z'. Minekelőtte tovább mennék szóllok egyet

kettőt a" Magyar nyelvnek arrúl az ezen itt le írtt

szép tulajdonságának nagyon atyafias

szokásárúl, mellyet közelebb említettem,

ugymint hogy a” gyökér» szóknak öszve

zolt alka - p p » r ,
„mimi“- foglalasaban, az utolsó magán hangzot ,

gxüere- melly a' tóldaléké , alkalmaztatja az el.

ehez. 4. .. I , , . ,
sobbhoz. Atyamat, Nenem et, ja r.

nak, kelnek, szólnak, gyülnek, tömnek;

kárral, szóval, “füvel , névvel, széptí'il,

rúttúl, vagy széptől, rúttól, 's a” t._ és így

a' jelentő ragaszték szók , mellyek az öszve-tétel.

ben meg tartják is magán hangzójikat, el tserélik

azokat ollyanná , a” millyen a' fő gyökérnek ma

a' ragasz

tékok' ma

gán han-'

____.._.__-_

uo. (0) Gôtsejben , és Somogyban.
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gán hangzója; mint, ez a' szó mé ll ett,
nb az az gyökérképpen mell, vagy nél,

n állá válik az a, és azzal egy erejü o és u ma

gán hangzók után, háznál, soknál, ludnál;

még pedig , ha "már a” fő gyökérvis, elébbi“ hozzá

tétellel több. hangúvá lett , nem a” közelebb való

magán hangzóhoz alkalmaztatja a” ragasztékét , ha.

.nem' a” fő gyökéréhez: mint, ezt, tányér, nem

így tóldjuk meg, tányiérnek, hanem tányér
i nak; mert aq fő gyökér tá,'így' ezekben is pa

réjjal, gőrévalt'és itt níutatja ki valóságát az

az állítás hogy azon kis tartományokban , _mellyek-,

ben ti'ísgyökeres magyar származású köznép lakik,

ha szinte az faragatlan is , leg könnyebb fel talál

ni a” hajtogatás” származtatás” és kötés', raggatás'

ősi törvényjeít; 'mert a” mit mi~így mondunk,

r é p áwv al , p a r éjja l , és így nekünk -a° ragasztás

törv'ényjéhez képpest, pa vólna a” gyökér», a” Gö.

tsei ember így mondja, répával, parével,

és adja tudtunkra, hogy a” fő gyökér nem pa,

hanem ré, vagy rék, és a” mi hozzá toldott j,

betűnk'a' h.bûl változottel , mellyet mi a” ré p á

ban el hagyunk, mivel közbe esvén nehéz ki mon

dású, de a' Vas Vármegyei szomszédok né

.műnéműképpen jelentik midőn rej-pa vagy réh

pa helyett riépának ejtik: a' paréjban pedig

“ki tesszük , sőt a' va l-nak y betüjét is annak ked

véért j.re változtatjuk, paréjjal. Ebben a”

ragaszték' magán hangzój'á'nak pedig,- a” gyökér

magán hangzójához'való alkalmazta-tásában, az a'

törvényje nyelvünknek , hogy az a, o, ú, vastag

vagy kan magán hangzók egymással, az é, ö, ü,

vékonyak vagy nőstények is "egymással egy érde.

-J~ „

l
.-_-__--

121. (~*) Meg kell azomban vallani, ho y a' Götsejiek , ezt a' vég

. magánhangzóknak tserélgete'set feles eg is gyakorolják, ngy hogy

azt lehetne vélni, mintha valamelly szé séget keresm-nek a' hang

változtatásban; de a” serény és okos nye vmester. Qrammatr ens

mindjárt eltalálja a' viss'za élést, ha több ragasztekokay probara

vesz. . l . l 1 .,
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miűek, ollyan formán mint a" Francz ezt: ca, ce ,

cí, co, cu, így olvassa: ka, sze, szí, ko, ku, az

é, és' i, előtt a” c, sziszeg, az a, .o, u, előtt pedig

keményen-kopog: tsak azzal a' külömbséggel,

hogy nálunk ö, és ü, ollyan érdemi'i mint az é, az

i, pedig nálunk közös,^szívbe n, sírban , nyír.

nek ,' sírnak. -- a” kemények tehát egymással, és -

a' vékonyak is egymással széltire által tserélöd

nek. . ' ' ' -

- - E, Azt mondhatná valaki, hogy a“ mit még“

eddig elő adtam nyelvünknek régiséget-ül, és kön

nyüségérilil , azok mutatnak ugyan valamellyíter.

mészetiességet, de éppen azzal együgyűséget-is,

nagy mesterséget és derékséget éppen nem; a' ré

giség és kö'nnyi'iség a” míveletlen eredetiségre igen

is", de 'ékességre és valamelly“ mesterséges alkot.

mányi-a nem mutat: én pedig azt tartom, hogy

főképpen az eddig elő adott'szerentsés tulajdon.

ságok adják nyelvünknek azt, a” mil tu

I 'laj'dona a' nyelv' érdemének, ugymint a'

beszédnek remek derékséget; mert ez, minda'

* szabad 'folyó, .mind a” kötött, mértékre szabott

' beszédben ~külömb másoknál; ugyan is a' mi a'

kötött beszédet illeti. , 1 .

* Ebbül a” jeles tulajdonsághúl követw

kezik, vagy nagyobbára ennek lehet köq

szönni, a” Magyarnak mind hangmértékes , mind

egyenlő 'végezetfes vagy k a d entzi á s verse-lését ,

p 0 é s i stsiét; 'a' mellyben ő minden ismeretes mai

nyelvek. között elsőséget érdemel. Nem szóllok

most magáról a' költeményességnek belső derék-i

_ ségérül ,“ mivel azt nem annyira a' nyelv deréksé

"ge mint a” kőltőnek eleven elméje hordozza, «

'ha ebben is, mellyik szomszéd külömb Cso

nainál vagy Verseg inél? vagy (mikor akara

D ug o nitsnál? hanem a” Vers laragásbart
vszzrentsés a” Magyar nyelv ,_ hogy annak egy

E/uróp ai Tudós nyelvsern érhet nyomába.

f Csak Magyarú] lehet írni hangmértékes

verset, ollyant, a” millyent írt valaha a”

1'

„ nb

nb
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{ékes vel" Görög és Dxeiá k; tudniillik a” mellys

sek. - s , . '

- ben nem tsaka tágabb vagy vszorosabb

száj tátás, az az a” «magán .hangzónalrr~hosszabb

"vagy rövidebb" ki ejtése, hanem” a-z egy

1 vagy több mással öszve -jött_mással hanga

zókis teszik, hoss'zúvá vagyt-rövidd'é-a' szótagot. It

aá Német is hang mértékes: versetädeômennyibe

kerül a“ szájnak aztna” rövi-d hangíe'magán hang.

zót röviden" mondani ki ,- a' mellpmellett znéhá'háu

rom négy mássalhangzó'is vanÍrakétson? mekkora

erőltetés a” nyelvnek , a”külömben-szépfoglalatú

és eleven képzelődések-kel írtt német énekekben.

a" musikai' rövid nyomáson, tactu'son- egész“

nyaláb mással hangzó. betüket általxugmlniűés ezt

mi okozza? az: merte-Magyar igen szépen elle

gyítéttea' magán-hangzőkat , a” mássalhangzók

kal; «a' Német ellenben'néha négy C oln'sonánst

is öszve füz egy v oc'aliíssal, melly'külömlíén ma

gában rövid vó'lnagrf-Al _ hd} a'

'nb

nb"

törvényje a” vers;mjes'temelsz,F hogy“ zezedfwezűteg

hosszú legyen a'tversben. lészen még» (közös más

nyelvekkel is ,' 's nints lthás» esetbenhszébádsá'a

meg rövidíteni azt, Vniínt ebban-„Állat; y

Megyének vagy kerületnek (szó ejtésevDlfal ec tlr's

közmondásban hosszú ai." magán hänigzőíaí

sa, röviden mondja kit ai..külömbencthósszû Szó ,

tagot , melly akkor "lehet köz mértékü,- 'ejplmjmjui

nis v. a n c e p s; mint “a” Túladunaí .rMag'yarl ki k'.

nak mondjarövidenl'a' .tyúkotfiäfléälä'kyíllöúi- '

ben a.” Tiszaiaknál hosszúwsokszorvai, szívet, rö.

viden szívnek, és illyenkor a” Vers-kötő szaba

don választ a” szükséghez képpest: De a' Magyar, 0

nak a-' rövid,magán hangzót is meg kell.“ hosszab

bítanía-~, ha“ két mással hangzó követi azt; mivel

ott akármelly szoros is aJ szájtáttás, de a” nyelv

meg botlik 's késik a” ki mondásban; egyébb eset.

ben pedig nnem szabad a” rövidet hosszan, vala
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mínt a” hosszút se röviden ejteni. (*) És ez már

nem közös a' Németekkel, U'Szépek szerelmes veri”

seik, nem olly nyersek mint a” Magyar enyelgés

sek; méltÁós-ágosak a' nagy tsizmájú játékjaik Tr a

goevdiaey tsak hogy inkább folyó beszédben , 's

el véttve végezetes versekben,'mínt hang mérté-j.

kesben; és illyenekben betsülemlök' l an t o s , és

s z o m o r û verseik is ,' de. az már alig is lehetséges

az ő nyelvekben, hogy ők a'jpositiót ~megvtartsák ;

mert úgy , "hol tsupa komondor , m o las 's us lá-z

bakat kellene ejteniek, hol el vettve két három rövid.

(“F „ll, Ú? J ». ;. I _ . .. >-4_q'-JI'. _

- - ~ . wíämrk'

m2. (') A' Magyar Vers-kötő", sem'a' vég magán lieu dóllítfseiu kü

> lönösen az egy szótaguakat, ha, ne, ki, nem te eti hosszûkká,

 

(hanem ba utännok két mással-hangzó következik, vagy az "s behi

~ vel mikor ez e's helyett szolgál, vagy “a' következő szóban is elöl;

ha Kris tust szer e te d) 'ha tcszitörvény ellen teszi; sem a'

rövidet, ba utánna két mással hangzó van már nem teheti rövid

nek ,' hanemhá “törvénytelen szabadsággal, mert "5 neki is tsak az

lehet hosszú, vagy rövid a' versben, a“ mi hosszú vagy rövid a'

szabad beszédben; nem szabadit fel itt, rövid ugrásra a' mute.

és liqui'ûn, sein a” magán hangzóját el vesztett 's, ha utánna a'

c másik szóban mással hangzó jön; .nem latra mérik , [nem ió

-.Adonicú's, sem ez, írni 's tanulni: ellenben ió ez: kérle

li 's adja,“ Af 'z, nélkül való a'-nali is hiijábanierőlködünk rövid

ugrást adni , annál fogva , .ho y heg ezése, ác cut uss a nints;

mert ennél ali van egy e y osszali'b han ú szó tag: u yan is,

ott szoktuk el a yni a” z. etilt, 'n'hol a' éövetkezo szó 'an más

Q sa] han zó áll'elôf. és ép cn azért hagyjuk, el, de ellenben a” ki

mondás an, a' nyelv, álta lopja a' következő mássá] hangzót az

a'~mellé is, és“ azt mindenkor kettözteti; a' fű,“ a' tök, a' ma

lom, a' barom, “a” ló, így mondjuk, affű, attô kr amma

lom, abban-lom , alló; me 3' h. betü is' akar magában kettőz

tetve , mint ahhûs, a” hús elyett, akár más mással han zóval.

öszve esve, .mindenkor'hosszú szótagot tsinál; mert lehe et u

gyan ö gyakran , de a' hol lehellet ott el is hagyódik, mint a' Gö

rögnél. a' hol pedig ki mondódik és íródik , ott valóságos mással.

han zó; mint a” ki mondássa is mutatja ;' h, k, t, b. társ nélkül

-v-w.-'"

egy ormán ki mondathatatlanok, ha_nem igyhá, ká, te', hé; és így

l' szintúäy ütközést tsinál, mint a' többiek, és mint a” néha hason- '

ló lehe esva y lehellet helyett szolgáló j, és v; ebbül tehát po

' sitiót tsinál ni szükséges, nem tsinálni pedig törvénytelen tör

vény szabás, /e's restség' takaró reáfo ás. Nints a' Vers~kötônek

más mértékje , mint a' folyó beszédbe i rövid és Hosszú hangok,

ha ki maga tsinál magának képzeltt törvény inellett hosszút vagy

P rövidet; a' más szája megfogja neki mondani, a' mit a' maga ii

le. is érez: Í . volt ez a' örögnel És Deáknál is z, nem úgy pro

'n"unciált irgil, és Ovid” idmében a' Deák mint m'a; lla

nem ezek is aztvtettc'k hosszú vagy rövid hangnak , a' mi a' köz,

beszédben hosszú vagy rövid vólt. A n cep s 'ô nálok sem vólt.

hanem ha egy valamelly vocalist. egyik Diale ctu s hosszan

ejtett, a' másik röviden. '
.t
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hangot alkalmatlan helyre keverniek: Ár i át pedig,

ha a, hang nyomástia' vers mértékhez , t a ct u st a'

qua n-t i t á s h o z akarná alkalmaztatni , alig tud

na versseikre tsinálni a' remek' énekes virtuo

sus is, hanem ha talán 'halottit, requiemet;

Es ez kinek a” hibája ;? valóban nem a" P o ét á ké,

„ismerjük az elmés kőltöjiket több mint fél szá

zadtúl fogva; hanem a' nyelvé; mivel az nem olly

alkalmatos mint a" Magyar. '

Az egyenlő végezetes vagy" k a d e n tzi ás verd

sekben is ollyan szerentsés a' Magyar nyelv, és

annak is a” nyelvnek fentelő adott tulajdonságait

ban van egyik fő oka; másik pedig. a” bőségben,

mellyet sokan hinni nem akarnak, sokan pedig

1 1- erősen is tagadnak; talán tsak a” Magyar
azegyeno . ., ., . , , ,.

végezete, van a világon, a ki negy soru vegezetes

"mk- verseket ír; még pedig, (mert a" rossz

vers.kötőkrülä nem lehet, nem is illik, vagy *

a” többekre, vagy kivált általjában a' nyelv.

re következést tsinálni) az ö r e g G y ö n g y ö s y

négy sorírversseíben úgy szólván semmi erőltetés

nintsen ,' az ifj-ab b G y ö ng y ö s inek pedig még

az egyszermind ha n gm é r t ée s és k a d ein t zi

ás versseiben is kevés; szépség pedig mindenik

ben elég van: az én időmbelíek is velem eggyütt

mind addig szerentsésen fonták a' négysorúakat,

míg némellyeknek akár restsége akár a' szomszé.

dokhozrvaló magok” alkalmaztatássa', ki nem: kü.

'szöbölte a” szépségek” száma közül a” négy k ad en.

t ziát. Itt sem akarok, szóllani a” költésnek belső

érdeméről , mert a” mint mondám az az elme dol

ga ; hanem az öszve-fonásra , m e c h a n í s m'u sra

nézve méltán ditsekedhetem, nyelvünknek , azzal

a” mind bőséget mind könnyüséget ,mutató'tulaj

donságával, hogy lehet benne értelmesen , és ,el-„

mésen tíz tizenkét négysorú verset is egy-menti.

ben úgy írni, hogy a' né gy kadentzia, négy,

vagy leg alább három külömböző része a beszéd

nek, avagytsak esetben, számban , időben , sze.

méllyben külömböznek; L é le k , ő v élek , fé.

/
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lie-"k, kardél ek . a" tiliz éget, a“ ház elégett,

ini végett? szükséget, engemet, szemet,

te m et, pem e t (szemet ocul'um)“ e h e

te, lehet e? fekete, egy hete: az

értelmesen való írást pedig olly szorosan veszem ,'

hogy a” beszéd'fonalaa' vers miatt ne szakadoz

zon; sem» a”; k a d e n t zi a, vagy a” megszakasztás

nak ,~ vagyaz érthetőségnek törvényt ne szabjon;

hanem minden S trop h ában egész kerek beszéd

- P e r i o d u s: lévén' is ,_ úgy látszasson a” .mondás ,

mintha folyó beszéd vólna: A” Német nyelv eb.

ben sem ollyan szerentsés, két sorúakat ír, és so.

kan szépeket ,; és a' szép értelem mellettnválogaa

tott szókkal is, de többnyirenem egész kade'na

tziá kkal, 's ollyan formákkal, mint az eredeti

hez szorosan. ragaszkodó . M'ó l n á r A'l b e r t . fora

dította a" D á v i d", Z s o l t á rjait; tsak ollyan tör.

'vénvűek'kel is ritka ír, -mint a' millyenekkel for.

dította Szilágyi Sámuel a' Voltaire Hen

riássát, holott ő úgy. fordította“ , hogy sok jó

Francz nyelv mesterek értelme szerént , utól érte

“vagy néhol haladta is a” Volt air e” : ki "nyomása-r

it : azigazi egész ka den tziának, másfél szó

tagbúl kellene állania , “az az két magán hangzás

nak “meg egyeznie, úgy , hogy az .elsőbbet meg

előző mássalhangzók már külömbözzenek; mert

ha ennél kevesebb, nem elég, vagy szorúltságot

mutat,.ha több, úgy felesleg való és" ízetlen; és

ennek a” törvénynek igazi eredete, nem'egyikünk

nek vagy másikunknak fejében , vagy előítéletéa

' hb ben ,^ hanem magában a” m usikában

. If van , egywhangnak magának , a.” másikkal

magánossan, nints egyébb meg egyezése ,. hanem

ha az', hogy ugyan azon betüje az a, b, c-nek, de

két hangnak egymáshoz való állása, r el a tió a,

lehet egyforma, más külömböző hangfoga'kon ,

„vagy beti'ikön , 's ez az, a” mibül lett az értelmes

beszédbeli k a d e n t z i a; ha kettőnél több hang

egyez az énekben is, már unalmas, kelletlen egy

nb;

~ ' formaságot mutat; egyben pedig nintsen semmi

öszvea
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öszve-állás relatió: 's ugyan azért a' beszédben

is midőn két magán hangzó meg egyez, elég, és

az ezeket meg előző mással hangzók" meg egyezé.

se nem “szükséges; ellenben egy kevés: de ezt már

ma vagy nem, vagy ritkán tartják meg a' külső:

nemzetek verselőji; sőt a” mi több , az illyen egész

kad e ntziát asszony , a” nem egésszet pedig

vagy tsak egy hangút , férjfi kade ntziának ne

vezik; és a" kik legjobb vers fonók, abban tsinál

nak nemü nemü szépséget, ha az illyen férjfí

és Asszony kadentziás pár sorokat egymás

sal fel válthatják: álom, halálom, Ipa, pipa,

x'három, járom, Asszony kadentziák, azt

mondják; üti, réti, tsóka, béka, rossz,

abros z, fetreng, teng, férjfi kadentzi.

ák: miattam a” neve ám legyen az; és az egy

szótagúak ,“ vagy betü fogásûak nem is ki vetők ,

de azokban is szebb, ha az előttök való szó tag

magán hangzójais meg egyez, mint hurj a peng,

tr o m b i ta z en g g de próbálja akárki, azt érteni

a” férjû és Asszony kadentzián más nyelvekben is,

a” mit én értek a' Magyarban , tsináljon férj fi

k a d e n t z i á t mással hangzón végződő, A s s z onyt

pedig magán hangzó végbetűjt'í szókbúl , 's azokatváltogassa egymással“, úgy hogy azonúian a” ka-i

d e n t z i á k egésszek legyenek , tapasztalható lé

szen a'valóságos szépség, még az ollyan

olvasó vagy halgató előtt is , a” ki “arra

nem f/igyelmez: ha egy-pár sornak a' k a d e ntzi

ája, verem, “emberem, másiké lássa, más.

s a; harmadiké ismét ő r ö lj, p ö r ö lj, negyediké

"v elle , jel e , szép fel váltogatás , és ha e" mellett

a” mondás nem ízetlen, nem tüzetlen, észre vehe

tetleni'il is gyönyörködtet. '

Az énekes vers legnehezebb tsinálmányú ,

nb

ugyan azért a” Görögnél is és Deáknál a' Ly

' ricus lantos versek, nehezebb értelmi'iek , mint '

az Eleviák, sőt az Epopeiáknál is:
az Énekes ,' , D .

“nem, és e reszben ollyan remeket semmi nyelv.

ben nem lehet vtsinálni , mint a' Magyar

2.5



ban. Én úgy tartom, hogy az'Ékes-beszéd' tu

dományjának még rengő böltsôjében a' musilka

szülte a” Poésist, musika hangokra

kezdették alkalmaztatni az értelmes szó

kat, melly illyen mesterségben, a” szépségnek két

első törvényje lett, a" sorok végeinek ollyan meg

egyezése a" szókban , a' minémüvólt a" néma han.

gokban; és másik, hogy a” szó tag a” szerént te

gyen rövid és hosszú ugrásokat, a" mint hosszabb

vagy rövidebb maga a” néma hang mérték , ta

etus: ls e' két szépség. törvény, egyik a" másik

 

nb'

I nál nem sokkal fijatalabb , sőt amaz lehetett el.

sőbb , de eleinte tökéletlenebb.,n-'s talán másban

kereste vagy másutt változtatva adta ki az egyen

löséget , mert A n á kr e o nban láthatni hogytnéha

egymás mellett, néha ellenben a" negyedik, heto.

dik, tizedik sorban van a” hang egyenlőség, al

mint vólt az éneknek alkotmányja. Igy tehát, a'

mit a” Leo Barát' versseirűl, Leoni nusgkrúl

olly gúnyolódva mondanak ma,_éppen az vólna

az énekes vers szépség törvényje; mert mikor még

ÍIÍheognis szép Görög verseket írt, (de a” ki ezt

az egyik'fő törvényjét az énekes Poésisnak nem

tartotta meg) akkor az vólt a” legközönségesebb

Ettek-nóta. Még Homér és Hesíod' idejé

ben, a” hatlábú verseknek, semmi szembe tünő

hang egyenlőség nem vólt ugyan x.törvényje, de

hogy a" versnek alkotmányja azt hozta vólna ma

gával, és'ők azt, valami mással ki pótol

"b ták , onnangyaníthatni ; mert ritka hat

“lábú vers nálok, Virgilnél még ritkább, Ovid

nál pedig alig van egykettő, mellynek a' harma

nb

_dik lábában szintúgy meg szakasztás , vagy 1el

mettzés , ca es u'r a ne legyen , mint van az öt lá.

búban; melly pedig azt jelenti, hogy ott az ének
g r l z I, 9

_sor meg volt szakasztva, es rgy ha tsak az enek

alkotmányja, vagy musika nem hibázott, ott

a' hangoknak kellett valamelly vagy szomszédos ,

vagy váltogatott egyenlőségeknek lenniek, Ezt

előre botsátván , azt jegyzem már meg, hogy a'



nevezetesebb Görög, és Deák Poätáink ide

jében, azok az Adonicus, Elegiacus, Jam

bus, Choriambus, vagy" Asclepiadeus,

Sapphicus, Anapestus', Phalaecius, Al

caicus, "s más-,- lantos, és pásztori több

nemû versezetek (a' régibb időkben még maga a"

Heroícus is) mind akkori musika nótákra, Ari

ákra szabott énekek nemei voltak: ma más n ó

tái nk vágynak, amazok ki avúltak (noha a” Sap

phicus és Anapestús, most is számot tenne

a” m u s i k ában',akárhol is) a” vers-kötő nem kénte

len vele hogy magát. is szótagjainak' mind hang

mértékjeit azokhoz mérje, mind sorainak egyenlő

végezeteit reájok alkalmaztassa , mellyeket tsak

úgy tartunk meg mint ékes folyó beszéd helyett

szolgálókat, de a' magyar nyelv, valamint ama

zokban, úgy szerentsés az újakban is: nints az a'

válogatott kedvességű tsendes menue t , az a'

szapora kerengésű német táncz, az a” mestersé

.ges Anglus kontra táncz, az a” lejtős lépési'i

Lengyel, az a” gyors ugrású karamajka, az

a' tomboló Tö rö k táncz, a' mellyre, a' hozzá

jok illő. 's bennek találtató musíka .tac't'u shoz

b alkalmazott ének sorokat ne lehessen írni
n „ magyar nyelven, és pedigcmás nyelvek

felett derekat; hogy ezt a' szép mesterséget a” mi

Vers szerzőink vagy nem, vagy kevesen üzik, vagy'

a” hang és szó mértékek' egyezésére nem vigyáz- „

nak;.az ugyan sajnálni való dolog, de nem a"

nyelv, hibája , mert a' ki jól tud magyarúl , ha aa

karja , megteheti.

' A“ mi a” szabad folyó beszédet illeti, sem

szebben, sem 'meggyőzöbb és szívre hatóbb mó.

don, sem méltóságosabb hangal Ori'itiót-írniv

egy nyelven sem lehet, "mint a” Magyaron: pró

A, "abad bálja bár akárki, a" ki a” Magyart is, és:

fol'yó be. a” nevezetesebb Európai nyelveket is. _

“ém jól tudja ,«ha alkalmatosabb e ennél akár.

mellyík, akár a' világos értelmü elő adásokra, (ha

ugyan ollyanoknak ír , a' kik vagy hozzá szoktak

._25* v._
.
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már az idegen szóknak'magyar ki tételeihez, vagy,

nem irtóznak a” hólt nyelvekből kölcsönözött ,

Tudomány és mester-szóktûl) akárna'

nagyságot mutató nyomos mondásokra, akár az

eleven tüzes gondolatoknak , vagy külömbféle ín.

dûlatoknak kifejezéssekre? Azt vélné az ember el

ső tekintettel , hogy az öszve halmozott mással"

hangzókkal bővölködő német nyelv, a” rettentő

hangokat erőssebben ki teszi és még is a” Magyar

egy két kettőzött r, vagy, egymással alkalmatosan=

elegyített l, m,'n, b, d, erős hangú betükkel még

rettenetesebb szókat rak öszve, kivált mikor ká

rbmkodm', akar, és ellenséget ütni; a7 kedveltető

édes. beszédre. pedig , a' mint az magánähangzóji

mással-hangzókkal keverve vágynak; ha külömben.

az Orátornak vagy Poétának ollyan vonszó maga

l

alkalmaztatási),- iszvan , de nyelv tudományja sem."

hibáz; más nyelv , hanemha az' Olasz , alig van

alkalmatosabb; végre , a” ki a” beszédnek mind

ili-Egg: a: erejének , mind hangjának .némi'rn'émí'i

sr. i szent félelmet mutató méltóságát akarja.

érezni; halgasson meg egy könnyü nyelvü ,« de.

jón melly-ü „magyar P ré d í k á tort , n miken iaz...=g?{

templomban így kezdi imádságát: O r ök k é „y a

l1ó,^? halhatatlan , romolhatatlan, m eg

'foghatatlam, egyedül bolts és boldo-g}

Isten»! ”s próbálja ezt, vagy más illyest más nyel.

ven,_illyen méltóságos de még sem rettentő, ha-=

nem valame-Ily .- szívet által-ható szent félelmet “gera:

jesztő hangon ki tenni: éholoü ezen egynéhány

szóban sohol'sjnts egymás mellett kettőnél több

mással h'angzó; mert a'böltsben a” ts magyarúl

tsak egy betü. w,

F. Mind ezen szép tulajdonságok mellett is

a” mellyek már magokban akármire elégségességét

és így bizonyosan bős'é .ét mutatják aÜMagyar

nyelvnek; azt akarják némellyek a, világgal el-hi

a, Magy“ tetni: hogy a Magyar g'nyelv, szuk g. Nem.

nyelv nem akarom azt felelni rea hogy a kik ezt:

"mt- mondják nem tudnak magyar-ál; „mert



Jám mondják született Magyarok is , és pedig tu

dós Magyarok: hanem tsak azt kérdem, hogy

mit. értenek a” nyelvnek szüli vólttán? és méltó

okom van azt kérdezni; mert látom, hogy némel.

.lyek új szókat szeretnek tsinální; mások pedig ide

vgenektül szeretnek kőltsönözni Szénás-formákat , '

idi o tis m u s o kat. Ez az utólsóbb ~, nem tesz

szükséget , mert a" Magyar A sí a i id o ti sm u

s o k , a” mellett hogy a" szó-el-hagyásokat , vagy

kiílelejtéseket , ell y p s is e k e t szeretik , “való.

, / 

'123 O) A' példákkal nem akarok sorokat szaporítani; mert tudni

való hogy mina a' Magyar, mind a” több As-iai_ nyelvek, tele

vagyunk az illyen Ellypsisekkel, és nem tsak Illyen, már alig

szcmbe-tünökkel, mint, ez jó, ez nem_szep', a' hol a' va.

gyont. est, mind a',mai elő nyelvek lu szoktak tenni, mind

a' Deák is, hoc bonum est, hoc non est pulcrurn;

mind a' Görö is, o'rn uahovuíbûov mi, Theognisnál ;

hanem ollyanok al is . mellyekrul már ma el szoktunk. ' holott a'

zsidóban fel találiuk: Gen. 6: 17. hogy ol-veszessek minden tesi m, mellyben élő lélek, az ég alatt; valami a' földön, meg hal: -

értsd utánna, van és Gen. 8: 4. meg nyugodott a' Bárka az

Ararath' hegyei közül: értsd utánna, egyen. -- Hanem tsak

azt jegyzem meg, hog a' Magyarnak ott. is alattomos El lyp

sis'se van a' hol a' tulajdonító esetnek vegezetet cl ha yin, Ma

gyarok” istene, Isten: fija',e:.he'lyett,Magya.1-o nak ls

;e nic, Istennek fija: tudm illik a' Magyar illy esetekben

Gcn'itivus helyett D ativussa'l el: nelu tu agdonltja valami

nek azt, a' minek birtokossa'a' mag nyelvek szegent, es eg ö ál

lítás, nem tsak asztja hozza köteskeppenfeam; ollyan (ormán

mint a' Deák tette Virg. Ecl: l. Naxnqueprit Ille muhi semper

Deus, (non meus vagy mel) de tobbnyire el'szokta hagyni ezt.

a' tulajdonító szótskát, nak, n el”: de van molto oka; mert ah

. ha“ a, mit nem tulaídonit, már meg van a' tulnjdonitást jelentő

szólska . úgymint a' n e k e m , n ek e_d , n e i , szótskák' szemé

heket jelentő'ragaszte'kja, em, ed, 1, vagy Jaaa. az, „ntig, io.

va y ő: lstenem, Istene d. Isten) e2 es lgy nem szukseg

ne i a» ielente'st kétszerezme, lying aroke Istenm, vagy a, hw

lyett Magyaroknak lsten_)e, _ nnem-tsak maäyärok. h:

tene, Isten' fija; ki teheti ha akai-Lal mint cn .s'm; , nek,

k én s z e rit en i e; de nem szükseg ,. sot felesleg vale. E [1 y p.

sisse' lappan a' Magyarnak abhan is, hogy gyakran. a. több“

számú dologna valamit egyes _sza han tulajdonit , mint Ege k'

U r a , Atya i nk' Isle n e. Nemcl y nyelv mesterek-n ha ezt nem

is, de némcll hasonlókat hibáknak tartanak, es az o törvényjek

szerént vólna Egek nek Uyok, Atygi nknak Isten) ek,

vagy Isl en ök , és így szûksegtellen ke_tt_o,ztetest'teaznek , a” tu

lajdonító értelmet mind a” két szoban ln Jelentik, nyelv'unk' .ter.

meszete ellen; ezen én munkámban sok van Illyen huha, uha hiba,

' de ha ki szememre veti , azt kérdem , hogy ezckla'szolskak, Solh,

' bá ny, annyi, száz , ezer, vallyon nem szinte ngyisokat )e.

lentbk e, mint az Atyáink es Magyarok? esmeg n jol van,



han szebbek is , jobbak is az Európaiaknál;

sajnálnám , ha akárkivel e' miatt feleselésbe kel.

lene keverednem; és fogadom, hogy nem is ke

veredem , mert ha ki ellenem ki-köt, én halgatni

-fo;-ok; de mivel már az állítást fel, tettem , 's mos

tani czélomra fel kellett tennem ; 'illő' egy pár pél

dát elő hoznom:' mellyik jobb, és mellyik SZLbb ?

az e, hogy jól állok, vagy jót állok értte,

németesen? vagy ez, kezes vagyok értte,

magyarosan? a” Magyar kéz adással szokta tenni

a” fogadást, 's az annyi vólt, 's annyi ma is a” jó

Magyarnál, mint az írott kötelezés, és azért ne

 

-vezik a” kezest, kezesnek; a” Német áll e min

dég értte vagy mellette, a' ki helyett felel? azt

nem tudom: azomban én ezt is jóvá hagyom a”

.Németnek ; de al Magyarnak ama' helyett ezt ven

ni fel, szükségtelennek tartom: a' mit a' Német

így mond; jól nézki, azt a” Magyar így , jó

színben van: és a” Német éppen ezt akarja

mondani, mikor amazt mondja; mert jó egésség'

'jelét ért rajta; az egésséges ember pedig lehet v a k

is, vagy kantsal, vagy farkas. hályogos,

a" mikor nem jól néz ki, vagy nem is lát: azom

ban én nem bántom azt a” német mondást; az ne

ki nemzeti szóllása, 's jól teszi ha meg őrzi, és él

vele , énis el-értem mit akar? tsak azt bánom ,

- ha valaki azt akarja felvenni a” magyar
. nb , . . .

, r, beszédben; mintha ez, az illyen kmyo.

másoknak szűkiben vólna. '7- Ha hát ebben nints,

vallyon van e a” szükséges szók'ban szüke a' Ma.
gyar nyelvnek? úgy vélem, hogy vagy inints,

-_

mondva, sok kikerül tőle, hány lovad van,? nints

annyi pénzem, van e'ezer forintod? nem hogy ezer

vólna, de száz sints: és ezeket így mondani ki: sokalt

ki kerülnek tőle, hány lovaid vagynak? nintsenek

annyi pénzeimh vágynak e'ezer forintjaíd? nem

hogy ezer vólnanak, de ezaz sintsenek, ha nem hi

ba ls; de nyelvünket kortsositó Latinismus. Ezekben ugyan

„embe tünöbb az ellypsis, 's ugyan azért világositasra jó

Példák , de a“ nyelv' törvenyje ebben is az, a' mi amazokban.
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vegy'ha van , tsak annyi van, mint más nyelvek.

nek. A" tudományoknak némelly neme-ire tartozó

sok szókat hoztam fel fellyebb 54. a' mellyek

eredeti magyar szók, és azok közül sokat más

nyelvek, egy szóval nem, hanem tsak környül

írásokkal tudnak ki tenni: azt pedig meg teheti

a” Magyar is, és így e, részben nem szükebb a.”

«nyelvvé másokénál; sőt ollyanokat is hoztam fel ,

a' mellyek régi tudós nyelvekbül valók, de ma

gyar eredetüek. Vagynak, nem tagadom , a” moss

tani “Európai lakásunkban ollyan tárgyaink,

mellyek hajdani hazánkban nem vóltak; vagy nem

lévén mindennapiak , hosszú idő alatt kiavúltak:

mellyeket tehát eredeti magyar szókkal nem tu

dunk" ki“ tenni; illyen a” többek közt a'“ Kiirály

is, illyenek némelly- ruha darabok, p'u.

ruszli, vagy pruszlik, laiblvi 's a't.

mellyeket által vett» ugyan al magyar köz nép is

a' T'óttúl, Nem-ettül; nem tudván annak ma

gyar nevét, a,q mi neki nem vólt, és semmit sem

vétett vele szintúgy mint mikor H-e ine k k ent ,

Heple rt, L eibnic z et, a' magok német nevei

vel nevezi: (de mivel amazokkal ő is élhet , ha

akar, ki teheti magyarul is a1 Királyt Fejedelem

:nek, a” pruszlikot melyre valónak, a” laiblit:

fél dolmánynak) valamint a' szomszéd nemzetek

sem tudják, magok nyelvén nevezni a” magyar ga.

tyát, botskort, tsákót;v denemv akarnák e”

miatt nyelvveket szűkn-ek vallani, mert a.” nints

nb.

rül nints“ képzelet; mikor nyelvvek tsinálódott, ~

még akkor ezen tárgyakat nem ismerték „ most

hát vagy a” Magyar-túl kell .a' nevet általvenniek,'

. vagy hömyüj írásokkal pótolnioln (*) Ha tehát

lg!" (") Ezen, írásomban is. vágynak némelly ki avúltt. nyelvekbül

vett iícv'ek, mellyeket. vagy önként, tettem úgy, és melléjek a'

magyar értelmet; vagy figyelmetlenséghûl, a' nélk'ul, lehetnek '

élő nyelvekbül be tsúszott , és. mar meg magyarosodott szók is;

de “azok ez én nyelvemet Stûlilté és, alkalmatlant); nein teszik;

mert elég bő és alkalmatos az, azokat termeszetjekhcz Illendően,

J

I
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_ én vagy némellydtudományos dolgokat, mellyek.

nek más Nemzetek is meg tartották más régibbek

tûl vett" neveiket; elsô elnevezésekkori neveikkel

nevezek; vagy némelly nálunk Oseinknek ide lett

kôltözködésekor szokatlanoknak, azoknak nyelvén ~

a” kiktűl azokat vettük, meg tartottuk neveiket is,

és a” mint lehetett meg magyarositottuk, mint

' Mester (ha ugyan ez nem magyar.) Dékány,

Püspök, Keresztyén; jobb vólna ugyan,rha

másképp' vólna, de úgy sem-rossz; az illyen ha

zafiûsitott neveknek, a' hajtogatásokban, tóldá.

sokban, öszve rakásokban, szinte azok a" törvény

jei, a” mellyek az eredeti magyar szók,

I nak; ollyanná lettek ezek között, mint a!

hazafivá fogadott Magyar In d i g e n a , az orszá

gos Nemesekközött: másként, ha ez szükséget je.

nb

_ lent, nem vólna a” világon szükebb nyelv a” De.

áknál , mert annak tsaknem fele G örög, (*) De

mi baja lehet hát ennek a” magyar nyelvnek, “hogy

ezt nem általják szűknek mondani még azok is,

a” kik magyarúl sokaknál jobban tudnak? holott

láthatnak már valóságos magyar nyelven, a' ma

gasabb tudományokban is mester szókat, eszköz ,

és szer neveket} láthatnak Deákbúl olly kemény

'fordításokat , a' mellyekben, ugyan annyi sorral '

 

' magyarúl isi'ki tenni; vagy legalább rövid környiil irással ki jelen

teni. Meg engedem hogy ollyan a' czél is, melly igen sok tekin

tétben meg egyez a' tárgly névvel, de n'émellyekben külömböz.

, En annál bátrabban el vá altam, mert vólt ez a' név a' Magyar

nál Ásiaban is; rna is van a' Tatároknál czél, sőt czil,

tsak hogy szelet jelent.

m5. (') Leg egyenesebb szüksége van a' Magyarnak, a' Hazabeli

Polgári e's Tor-vény tudománybeli nevekre; való hogy

tsak nem rég is mind nálunk , mind kivált Erdélyben tele vóltak

a' Polgári és tol-vényes dolgokat illető magyar lrások Deák szó

va]: de meg is mutattuk , hogy pihelyt szabad lett, ki tudtuk a

„kat mondani ma yarúl ; söt tobbet tettünk , mert a' mit a' De

ák törvén tudó o rögbiil vett is , a'- Magyar ma yarúl nevez

w, mint, lasphemia, Istenkáromlás, a' éanonicust

is ismeretesebb szóval ki tudná 'tenni , ha As iában , vagy tsak

itt is Szent István .elôtt' lett volna B ánon oki a , holott a" Deák

az Ansz z ugalist a' Némettnl nem általlqtta elfogadni , sem a'

Birűíűumot, Jobbagyi ot, 's más többeket a' Magyartúl

magátü .



és versel van ki téve az értelem mint az eredeti

ben. En egyebet még tsak nem is gondolhatok,

mint azt, hogy talán, némelly, nagyobbára kép

zeletekben gyökerezett böltselkedésekre, mint a'r

valórúl, Lélekrül, erkö-ltsi jórúl való tudo

mányra (Ontológia, Psychologia, {Ethi

x ca;) készületlen vólna. De ha e' részben a' nyelv r

készületlen“; valóban tsak úgy készületlen, mint '

mikor egy kedves tekintetü és derék termetü Asz

szony , a"ki magában pongyolán» is ('negligében)

tiszta , és szép vólna, de már tsinos , és a” szem

nek mindenképpen tettzhető ruhába fel van őltöz

ve; hanem ,_ ha vagy temetési szomorú ünnepre, .

vagy lakadalomba hívják , a'hoz a' nagy világ ínyé

hezképpest készületlen: el mehetne az ő szép m'in

'dennapi ruhájában, és a” gyászos vagy fényes al

kalmatossághoz hozzá készültt személlyek közt úgy

is számot tenne; de azt mondják, hogy úgy nem l

illik; oda más készület kell: A, napkeleti bőltsel.

kedés' tisztességes ruhájit , a' lé t e l” ki t e r j e dt

s é g" és é rt e lm e s é le t' isméreteit elkell vetni;

és azok helyett az egyik ünnepre az ür ess ég” és

idő" (vacuum et tempus) akármelly állású

testre egyformán reá illő , homály színü gyász

köntösseít felvenni: A” másikra, tapasztalható tü

nemény ekbül, és kítanûlhatatlan valóbúl,

vagy S e x tussal, vagy Huméval, és több újjabb

Szabókkal , fényes tsillogó' ruhákat varratni : be

vett , és könnyen érthető szókkal beszélni nem

szabad; hanem a" vagy öröm' vagy bánat” jele'ntő

színlett szó-hangokat az alkalmatossághoz mérni:

ezen kimondás helyett, hogy az'erköltsnek,'

erkölts'iségnek, és annak ísméretének,

valamint a” természeti jussoknak is,

talpköve, a' lételnek, és jól lételnek,

magával a” létellel vele járó akarása,

az az, az a” természeti erőlködés, melly szerént I

minden, értelmes valóság szeret lenni, és irtózik

nem lenni, és ezt az ösztönt ismeri “s' jóvá-hagyja.

más valóságokban is: most úgy kell szóllani: hogy



kiki azt tegye'magának törvényűl, 'e's

a” szerént tselekedjen, a' mit akarhat,

hogy egyáltaljában közönséges tör

vény légyen minden okossággal bíró

valóságokra nézve. -i. De lám! ki is talál

tam mondani magyarul, 'a' mire szép nyelvemet

liészületlennek tartják}! '

 

1,26. (*) Mina kérdésbe tevődött, me' pedig intelem alatt, mi en.

nek a' szóna Spiritus , igaz érte me magyarul? nem szóltam

bele . mert én viszont azt kérdezhettem vólna, ho y mit tesz hát

deákul? most sem arra való feleletké ypen szólloi; hanem hogy

nyelvünket a' deákkal, '.s több máso kal öszve merjem: ha ki

nekem megmondja, mit ért a' Deák a” Spiritusom? én is

meg mondom, mit tesz az magyarúh? mert a' Szent Lélek

nek, akár deák Spiritus; akár Görög wveupa neve nem ér

tethetődik tulajdonkép en. hanemha eretnekek akarunk lenni:

tehátivag erre való te imet nélkül kell vennünk, vagy szüksé -

telennek hinnünk a" kérdést; 's meg elégednünk a' lélek szóval,

Ha a* Spiritus, spiraculum, a' millyennek mondja Móses

is Gen. z: 7. akkor lehelletet tesz; ha több, és ollyan va

,lamelly tehetős e's értelmes valóság, a“ mi kezdte és folytatja az

embernek életét, de értelmes életét; akkor teszi az alkotó Is

tenségnek értelmes erejét, és így, jqzan értelemben részét,

melly az Istentûl külön gondolva is egész, Moses is azt mond

ja, hogy úgy lett az ember élő Lélekke'; ha a' deák

' vastagabb értelemben vesszük, hogy a' Spiritus ez vagy amaz

testes dolognak legtisztább állati “va ósága , melly magában foglal.

ja annak a' testes valonak minden tehetösségét. akkor szesz,

és az emberre nezve ep en tuzszesz. Haáltaljában úgy vesz

szük, mint az ember” el otmányjának a' testtiil meg külömbözte

tett nemesebb részét, úgy L e'lek és akkor az anima nem lessz

más mint elme, kallati tulajdonsága inkább mint vagy része,

~vag ellenben elmúlhato, és tsak az clevenitést eszközlö ereie a”

Sp n-i tusnak: ha pedig vegre a' Hirám', és több napkeleti tit

kosabb böltsesség Mesterei' értelme szerént vesszük, ('s azt ér.l

tette a* Deák; mikor ezt a” szót ide alkalmaztatta) ú y tesz; az

emberi állatnak anya-sz erét,“ melly örökké meg vó t és soha

el nem vesz, a” me ly tapasztalhatatlan vékony, de nem semmi,

részre oszthatatlan kitsiny, de még is az egész embert be tölti,

tapinthatatlan, érdekelhetetlent de még is nő, és értve, tudva

fogadja el a' testet nevelo, de allati egyformaságban nevelő re,

szetskéket, ollyan testrészekbúl, mellyek már másod , harmad

rendii, és így tobbekbul , de magához hasonló vékonyságúakbúl

öszve nőtt anyaszerek, és a” mell vek közt, ámbár a' vé sô

vagy tellyes meg oszlatódásban ymagá oz mindenekben hason ók

közt, ezen maga alkotmányiaban ö a" termesztő, ö az igazgató;

a' melly a' testes erok_tör_vény)e szerent és igy szükségeskeppen

mozgat a” maga alkotman jaban'mmdent. még is értelmesen, és

akartva; a' ki ért es gonr olkodlk, okoskodik , akar, és választ,

érti magát és a' ma a mnnkajnt, de ezen tetteinek módját és ez.

közeinek miképpen ett Oszve dolgozasat még sem tudja, 's ugyan

azért még az ö meg oszthatatlansaganak állapotjában mar erzi,



Egyébbaránt hogy ez a” mi nyelvilnkinem

szül: , annak ő magában is igen sok bizonyságát

találjuk; ' hogy vólna az szi'ik ,- a” mellynek tsak _

egy szavábúl is annyi szó kerül , hogy egyetegyet

más nemzetek , környűl írás nélkül ki nem tud

nak tenni: verek, verem, veretem, veret

tetem, verődöm, veretődöm, verekee.

dem, veregetem., verethetem, vergő

döm, vergődhetem: kérek, kéretek, ké

reni, kéretem, kérődöm, kéretődöm,

kérés, kérelem, kérdek, kérdezek, kér

dem, kérdezem, kérdeztetem, kérdező

döm, kérdeztetődöm, kérdés, kérdezés,

kérdeződés, kérdezkedés, kérdezőskö

dés: gomb, gömb, gombos, gömbös,

gnmbolag, gombolít, gombolító, göm.

bölű, gömbölög, gömbölödöm, gömbö.

líteniz folybúl, folyok, folyatok, folya

tom, folyamat, folyamodás, folyta.

tom, - Hogy vólna az szí'ik nyelv? a” melly a'»

férjfi embert, gunár lúdat, bak őzet, bika

szarvast, mén lovat, kan disznót, hím galam

bot , különkülön nem jelentő szókkal tudja nevez

ni; úgy az Asszony embert, nőstény juhot,

szuka kutyát, emse és göbe disznót, tehén

szarvast, kantza lovat. Ismét az embernek

gyermekét, fiját, leányát, a” kurvának

fatyját, a' lúdnak libá'ját, zsibáját, a'tyúk

nak tsirkéjét, tsibéjét, pizselléjét, a"

tehénnek borját, a” lónak tsíkaját, a'disz

nónak malattzát, a” kutyának kölykét, a'

szamárnak v e m h é t, mind különkülön nevekkel '

mondhatja-ki: Hogy vólna "az sztik nyelv_,? a'

melly valaha minden testes tárgyakat, és minden

 

hogy ô egy magánál bôltscbb„ mindent tehető , mindent értő A:

nyaszernek ki szivárgása; de ő maga nem az: - Es ki ment

meg határozni,? ha nem illyen emberi an aszer e az a' Sp..

ritns? de már akarmillyen; ollyan alka matosan mint a' Deak

- Spi ri tus, a' Magyar is ki teheti, vagy meg alkalmatosabhan.



t'selekedeteket , azoknak természetjekhez illő-ne
vekkel nevezett-el; mikor még aq gyökér szókkal

való élés meg vólt a" maga divatjában, mellyek

nek. ma is elég példáji vagynak, mind az egy szó

tagú, és így az eredeti gyökeret 'illető együgyü.

séghez bizonyosabban közelítő , mind pedig a“ több

hangú szókban; mint, sûl, súg, nyel, nyúl,

zúg, forr, nyes, fáj, tsepp',“ zaj, bús,

mord, úgy tapsol, lo tsol, dörög, zörög,

tsördûl, tsattan, mok og, kopog, ret

tsen, suhan, lobog, tzintzog, tátott,

süvöly.t,ltsorgó , varjú, tsíbel, kakuk,

bléläyicz, pulyka, zsinat, zsibong, úgy e

nyeleg, öblöget, 'sugorog: minekutánna

pedig a' közönségesebb és míndennapiabb tárgya

kat és tetteket el-nevezte , azokbúl ismét mások.

nak tsinált reájok illő neveket, mint a' savanyú1

az az sónyú, [sárga vagy sár színü, fásult,

keztyú, sarkantyú, dolmány, az az tol

mány, halál, halavány, haldoklom, ”s

“a” t. úgyhogy a' nyelv, a” maga hónyjában, a.

kár-melly újonnan látott "s meg ismertt dolognak

is , nevet adni nem szorúlt a” szomszédra: De hogy

egyebeket el halgassák: bőségét és eredetiségét e

léggé mutatják azok a' kettőzött zsidó quadraticus

forma ”s nagy részint belső minémüségeket, és

 

természeti tetteket elevenen ábrázoló szók, mel. '

lyek az értelem” jelentésének nyomos erőt adnak,

's más nyelvekben nagyobbára vagy ki nem moind-~

hatók, vagy nem egész erőben, “még környül

írással is alig; egy- szóval pedig,bár kettőből ösz.

ve forttlegyen is az, éppen nem'. Ide írok egy,

nehányat, nem a” beszéd részei, hanem az a b c

szerént, mellyekben vagynak ugyan némelly kön

nyen ki tevődhetők is , és nemis kétszerezett szók, "

de hasonlt) értelműek , némellyek más nyelvből '

is vágynak véve a, tsúfos alkalmaztatás kedvéért;

de nagyobbára. éppen különösek, és tsak a“ Ma.

gyárnak tulajdoni: A d-v e s z , ás.v é s, a j-b a j)

éig-bog, alúl-fellyi'il, át-még át, apíil-a.



nyír], agyba-fejbe, átabota, annyi “minh

azu Büvös-bájos, bele-bele: (belesbele

esett a” ti'iaz a" taplóba; hasonlók, el-el kapa"

ta a” szél, meg-meg ütötte Péter Pált, feLfel

hajtotta, a.” laptát , le-l e ütött a” menykü) - Czó ka

mók, tseredsala; tsetsé-betse, tsi'ir-tsaa.

var, tsipp-tsupp, tsórálja-mórálja, tsusz
mász, tsôtselék, tsör-pör, tsonkXa-bon

ka,“ tsök-bög. Dib-dáb, diri-dara, díl-dúl,

dinom-dánom. Ejjel-nappal, esik-kél,“

éjjel-veszélye], vagy éllel, veszéllel, e.

mez amaz, egyetlenegy, egyik másik,

enczenbencz. -- Fi'itül-fátúl, fi'ibeJába,

fántom-fánt, far-farig, föl-alá, folyton.

foly, fogyton-fogy, firúl-fíra.- Gímgaz,

gézen-gúz, gyim-gyom, gyügyü, gyúr.

gyomroz. >Hebe-hurgya, hébe-hóba, ha.

nyathomlok, haj-haj! hejje-hujje, hetet.

havat, 'hûz-von, hord-“visz, háza-tüze, her

cze-hurcz'a, hipp-hopp hírével jár. - I.

jas-fijas, irúl-fira, itt-ott, imitt-amott,”

imígy-amúgy, irka-firkál, írúl-pirûl, -=

Ki 's be, kin-ben, kölke-verebe, kótyo n1

fitty, kentze-fitzéli. - Leg e's leg,“ lig.

g, litts-lotts, lótJút, lár'ésfá'r-é, liirom

lárom, IeSÍ-Vár'jaLIÖVi-Vágja. - M'a-hól
nap, meg-meg, mi is más. Napr-úl napra,“

nyakra-főre, nyám-nyám ember, nyel-fal.l

nyigmyóg, nyel-nyal, néha-nébe.--Olly

kor-olykor», ollyan a” millyen, öl-vág,

ördögöt-poklot. - Pitteg-pattogg-pör

'patvar', piros-posgás, pereputty. Rossz

nál-rosszabb, rajta-rajta. .- Si-ri, sül

forr, szebbnél-szebb, szélre-szóra, szü

fon, szó szátyár, sem ide sem oda, sem

kin sem ben; sava-borsa, sebbel-lobbal,

szántszándékkal, szedte-vitte a” sátorfá

ját.-Torka-tátva, tenyeres-talpas, teng.

leng, tüzes lángja,tűzzel-vassal,-tíri

'tara, tör-mar, töri-rontja,'tél-tûl,tétóo
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va, torzonborz, tarka-barka, tejjel-méz

zel, tüz-víz, tütsköt-bogarát. - Ujdon.

új, ut-l'ut, üti-vétti, üti-dobja, úton-út

félen, üzveJutva. v Várva-várom, vérrel

bottal, vérbe-fagyba. Zúg-búg, zür-za.

var. - Jön megy, java-rossza, jobbra,

balra, jobbnál jobb, jár kél. (*)

G. Ezt a” sokféle tulajdonságot tehát, az e.

redetiségge'l járó együgyüséget a” könnyü és ter

mészeti folyáshoz illő hathatóságot , az" ékes és

hang mértékes beszédre mintegy reá születettsé

get , "s többeket, mellyeket elő adtam; miképpen

lehet meg egyeztetni azzal a” különösséggel, hogy

a' magyar nyelvet , akármelly más nemzetbelí

, . ember , bár melly szerentsés elméjü.
a lll nem .v. - I f

gzületgtt és nyelvu legyen is, tanulas által soha.

Megyen, sem viheti ollyan tökéletességre , hony
nem-tanul , .. a -

meg töké. magat nem szuletett Magyarnak lenni

Mese“ meg ne ismertesse. Valóban tsudálni le.

magyarul. , . - , , .

, het, s nem annyira megat a fel tett Igas

k ságot mint inkább azt, hogy ez, az annyi száza.

dokon által a" nyelvnek Asiai eredetíségétül két.

ség kívül nem kis el-ütöttsége, a, sok kőltiäzködé

sek , és kiváltt az utolsókat követett sok kárvallások

után is, most is úgy vagyon: ha a” meghatározott

 

127. (*) Varjas János , míg élt hasznos és sok tudományú Em

ber, D eb r e e z e nben a' napkeleti nyelvek' tanítója; egy magyar '

éneket irt, mellyben semmi mas magánhangzó nem volt. mint az

e. Követtél: ötet még életében némellyek , és írtak hasonlókat,

noha nem ollyan hosszúkat mint ő, más, a, i, o, u, ö, és ü, ma

gán hnngzókkal hülönkülön. Sokan, mint többnyire szokás, ki

nevettek, 's nyelvünknek nem ditséretére. hanem dísztelen egy

hangûságára magyarázták: lettek tehát partfogóji, akár ö neki,

akár a' magyar nyelvnek, 's szerentsésen írtak ollyan értelmes

verseket, mellyekben egy ugyanazon magán hangzó sohol sem for

dúlt elő kétszer egymás után; 's emlékezem, hogy azon tul meg

is szünt a” rágalmazás. Most már jo ideje, hogy meghalt az az

érdemes Tudós. Virtutem -incolum em odimus, subla

tam ex oculis quaerimus invidi: kevesebb ellenmon

dástúl tarthatok, ha azt állítom; hogy, ha szépséget, könnyüsé

get, kötött beszédre való alkalmaztathatást nem bizon ít is az a'

Varjas János' remekje 5 de hőséget bizonyosan mutat; a korát pe

dig, hogy vele egy nyelv sem vetélkedhetik.
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és határozatlan igéket, mint írok és írom,

törtek, és ütötték, még pedig néha úgy, hogy"

meg legyen határozva kit ü_töttek,- es még. is

engem" meg ütött ek, az Otsémet pedig m eg

« ütötték; ha. a, szóban lappangó valót és lea

endöt, mint a” vólna és lenne szókat, meg

külömböztetni, hosszú gyakorlás“ által megtanúlja.

is az idegen; de a” betü fogásokkal járó [magyar

hangokat, úgy ki nem tudja ejteni, mint a' született

Mag-yar. Aztaz okát adnám talán, hogy a' Ma

gyár gyermek, az Atyja“, Anyja”, Dajkája' nyel

vébe _mintegy bele születik, a” neveléssel reá ra- _

gad mind a” szók” értelme», mind a" bang ejtés;

melly- szerentséje a” Magyarmyelvhez, a? más nem.

zetbeli embereknek nints-meg: deezt egy ellen.

kező tapasztalás nem engedi közönséges igassánaá'
a naa

tenni: mert a” Magyar, ha bele nem születik is a1

Német, Francz, Olasz nyelvbe,ha Apja,

Anyja, dajkája mind Magyar is; még is sole

van, a” ki úgy meg tanúlja azon nyelveket,j”s

ollyjól ki ejti a” hangokat, mint ha született Né.

met, Francz, és Olasz vólna: Nem lehet hát

más okát adni, mint azt , hogy vagynak a' Ma.”

gyarnaklíollyan betüjí , l száj nyitásaí , lehellései ,

nyelv-gömbölyítéseí, a' mellyek egyedül az tu.

lajdonai, és nem tsak tanúlás, nem tsak nevelés

hanem születés is kell hozzá, hogy azt éppen úgy,

és ne másképpen ejtse. Sokszor a' tyúk tojások

búl keltt tsirkéket Pujka hordozza, és neveli, az

költi ki is; a” récze fijakat gyakran tyúk, és még

is a” rétze fi récze módon, a" tsirke, tyúk módon

szóll, és így. a" születéssel járó mineműségeket

neveléssel változtathatni ellenkezik a“ természet

te]: de ezt a” példát sem akarom közönséges ere

jí'i ok-adássá tenni; hanem tsak arra fordítom,

hogy a” származásnak akkora be folyása van az

emberi tselekedetekbe, hajlandóságokba és tehe

tősségekbe, hogy azt a” nevelésnek akármelly e

rőltetése is el nem'nyomhatja: de ez is tsak arra

felelet, hogy a” nem született Magyar nem ejtheti
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igazán a~ magyar szót,' és: hangot; ~arra nein, a

hogy a” Magyar miért lehet szerentséssebb a' más

nyelvekben? *Ha tehát azért,“ mivel "azoknak nin

tsenek ollyan különös betűji és hang-ejtéssei: úgy

már ne merje tagadni senki, a” mi nyelvünknek

mások , 's legalább az ismeretesek felett való de

rékségét. Mert hogy “ezt nem valamelly ma

gában a” nyelvben lappangó nehézség okozza, ln

zonyság mind az... hogy ai írástudatlan de szüle

tett' magyar embernek nem nehéz; mind az is ,

hogy a' nyelvtörvényjeí nehezebbek mint a” hang,

még is azokat megtanúlja a” nem Magyar is, no

ha tökéletesen ritka , és ritkán. Ezt a' különössé

get tehát a” .fellyebb való szép ~minémüis'e'fge'kkel

Öszvevévén ,' ha valaki azt meg nem akarja" enged

ni , hogy a' magyar nyelv , éppen az , a” melly

valaha ," egy-valamelly szembe tünő megromlás

vagy elfajúlás előtt, az egész emberi nemzetnek

közönséges nyelve vólt,' és így bizonyos tekintet

ben mennyei származású; azt kell meg vallania;

hogy ennek első alk'otóji nem valamelly vad, és

míveletlen, nem írás tudatlan, nem a” mértékre,

öszve hangzásra, szépségre , és egyxértelmes nyelv

nek _mind*en betses tulajdonságira figyelmetlen ,

hanem inkább mások felett elmés», tudós , jó

nyelv-alkotásû , sokat tapasztaltt, Pr o m e t h e u sí

messze nézéssel, és okos gondossággal bíró em

e I 95

 

berek vóltak.

u? (*) Vagynak a' Francznak némell öszve rakott beti'iji, mel

yek másként hangzanak mint iródna 5 vagynak kivált az An

glusnak sok nehéz ki mondásü szó-tagjai, sőt betûji is; és ha

meg tant'iljuk is írott nyelvmesterekbűl, hogy ôk a' t betüt az í

előtt, sem nem úgy mint a' deák, sem mint a” mag ar t. hanem

valameily sziszegő s formán ejtik . Y w. úgy hangzi í mint a' Né

met kövér il, és a” g. és q után el is változik; az y közép hangú

a” j és i közt“, az l pedig ollyan formán mintha dy vólna; a' g.

az e, i, y. előtt mint a' j: mé sem tudja az idegen, könybül meg

tanulni úgy ejteni ezeket, 's liivált a” Di hthongusok hangjait

mint a' született Anglus; de meg tanú ja élő nyelv mestertûl,

annyival inkább , ha helyben , a' nép közt gyakorolja ma át , úgy

hofy magát nem született Anglusnak lenni el nem árú ja: min;

vb tak példák Magyarjaink között is 's ma is vagymik.

g. .56.
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Azt várnák már tőlem némelly Európai

polgári szertartásokhoz szokott hazámíijaí, hogy

minekutánna a” fellyebb valókban nemes Nemze

tem' származását, az özönvíztűl fogva való neve.

zetes történeteit, társasági mívóltát hitelesen elő

adtam; számlálnám elő idôrűl időre, az akár szü.

letéssel , akár választással, akár , a' mint gyakran

történík erőszakkal is járó következés szerént Fe

j'edelmeit is: mert láthatni a' Nemzetek” és Orszá

gok' történet-írásaiban, hogy az idö-lajtorjájának

éppen azok vóltak a” fogai; az országok" és egy

szabad Uralkodótúl függő bírodalmak' Hirályjaik'

uralkodásának kezdetéhez , vagy azoknak vala?!

melly nevezetes tetteikhez mérték az időket: a'

R ómaiak, míg szabad társaság vóltak , minden

ezám nélkül a' ons ul o krúl nevezték az eszten

dőket. - Felesleg való kívánság , és tellye'síteni

nehéz is: mert egy az, hogy egy ollyan, külöm

ben derék , és mikor a” szükség kívánta , erős ha

dakozó Nemzetnek, de a, melly, eleinte folyvást,

több mint 2090 esztendeig azután is pedig gyakor

ta darab időkig, semmi fő hatalmat nem ismerő

tellyes függetlenségben, tsupán tsak az Atyai és

Házi-gazdai igazgatás alatt, mintegy P ásztor

KirályO k' társasága, arany időket élt; fő hatal

mú egyes uralkodókat rendel számlálgatni,' seni

mi ditsősséo' - más az”, hogy a, mi nem vólt“, azt_
. Ö , 4, a

meg írni nem lehet, hanemha kolteni :' nem vólt

pedig~'egyébb Kírályjok igen sokáig {mint kissebb '

vagy nagyobb tekinteti'i .Oregjeik , vagy ollyaln

AtYÍaik, a' kiket egy vagy más nagy tulajdonsa

gaikért. nem tsak a" frak vagy unokák, hanem az

* oldalaslag való vér - á'gok is elvállaltak P a t r i á r.

k á Í Oknak , igazgatójokuak , törvény” szolgáltató

Birájolgnak; és néha ha a' szükség úgy kívánta,

kissebb vagy nagy hatalmú Ha di V e z é r ei k.

Mindazáltal, mivel a“ fellyebb előadott régibb

' ~ ' ' > 26



„ melly esett a' világnak 4

-4<,12.-1

His t ó riai b'zonyságok szerént , vóltak Magyar“

Nemzetünknek , időnként nevezetes Fő embereik,

a” kiket nagyobb bizonyossággal lehet említenem

akár a" személlyekre , akár az idő számlálásra néz

ve , mint vagy a” gyanúba vett Sinailíró nika,

vagy, a" T h e b e i ek , a' magok' semmi „tetteikri'il,

hanem a”, tsupa idő-rendrűl emlékezetes IiirályjaL.

.. . kat: elő számlálom időnként következett
a'Ma yar ,„ , . , ~ , , .

peiede .n Fo Atyai inkat,” äugy , a mint „vagy

azt m0.“ nyilván való históriai bizonyságok után,

. _ vagy több, egy. idejí'i történetek' öszve

_ hasonlításábúl szerzett biztos hihetôsségnél fogva

számlálhatom; nem tsak az ollyan vastag tsalá.

soknak , a' millyeneket a' Viterb ói Anniu-s';

tett B e ro sus 'és többek neve alatt, hanem még

az idő pötolás kedvéért néha költeni szokott ne

veknek is, és Kteziá si reá fogásoknak el mel;

lözésével: hanem hogy a” sorokat'rövidíttsem; a

zokat, a” miket fellyebb már elő adtam , tsak rö.

viden fogom említeni:

A. Noé vólt a'z özönvizkor fő Atya;

16.56-dík eszt.ben

és ö élt az özönvíz után 3.50 esztendeig, és "

így '('i vólt a” Magógáknak öreg Atyja, Pa

triárkája (lásd Gen.7: 11. és 9: 29 - 2606-ig.
' i B. Jafet, a” ki egy lineában állott

Semmel, (Gen. 10: l.) mivel Sem 21.58L '~ ban halt meg (Gen. 11 : lo, l 1.) ha ennél vala

mivel rövidebb idejü vólt is, atyáskodott 2150-ig;

' C. Ennek fija Magóg vólt Gen. lo: ^

2. és Fl. Jos. L. 1: c. 7. egyenes köv'etkezö- '

je J á f etnek , a“ kinek halála” idejét másbúl

nemlehet meg határozni mint a' Prome

th eus' idejébűla Elő adtam fellyebb .53.

hogy őtet sokan magának Magógnak tart.

ják , én pedig a' történeteknek öszve hason-i

" lításábúl fijának állítottam. A” D e u c al i on'

özönvize nevezetes a' His t ó r i á kban; a? ki ' '

Görög országot az A t t i c a i , másként szüd

.. . l .„a . „r



letésére nézve" Egyiptomi, Cecrops' ki

rálykodásának g-dík esztendejében borította

el, (azaz hódoltatta meg) nagy részét Göd

rög országnak, mint lehet látni az Eua

seb' króníkájábúl p. 14,-és 7.5. úgy A.

frícanusbúl a. Scaliger' kivonásai

ban p. 376. és a” Boeotiaí Aris'topha

nesnél: Schol. Plut. v. 773. melly idő

a" mi számlálásunk szerént 2591 esztendő;

és így Deucalion el vált' az Attyátúl , vagy

el űzetödött 2400-ban; melly idö közt , 2150.

tí'il fogva el osztván M ag ó g és P r o m e

theus között, igen hihetőleg meglehet ha

tározni , hogy M agóg Atyáskodott mint

egy -- - -- -- -- , 227545.

D. Ennek íiját Prometheust már ^'

némelly Historicusok Scytha Hí. '

rál ynak is nevezik: a” ki ha azontúl, mi

dön a, fijátûl Deucaliontúl, el vált, vagy

nem élt, vagy Nemzetségét tovább nem.

igazgatta is , hanem Herculesre bízta, az .

ô atyáskodása'l végit lehet tenni leg alább is

arra az időre , úgymint -- --' záoo-ra.

E. l Herkulest tartom ^ én a' Prome

theus következôjének, de nem a” Német

Herkulest, ámbár annak is kétséges a'

Tuiskótûl való származása, nemis a' Gö

rög Herkulest, a' kire a” sok több Here.

kules eknek minden tetteit reá ruházták a”

Görögök, mert ez a'“ mi Herkulesünk.

nél jóval is újjabb , sem nem a' többek

 

130. (it) A' Görög Hercules, a' Rolkhisi hajózäskori; az pedig a:

mint az Eusebnél fel hozott sok írók feszegetik, tör-tent a” mi

Idô-léptsönk szerént 2713-ban. Tudni illik, Hercules Dipdor

nál L. 4. bárom említődik nevezetes; Arnóbnál mint Cicero

“mondja de natura Deorum, négy, és épien együt ez a' Ty:

rusi, Varró pedig éppen 43-rúl emlékezi . A' rnLT rus!

Herculesünket Biblusi Philó Gadmus' unokaqana teszi

Inó' leanyátúl; de ezt mind Philó, mind Sanchoniathon,

tsak mint hallomásboli hagyományt úgy mondják, és az Inó' fér

, A 26 * . _
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e -s doll“ -'-'"

közül válamellyíkét, hanem azt a" kit több;

nyire T y r usinak neveznek , de valóban

S c y t h a vólt , és_ hihetöképpen , fija r o

m e t h e u snlali 5 melly állításomnak históriai

l

l

_
 

fét is lhol Atamásnak, hol Dem arcon Jupi terneli «mondjak;

és ez, áz I d anth yrsus' va'lIáls' tétele szerént jól is van , mert

ő is Ju itert vallja elsö Atyiának , Progenitorjának; ha.

nem az ldö számlálás nehezen álhat meg; mert maga Hadmu's,

alig tíz tizenkét esztendővel elébb költözött el P hoeniciäbúl,

mint Moses Egyiptombúl, 's bn'ö lehetett is Mógesnél jóval

öregebb , de az unokái ának későbbinek kellett vólna lennie

Móses'nél: Hercules pedig a' Prometheuf életében már jó .

erejében lévő és ta'nûltt ember vólt: Lássuk hát ennek a' mi Her.

'eulesünknek több neveit- is, mellyeket az Írók éppen ennek ar'

Tyr uslnak tulajdonítanak: Hívták őtet Pala emonnak is, és

liésöbben-Melicertänak. vagy Meli chartusnak“; azért mert

a” Görögök a' Zsidó Melek szót 14-i fitzamitották; Mel ek

neli nevezték pedig a' Zsidók Herculest, mivel H irálynak

tartották P h oe nic ia táiián C o el e syr i ának egy részében: E u.

seb' nevezi Desanának, Desnnans. vagy esanes, akár

azért, hogy ö is többekkel az Esau nemzetségébűl valónak vél;

te lenni; akár azért mert az lndusok, ugyan: ezt a” mi Her

]Lulesünltet Dorzánnak hivtäk,“ úgy mondja Hesichius, S n

cellus nevezi Diodásnak (ez is Jupiterre mutat) meg ii

löynböztetô neve pedig neki, vólt Erythius, vagy Erythres;

görögül EQUÜOS, veresség vagy EirOSSág, és ollyan formát tesz ez

ls Ph enieiai , mivel ö nálo nagy műhelye vólt a' láng szinü,

vágy irály azin veres festélmek , 's mivel az Esa u' Ed-om nevu >

is veresset tesz (a' mint álmadoznak a' veres lentsérûl, mellyen

el adta 'az elsô szülöttségét) azért akarják H e r c u l e st E d o m i

tának tartani; a' mint hogy az Edomiták, vagy a' mi igazabb,

Midianiták, ötet piros Királynak nevezték. Fejtsûk ki „hát

a” homállybul ezt a' mi Hereulesünkä Históriáiát. Az bi-.

zonyos , hogy a” log rcgibbv Hutoricusok Herkulest, tär

sül adják Pr ome t h eu snak, 's úgy akarják hogy ezt mint S e y

t h a Hit-„ályt H e r c u le s szabaditottá még a' S e y t h á li' fögs'a á

bûl, menybe azért esett, hogy valamally árad“ után nem tu t

a” népnek hamari'bnn élelmet szerezni. .Ez az áradás, vagy elön

tés, inundatio, ha a' hasonlatosságon építünk, ollyan vólt,

mint a' Deucalion' Görög országi özönvize; arrul is ügy írják,

' hogy el-ön tötte, el-borította «Görög orszá ot, de azt már

ma általjäban úgy értik a” Kri ti c usok , hogy e borította , mert

egy erős szállitványt vivén oda, meg bódoltattn Lyeori át, és

ott magát fejedelemmé tette; 'Nol balt igenllönnyû el találni, mil.

lyen lehetett a” Scyt'biaráradasgs„ (noha én el-hiszem hogy

volt akkor-han tulajdonkép en való arádás is.) hogy Deucalion,

a.” szolgasághoz szokatlan cy tha népet .aliarta elébb elnyomni,

's annak“ le alább valamelly tartományiát elfoglalni , 's ott meg

az Atyja é etében uralkodóvá tenni: P r o m e th eus ezt nem

akárvän', bänván, és szégyenellvén , a' másik fija által, u. ru.

B e r c u l e s által, erősebb sereggel ki üzette S c y t bi ábúl D e u

4: alion t , és ez akkor ment szorúltságbúl {Gö rög or s z á gba.

De mivel T yru s inak írják H e r k ul e st , úgy kellett a' dolognak

történni, hogy Her eules, akár öregebb , akár fiatalabb lett lé

b
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okait itt alatt a” tsillagnál elő adom; azok

búl ide tsak annyit teszek, hogy a” Scy

thák nem tisztelték vólna a” Hercules'

nagy! emlékezetét annyira ,'h0ygy az Írók ne.

. ' "Il

gyen Deuealionnäl; már akkor vitt Pboeniciába Magó.

gakbûl álló' cg};V népes szállítványt, és azoknak vólt Patriar

ajok; hanem rometheusnak a' Dencalion' zendiilesekor

szuksege „lévén a' segítségre, vissza hivtajtet, mint nevezetes

ereju És. Omásként is tudomén os embert. 0 tehát meg mentette

sicythlat a' kegyetlen ura kodástul, mellyel azok előtt nagy

tiszteletet e'rdemlett; de ö neki, mint Phoeniciában is igen

d'erek cs nagyra betsültt fejedelemnek, ott is Templomot építet

tek "halála után; és ez az a' Hercules tem rloma, mellyet az

Astartesével együtt Abibalus a' Hirám Atyja'meg újított"

vagy „neki szentelt, (mint mondja Fi. Josef con'ttra A ioncm

a'Hölni_169i ki adás" szerént p. 1043.). Hogy ö hoeni

ciai Pátriárka lett tegyen, melly már nenrtartozott Scy

tliiához; azt könnyü meg e yeztetni, mert láttuk fellyebb, hogy

a' Ma” ógák' Tartományai “i terjedtek .Armeniábúl alá fele,

„és , fel erek formára Rap p adó c z iai g be kanyarodván , S y

ria és Haldea. öszve ütkäzéséig 3" és így könnyü el hinni hogy

ö még akkor oda ment a' maga tselédjeivel , mikor az Atyi .1

Prometheus a' Caacasusi vidékre felfelé vette lakását; és

ez annál inkább hihető, hogy Atlas, a" Prometheus'eöttse,

minekutánna a' Bátyjátixl el vált a“ maga nemzetségével; itt meg

nem állapodott, hanem túl ment ezen, A frikába: Epimeth c

us pedig, a' másik testvérje, .a' te'li napnyugoti vidékre szállott.

Ha ez így nem vólna, ha Hoe rcuiles vagy született Tyrusi.

vagy annyival inkább Edomi lett vólna, mit keresett vólna ö

az lndusoknál olly nagy tiszteletben Dorsan név alatt? így

edig ha Scytha vólt, könnyü a' felelet, mert a' Ma ógá k'

gartományja ki terjedt egész odáig; Margiana nagy srabo'n

határos Indiával egész s' Ga ngesig; és abban semmi képte

lenség sints, hogy az egész Paropammissus már a” Prome

theus' és Herkul es' idejekben Scythiához tartozott. Ha

nem, hogy Here dlest némelly Historicusok ldomeusnuk

írják, azt egyik az okozta, mert mint Phoeniciait vörös

Királynak hívták; és kik? bizonyosan nem a' Tyrusiak, a'

kik tudták a' nevét, hanem azok a' Zsidó, vagy Zsidóval atya

iias népek, a' kiktiil vett feleséget: a' hibetössegig meg fejti “ezt:

a' gy mit Fl. Josef; mert azt mondja, hog Ábrahámnak a'

másoäik l'eleségetül Beturátul Midián vo t egyik fija, annak

Ophres, ennek ismét egy nevezetlen Lcányátul kinek a” férje

vólt Hercules, lett Dedor fija; ez tehát az a' mi Herkule

si'mk, és az ó nevezetlen felesége bizonyosan [no (a' Magógákw

nál Unő) a' kit Sanchuni athon és Philo, Atbamásnak

vagy D e m a r o o n J up i t_e rnek tesznek feleségévé , nem Ber

kulesnek. hanem az Atyjanak Prometheusnak. -- A' felese

e'rül nevezték hát Herk u le s t ldum e usnak; hihássan, mert

iellene nevezni Midianitának, és nem magát, hanem a” fele

ségét; a' kit mikor ö haza vitt, az otthoniak Asta r tének ne

vezték, mint másnnnan jöttct, mert a' név jövevényt tesz , .és

.ép en ez vólt Phoeniciában a' Hercules Isten neje: en

nek szentelt egyiknek templomot Ab iba lus, vagy I Hiram. -

t
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kik Herculest egyik, és pedig nevezetu.

sebb Istenjekké is teszik; ha ő akármely .

más nemzetségből való ember lett vólna;

sőt Fejedelmeknek sem vállalták vólna el,

Ez a” Hercules vólt tehát a” Magógák..

nak fő Atyjok Prometheus után mint

egy .5o esztendeig, mert Móses és Seso.

sti-is idejében már Tan os vagy Tanó,

Tanaus vólt a' Scytha Fejedelem; és

így H e r c ul e s Atyáskodott mintegy 2560-ig.

' F. Tanó, Tanaus következett Her.

kul es után 21150. tájban, a” kivel a' Seso.

s tri s” háborgatásalegelősször ízleltette meg,

a” messzire ki terjedő Hadvíselést. Tanae

usrúl nyilván emlékezik Justinus; de ez.

“a” név akár tulajdon neve lett légyen neki;

akár az E gyiptomig terjedt kergető hada.

komástúl fogva ollyan formán adódott legyen

egy egész hadi sereget igazgató fő vezérnek ,..

mint utóbb a' hasonló hangú 'skétség kívül

nem is sokat külömböző Tanjó , elég az,

hozzá, hogy mivel sem Justinus, sem más

Irók, ezen kívül, más fejedelmi névri'il, a”

Ninus, és Semiramis idejéig nem emlé

keznek; hanemha talán S tráhó a' későbbi

Idanthyrsus nevet elébbre is alkalmaz,

tatta, de nem mint tulajdon, hanem görög.

gösen tsináltt meg külömböztető nevet, ha.

sonlítván egy Egyiptomig le nyomako

dott S eyt h a vezért Bak h u shoz, vagy a'

hódoltató B aehus ágas-bogas botjához ,

Ez a' Herkules, vólt vagy nem vólt fija Prometheusnak,

az nekem mind egy; mert sem Mago , sem Prometheus.

sem H erliules , nem Uralkodó hanem ityáskodó Pátr'i árkák

vóltak: az én czélomra elég ho y Sc tha vólt; és hogy az vólt,

bizonyos mind abbúl, mert a' ason ithatathn tudományú Pro

rn e th eusnak vólt segédje , mind a' tudományos dolgokban, mind

l' gondvisclésbcn = mind abbül hogy a' Scytháknál halála ulan

is ollyan betsülelben yólt, hog a' Történet-írók a' Scythák'

egyik Isteneinek tartottak . mint il a nn u st a' N e'm e tek ének.



mert 'á' szó görögül Thyrsushoz hason. ;

lót tesz: egyébbaránt, "vagy ezt a” Tanú

nevet meg tartották a' SCytha fő vezérek

egész Ninus” idejéig; vagy ha azt öszve kö!

tötték a” Pol-gári és Egyházi dolgok fő igaz! j '

gatásával, úgy "al Tanósoknak vagy fő hadi ,

vezéreknek egyszersmind, akár vők magok, l

akár későbben a“ Görögök Zoroaster

vagy Z or o astes nevet adtak,'úgy hogy a”

Tan'ós következöje lett'vólna az “első Zo-.

roaste r. Tan ónak tehát, ennek a” Ses-o.

stris idejebelinek, az akkori hosszabb“ élet

időhöz. képpest 50, esztendőt adván, fel ta

lálom a' Magógák' Patriárkájit név

szerént folyvást " -- . -- -'- ' Üzőoo-ig,

A G. 'Zoroaster vólt a* Tanós követ, '

kezöje; mert a' történt dolgoknak öszve ha,

sonlí'tásábûl ugy jön ki, hogy az Első Zo.
roasxter akkor tájban vólt Bactri-ai és

Margiai, Pa i'e yszersrnínd és Polgári

Fejedelem. El' adtam már fellyebb, hogy

a” mi a' régibb időkben Bactria vólt név

7 szerént, ott későbben “a” S zák ák, vagy Sá,

k ák laktak, G abazában pedig a” Massza,

g e t á k , mindenik H u n n u s" Nemzetség ,k

M a r gian' ában pedig éppen azoka fej W 1;

Hun'nusok, a” kiket a” Görögök Entheq

lit á knak mondanak, és azon alú} a" "P a_r.

thus, P ártos Hunnusok, Az a” későb.

bi Z oroas tertehát, a1 kivel Ninus vagy

akár Semíramis bad kozott:'akár Zo ros

a s t e'rnek hívták légyen ötet , akár D'i o d o,

rus Siculus szerént O xiarte snek (két.

ség kívül az O X u s vízérűl) aÍ P e l_' s iával

szomszédos M a r g i át ö némfi-némű Királyi

hatalommal is bírhatta, mert a' fej ér Hun

n u sokrûl meg van jegyezve , hogy azok el;

fogadták “a” városi társaság formáját (Pr o

copJL. 1. c, de Bello lfelrsico) de
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már Ba ct; i ában, G a b a zrában, - e's fellyebb

az Askat-a-nakhegyek “felé, tsak mint

Pásztor Király úgy uralkodhatott, mivel

azok_Pásztorok Nomades vóltak: ha

nem ellenben az öTudományja, és Is

teni tiszteletre tartozó szertartá

saí el ragadtak a, szomszéd Persákra,

mint még Tanós alatt a” Hunnusoknak l

' adó üzetôivé lettekre, a' kik ötet Bactriai

Királynak, de Nagy fő Papnak is tar

tották egyszersmind. Tudni illik meg írtam

fellyebb hogy Tanós az Egyiptomi szé

lekrűl vissza fordulván, az egész, Alső A.

siát adó íizetövé tette; 'Tanósxutlán tehát

Zoroastert, mint az akkori Scythiában

leg nevezetesebb Pátriárkát, és mind a”

világi mind az Isteni tudományoknak fő

Mesterét, a' Persák, a" mellett hogy

neki adót fizettek; tudományja tekintetéért

is annyira betsülték, hogy őtet tartották a”

P ersa Mágusok fejedelmének is: De hogy

ö valósággal Magóga vólt, és az ő Isteni

tudományja éppen a' Scytha vallás vólt,

világos bizonysága az, mert az a” nevezetes

Zoroaster (már az, akár ez az első akár

későbbi lett légyen) a” maga Szent könyvét

is a” Magógák' Istenéi-ül nevezte Zen

da Vestának: Vesta a” mint bőven meg.

bizonyítottam fő Istenje vólt a” S c yt h á k-I

nak, és égi tüzet tett, és ezt a°.Persák is

ti'iz gyújtónak fordítják, kétség kívül a”

- P r o m e th e u s” elevenítő ti'izérűl való ha

gyomány után, de a” melly zend szó ná.

lok és Oseínknél is annyit tehetett, mint

szent. Sokáig kellett pedig ennek a” Papi fe

jedelmi méltóságnak a” Scythák Pátri

;árkaságát bírnia, mivel a” Ninus ideje

.beli Oxiarthest istöbbnyire Zoroaster

nek írják a” Historicusok; onnan lett'az



1

> lyebb, sokáig

a' sok Zoroaster, a” kiket emleget Spi.

zelíus de re literaria Sinensium

Sect. 6. és Bisse]. illustr. ruin. Dec.

l

1. Ezeknek tehát 'sem a, Bactríai, Ga.- ,

hazai , és Askatanaki Pásztor Iii

rályságjok vagy Pátriárkasá'gjolnz'

sem Margiai, Ariaí, Párthiaí,'fö Pol- '

gári és egyszersmind Papi fejedelemségjek ,

nem vólt a” születés rendje „ hanem ' Tudor

mányjok' érdeme szerént, (melly P h il oso

phiai fő Mest erség úgy által hatott a”

P e-,r s ákra is ,' hogy a” mint mondám felw

a' P ers ák mást nem is tet

tek Királynak, mint Mágu st; diákság. kí

vi'il S e mira mis után kezdvén ezt a? SZD:

kást) Az utólsó Zoroa'stert tehát, vagy ,

N i nu s , vagy az ö halála után Semira

{nis haddal meggyőzte , és egyszersmind. a'

S c y t h á k hatalma , vagy a” nekik való adó

fizetés alú] Pers iát fel szabadította 2742.

ti'il fogva 2780-ig. 1 7

.A' Z 0 r o a s't e re k fejedelemsége tehát vé

gezödött leg fellyebb _ - .-

H. Ezek mellett a9 Bölts Fejedelmek

_mellett , tagadhatatlan , hogy vóltak a” Hu n

noknak a” hadvíselések idején, ollyan for-4 '

,ma Hadi fejedelmeík is mint az emlí

tett T a nló s ; ollyan vólt a” többek közt a”

Sin ával Eszakrúl ütköző H u n n í ában, vagy

a” szeres Hunnus oknál Kun 2551-ben;

de olly széles , és az egész Nemzetre ki ter-v.

jedő Atyai vigyázattal , mint vólt Tan aus,

és közelebb a” Zoroasterek, nem vólt;

avagy tsak históriai bizonyossággal nem

lehet említeni mást , mint D ávid' ideje táj

han Goeg, a” kinek igazgatása; kiterjedt a' v

Tanaistúl fogva. Sínáig; és ö megís tar.

totta a” T a-nó nevet; mellyet sokan Tan

l

2780-ban.

t;.



apámat A !

jónak'vélne'k , holott ez későbbi : I Go eg ide;

je tehát" “esik -- -- -- -- 2820-re,
i I. - Azután ismét vissza nyervén a” Hung i

nus ok az Ásíai uralkodásnak egy részét;

megint Polgári és Papi fejedelem lett egy

böltsrzoroaster, Salamon idejében, a”

ki bírta Médiát is; és az ő ideje esik a” fel- "

lyebb- ki tett" Laistrom szerént -- t g93o4jaQ

K. Es az illyen formájú uralkodás liar.~

tott mint egy [joo esztendeig , mert ollyan

' Pátr'iár'kat, a” ki egyszersmind a” Társasá,

got is 7 a, Hadakat is igazgatta vólna , nem

vólt egyébi) mint {M adj e vagy {VI á-té (l á s d

fe valamitskéve} meg rövidít-'

_ hetném ezt a” hézakot; mert; Herodot' L. '

1. c, ro3uki teszi hogy ez a” Madie, Pro.
tethias'rfi-ja vólt; de hogy ez a“ Protea *'

thi á-s- egész Nemzetnek fejedelme lett vólna, p ""

valamint nem tudom, úgy reá fogni sem a;

karom; hanem kiteszem a Máté idejét 3322-re,

O_ gyözte meg az I Cyaxarest, és bir

ta ismét Asi'át- 28' esztendeig, a” midőn C y!

a x'ar as alattomos ö-ldökléss'el vissza foglal.

tala' birodalom” függetlenségét , és így ez

lett - H - -.-p- '_ »q- - "3350-ben,
Lr M áté után ismét, mintegy 3380. i

tájban a' Der bis túdós Nemzetséghűl el hí-n

resedett Am ore u s nevü “Fejedelem, a” ki .

bírta “az Ind u s o k' határ tsûttsátúl fogva a' ' ' '

C a u c a s usig hosszan uyúló tartományt; de

a,” Baktriai S ák ák, “s hihető többek is, ö.

tet, mint hadra talán nem termett embert,

nem akarták megismerni Fejedelemnek; és

ez adott Cyrusnak alkalmatosságot , belé

jek kötni, és haddal őket meg támadni, melly

hadban Amoraaus el is esett -- Mull-han,

M. De tsak hamar vissza adták Cyru s.

nakoa' költsönt a” Masszagéták (lásd

felly e h b 19.)noha nékik akkor férjfi fee

jedelmek nem vólt; hanem ha vagy éppen az

a



95-" áll *'--l

vólt az az Am oraeus, a” kit'mint Derb i.

s ek Királyát A morae usen a k nevez H te.

siás", ugyan-akkor , mikor a,” Sákákét A.

m org e s n ek: 's meg lehet, hogy ugyan

azon egy ember elébb ellensége , azután Ba

, tátja“, végre ismét ellensége lett Cyrus-..

nak, de Kteziásnak tetszett a” dolgot

tzifrábban adni elő ; vagy pedig éppen

Marsagétes vólt akkor annak az egész -'

ftai-tománynak fejedelme“ a" T omiri s' Fér; v“ 3 '

je a' kíti'ilkülönösen M a s s a g é t á {knak ne. »

veződhetett a° Nemzetség; mert a} követke- 't

ző Királynak is, ki» ellen Dárius" At'iaw i

r a mn est “küldötte haddal , az {Ottyát litíeqx' **

z ías~ Marsaget esnek nevezi. De 'aktarü r "í

mint lett. légyen , ha A m-o r a aus el elütt '

31124 ben; attúl fogva már tudhatjuk hogy il:

S c'ytharces 'vólt a” Magógák' nagyobb “.t

részének fejedelme -.- -.--' "-- 3Á36-sig

(lásd fellebb 20. Ezt He rodotlSaue v 7

liusnak nevezi, “és ez e” Saulius“ yólt ia“

testvér Ottsének A n'a k h“ a r s i snak “gyilkos-z '

sa; de ha ez illyen fő Nemzeti Efejedelggin

vólt mint Herodotakarja , úgy neki az Ot

tsét elébb kellett meg ölnie , mikor még

vagy ' tsak H el y t a r t ó vólt , vagy kissebb _

Nemzetnek fejedelme killyebb a' Mo e o ti s

körül , mint egy 3lio'o-ban.

N. Scytharces után Idanthyr

sus, vagy Idanthura , vagy Jancir'us

vagy Magyarúl .Iantsí volt a' fejedelem §, zo. x L

mintegy r _ -- - .- 3460-ig

és így Kristus előtt á89. esztendeig.
l

O. ettül fogva mintegy 20.0 esztendeig,

vagy azért hogy délre és napnyugotra neve.

zetes háhorûik nem vóltak őseinknek, vagy

. pedig azért, hogy az akkorban a” Sinaíakkal

való villongásokat a' velek szomszédos Ma.

30.56. Nemzetségek iis meg-győzték , sem
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Polgári fejedelmekről, sem az egész Nem

zetnek Fő hadi Vezérjeiről nem emlékeznek

más lrók , mint a” S i nai a k; úgy hogy még

a” N ag y S á n d o rral . vagy (ha magával

nem vólt, a” mi hihető) annak Po n tusi

Helytartójával Zopyri o nnal viselt hadban

sints ki téve a” Scytha Vezér' neve, ho

lott az nem kis vér ontással járt, mert 30

ezerrel ütött reájok Z o p y r io n és ezt mind ä

elvesztette ; ez a' had volt mint egy 3630-ban

e P. Mivel tehát azt fogadtam fellyebb,

hogy a' Sin ai Ií rlo n í k á k' hitelességét a'

sok ellen mondások miatt nem fogtam eről- "

tetni Jen-yew? mint Hüüü-S elöitvug eszten

deigghlancsirtúl fogva hézakqt hagyok 279

esztendgig„a' mikor a'ifg'ent írtak szerént 25.

T ö mén! Hu n n ue fejedelem nevezetessé

lett u ,.,-- ,._ - w T- '-v.- - ~. ;3739-bep.

1 ' a Ezen túl a”. fellyebb való számok a

latt, rgndel elő számláltam mind a” válasz

tott _,'m§nd« a,” következett, mind a' néha erö

vel ísJ'eIgt. fejedelmeket egész E l ső I st ván *

  

Ki r á, l y un kág. Azon által mennem nem .

volt szándékom; valamint az azon fellyűl

való vidékhez} is , nem Királyok” neveit és

következéseit , hanem Nemzetem' eredetét és

addig vólt nevezetesebb történeteit, akartam

elő adni; míg azitt Eurppában Ország

gáéslíesztyénnélett. -
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