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Demetrius Phalereus Ptoléme'us Királyt ап'а intette

vala, hogy magának az Órfzág és a’ Hadi

Dolgok’ lgazgatásárol kéfzìttetett Könyveket

' fzerzene, és'azokat fzorgalmatoson olvasná;

mivelhogy a’ inellyekrôl a’ Királlyokat a’ ma~

gbk Baráttyai meg-intçni nem merik , azok

az óllyan Könyvekben fel-jegyeztetve vagynak.

PLUTAR. in Graecor. apoph', & LAERT.- Lib.

V. Cap. V. А '

\

  

    

КМНОУМА

киввыкох/А
(згецощ) ‚



MÉLTOSAGOS

FRITSIv FEKETE LAJOS
U R 1vk À KQ I

А,

NAfGY ЕШЁЩ спешат l

м Е AL т о s А G о s

KIRALYITÁBLÁN`

uoszszAs Inma VOLT `

ЁКВЕМЕЗ‘ТАЫАТЗОБ URNAKy

ALAzATos szz-TELETIEL.



Méltós'ágos Ur,

Különös Tifzteletre mélró Umm!

alahányfzor meg-gondolom az oknak'

az érdemes, jo érzékenységgel, és @lö

_ re mefzsze el-láto elmével biro igaz

нажали ñainak tselekedeteiket , a’ kik а’

magok igyekezeteket nuífok felett 'egyéb

rendes foglaîatoiságokon kivul különös'on

_arra таит fordittani, hogy a’ mi Nem

гей 11 elvu'nknek pallirozáîa mellett а’ miIfjainììxtnak óllyan könyvek adattafsanak

kezekben , а’ mellka nem tsak az hogy

az olvasásra kelemetelek ‚ 11а11е111 leg визы)

is iziikségefek és hasznoi'ok légyenek, mind

almyiszor еду belsö örömet tapafztalok

magomban; minthogy illyen modon azt az

utat , а’ шеПуеп eddig a’ Tudományok’meg

fzerzéfekre menni kelletett, rövidebbé, és

annali meg-nyérésére fzolgálo modot kön

nyebbé tétettetettneklennì gondolom. A’

Tudományokat pedig , a’ mellyek az еш—

bert mind azokra, valamellyek ö'tetybol'

ůnggá teh etík, mini: еду kézen fogva veze«

rik, azoknak a’rQszszak11akpediä (Ждёшь

_ eik?"



hetéfekre, a’ mellyek az emberf boldogta-S

lan állapotban ejthetnék ,= >és а’ mellyek a’

шавок. meízfzireâ valo lécelek miatc so@A

kaktol láthatatlanak , miutegy, nagyitto, és

a’ Tárgyat közel hozo üveg, az embemek

fzemei eleibe terjefztvén, utat mutamak,4
mi modon lehecne az em'bernek könnyeb-

ben magáévá tenui ,mint ha az , az azi meg

санный akarónak a’ maga fzületett ny elvén'

tanittatik. Ennek elö'tte is fokan чекана}:

Шуеп gondolattal biró emberek a’ mi New-->

zet'u'nk között, és mind af Nemzeti nyelv

pallírozáfgîra , mind pedig a’ Tudományok

пак már valaha azon Való tamttathatásokra ч

nézveNemzeti nyelvu'nken könyveket dol

gozni e1 nem шимми ugyan , de azok kö

2111 tö'bbnyire vagy az idö'nek vifzongag

sá ai, чаду pedig magoknak а’ Könyv szer

z'o nek különös akadzílyai miatt ,\ a’ világ

eleibe kevefen jöhettenek. \E’ vólt'a’ for

sa a’ mi Hazánkllak állapottyárol kéfzitte._

Lett ezen köllyvecsliénelç-is , melly mind

eddíg
 , l



x»uddig-1'1yon'1tatásba ki nem jöhetett , а‘ mel,

lyet' a* sok izben 11jJenan való lee-irás által ej

шеи; feles-I'zámù hibäktolmeg-jobbittanam ‚

és moiìan a’ myomtatás által közö'nseges

Sé tenñem, és mind а’ ke't Nemen lévö If

`jái11knak .illyen -v modon kezekbe adnóm

fzüségesnek lenni Iitéltem , mellyet-is a’

Méltóíägos Ишак, az' egyenes fzivu'eknek

itélëtek szerinc, mint'ng igaz fzivet Vife- ‚

lö jó Hazaůunak, femmi nem egyéb Tzél

bol, hanem акта]: а’сагсот Tiiztelet adás

nak e’ réfzben-is. lejendö tellyeíìttésébql

шток а1а12асозоп а3г1ц1а111 ‚ а’ ще11уе1

 életefogycáig сапоги: ` ’

J „Méltóságosy Ища}; ‘

`\

.

\‚
\

aläzatds Szolgfâjìä

.lDîénes Sámuel. .
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Erdélyben fog
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Erdély'ngk külömmqlömbfére навага;

- 's

Leg első, és leg régibb Neve ennek az атавизм

DAVIAvagy DACIA Mediterranea, azaz, Közepsö

Dácia, mellyel a’ Görög, és Romai Hiñoricufok

вышек, а’ kik a’ Dácia nagy Birodalmát három
különös Tartományokra kfeLofztván , mindeniknek

külömbözö Neveket adtanak, ngy mint: x.) 1261- А’

Prut Vize: hut-fejétől, és a?, `Ihírpartusi THse'gycítöl

fogva le a’: Dunán által az Hlmu: hegyig ‚А? melly

Moldavát, Havas-al-Fóldínek, és менять 'egy darab

Rél'zét magában foglalja", даре/272: DACIA-mú; {az

az, Havasi DACIAnak neveztetikf впасть A'Ti

Гц ‚ Duna ,‘ Maros , és Olt Vize környékét Шред

/ís DACIA-nal}, az az, Vizek mellyc'kinzfchiö DA!

CIA-nal hítták. «- 3) fzor. Mediterranea DACIA-rnak

pedig Erdély er'zágáuak a’ Tün, Közös; szamo» .

'f А  Maró: .,

l ' l

‚.
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т „шиши,

Мать"; Olt 'Vizek „„ за Vlgözép Kárpatus heg'yei> vlgßzé

(Бонн: réfzeitnev-ezték, а’ muy а? Lgngyelorrzági, e

Moldzgvai és `I-Ia'vas-al-földi hellyeken ,_ ‘belöll Vas

käpus'g", I_Déváig.,~ Mácadig.,„„Aradig, é's Siegecf Vá

rolráîghymime. " ' ’

Máfodik neve ennek az Órrzágnak GÉPIDIA ,

e’ mely nevezet kiktöl vette eredetét és azon embe

же}: minémü Népek letteneki ’s a’ Romai Tsáfzár

пак birodalma utánn miképpen fzármoztanak légyen

Erldelybexg ать шагают] ‚зев шпаиуик. z

нотам/г неёгед‘еёпеь-аи orrzágnak Erdéxy ‚

mellyet a’ benne 1évö-Magyamk„magok vettenek

fel, nem azért mintha az OrÍ'zág tsupa Erdöböl ál

land; mert itt tágas Mezöség is va'gyon; hanem

¿zéńüsiïßäft-këbpënn' тег ai ‚гейш Татами?

fzéles, és magofs erdös hegy'ekkel, mint vaIami K0

ronákkal, s. kö-falakkal köŕnyül vagyón vétetve,

mellyek Erdélyt Moldava ‚ s. Havas-al-földe ‚ Ма

gyar, és Lengyel Orfzá'gtol el-válofzîják: söt ha a’

valosághlozgközelebb akarunk I'zollani; Erdélly 015.

rzágmsàkwgy тазовыми; fokwöxgyü Hugyw f

щепу; innen Ais megaettzìk' ,~ лову вытащишь egy

Их змием-топу ‚ Ьапет a’y belölle' kidolyo ¿VL

lckfbe'nne'fnk-ad'nàk', И . ‚ . ï ‚ ‘ч ‚Аз. -z '

lijf-:HNevepedig Jennek»’a’ nagy THegyn'e'k a* régi

вратарюfok* könyveibbïr Kär-patus-r'-h'égylr,7 члену:

цык- Va? Í'ff'ildf МЫШЬ! :nang тащат Nyielveken на“!

НагаЫБш'йаГЪГшй fièrìut külömbsféïé линейным!!!

‚ шар Чтец vagyon ,".\hngyïezen' Orfìágbanzlako

Oláhhzkzközö-tt fis ,\ -ezejŕtmlitett' Tanorháuyrnakneme

»ABBIA-Lea’ Töröknéliéïs табл-1161, HAHA  OBNIANÚ,

¿1.412,1 Fèkmli за“; 11"' r@ .ì sniff.' _ um“ ‚м:

"" Nègyedik'meve , `me11y= az AndràsŕKil-ályml

az EizdáïlyblawI~ lako- 'Száfzdkn'ak adgwtt ïPœivilégiumä

hanfvr'dul 0161625- ЫёЪЬйбдТМПБУЪЮЦЁМ-Ргд ат; '
. z'. wif." ' ‘ I Erdön

/
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. . «5 ЕШЁШЩЁК‘ ШЁШЁШЁГЗЕЯ‘ „ц ì

Erd_ön..tul léväffartçmány. _ а" цех/еж; a’ MaX:

вхат Orfzági ,ISâfállek Udvaräbàn^fáììlâfïëŕfë`YM '

irta'BO NЕдина „ANTIJU1 a’ Magyáy en_{àz'éf ИЕН; doll'. `

gaipplyalp ‚НД’гёцйёг, феПуЬецЕъгёаур-ЩКАЬЁЗЦЁУ'ХЬ

NIA-nal; nèvçîzîteè: Шаги hydtńdokái >kf'iyettélì1 aàï»

иранца követkgzçfçHißoricufok, Ё; r'ńá'rl lman??¿fállâ'n¿îçÍ'?

ven ez a’ lëlévlflÍRrAläïS'YLVANIAközögxîégèffë.içìŕfîi

l амид]; вдув; БЕРТЕМ СА$твцы51.з‘кЁсф‚Ёё'

az, lI1`gêt_ Tgiboru ¿Iggy Váru TartòmÁDyQï` {neljr'o'lî'ŕäff
videden tartsukdńèg. 1) ,'Nêrrlxélljfèk Íëilff‘a’'_-n¿e'ŕfk'fi'ìá-Ay

te; lama; Áhét машущ- Hyadnagygkrçili.;‘hîkâŕiâïk'îlc'll

'hozni , ,af l `áb_ol két fiáz Едите:

тётки ЫЗдЁЁН я: ёдТЕчдётДЁч“ф?“ МУЗ???

Маши Сггёёзчёё ŕfoSI-ëll'îsárßf hét., wk# э. ',Ifáëïòf

юнцы дно. sçgçggkggl, gollangaqak;gi`¿;fgigqek’,prq;

чайке: а’. Меда/тати“ DOIäënlÍïifg Hißv'ůéùföfí

igy adják elönkbe. „ддддцдщ l зайдёт

GYULA, 3. KEND~ ' 4. SzAńOL'TÈ.' ‘URÈÍJÈÉ'

6. LEEL. 7. VERBULjrz. ‚ Á f

2) Máfokfì Erdéllyi.f ét k ett Várafokra

alkalmaztatjákzhmelfyek funáa'ltatállo nak régiségek.

щ nézve _l .-igy kögefkeznplì: FILME!) Y,E§

Eraéljfbeń »czdefyépiimi Kymuy Umßkœüietéŕe „щ

x r46dik спазмами. - n), SZAáZ’S\EBES`1aÈ50-ben

3) KoLosta 11Z§3bçn`¿4)l.§ßlc§sy4ß 51 s-ban

5)BRAsso 12o3-ban 6)BEszTERTZE`1‘2ï6 an 7)

N_êGY-SZEBEN а; 1‘60_-Ьап.11 4Мфу hét, Várofak az

Erdélybçn пака" 5;@ij qqionêkîlîäzönsëgèg > 2291;

féül. ш ёзжёгчнгёёъ..‚‚`3 :. „ ~ Ё . 'i

~ з) “титадахёё stldOÀkfìëìñëŕ' ‚Щ? ia“
мышарфждёгдуёгщеёхёыы; _'¿ŕ ¿figlßqu'ßîâgyì

ьеп, „думу, ёъ-ёдррак мадам) Бадминтона
а’дЕЧПуеЩ)в ‚рдцэщъпзйеаец ‘фйрёшёек l: i' ‘ëjëß

_vármbegym,3.12)i @pula_.¿yäâiń'ggye.‘j‘f‘§)‘ ”шпага; .

V,g’,m1`¢=gy.e,__,I {y} жид: Ye'î'rgifgye'.' ' ' Башка}
l. l ‚ .r`ll’.l



; ч "-.~««---, ш. I ._

И

4? п. REsz. A’ DAV, TAV,> мяу вы;

‘ Увижу; 6) Belsö Szolnok-Vármegye. 7) Ни

nyad -Varmegye. Mellyek кыш тйпаепйфев ré~

ветви, egy cgy Anya Város volt, mellyröl а“ Me.

gye is , vagy a’ Tartomámy magának nevezetet velt,

¿s a’ meilyekben a’ Fö -Tifztek az alattak valo Né

репке]: Töryéuyt, és igal'ságat fzolgáltattak. Еж]:

böl a’ Vármegyékböl I'zakafztották- ki a’ régi Ki

ŕáljok a’ Száfz Natio lako helyeit, kiknek GYULA

Hadnagy idejében fammi emlékezetek, fem lako He1~

lyek nem volt. \

l l Akármiat lett légyen a.’ dolog, én nem vita

{от ; clég az; ho .IANOS PANNONIUS régi Magyar

Poëta., máfok is ö_ utánna hafanloképpen Erdélyt,

51;?er CAsTnENsls Regìonak неуспех, Ыётес

пущен SIEBENB'URGEN. az az , Hérvárok, «агу

K_aßélyok. Y Tot lnyclven,> Szedmo Hradkka Krajno',

à; az, Al'lét 'véraTártomány '
l

.„¿1I.°^11?.Észr.i = ` 'f

Ä’;DÁV11.TÀV, “аду .

Y' l пещерЫгоаа1шгЁЮЪ-Егаё1уьедэ ,és

‘FETAf'ïlëvezetrölf " ' 4”

м; Aff»
‚‚ . ‚ МёуеЫф ¿zen kövelkezendö dolgokat jegyez

i meg. «4441) vA ŕêgí Geographufak ennek

az idgan Nçmzçt.ńqvének végsö betüje útánn, ugyan

Ё? @5.155 718541131: ‚севшегъец‘дыщаошва щит,

a ¿SQkëf bdü'lëétïia'gafzwttak,f игу 'mim m, és igy
Мидии“: Dái'ï'ÍsÃfÁTáÃVClS,V ПЁКОЁ,‘ Tákos, mel

lf ßflèì', àfkgmaiflnìlfogiçumk _us rènmůátio'baa мы.

“так, f 2ëêèd'lly'én mòddniîtanak-le ,' _Dávús, 'Tävu5,
»www f 1 «_ ь ч ¿lr f ’_1 Y ¿`Àî,. . ï ‚ « Н

ваш; ‚ Tákus, Erre кпд-цв на: Типошапуомь .

' ‘ . n l’ `

' '. " - mel



 

ì

ТАК NEMZ.¿Bìrod. Erd. és a’_ Gétg Пру-ты. ‘g .

' mellyekben a’ Dáv базу Dák Neínzet lakozott,

Daula vagy Dávià ’nevezettel j`egyeztékàfe1.

z) Ezek а" Dákufok leg régibb 'lakolïai voltaj

nak Erdélynek, Molìláv'ángk és lH¿wasallfölldillek,

igen viìéz, és ,hadak'ozáfokban' felhététlen‘lévéh e’

Nép , mind a’ Görögöknek, mind d*'Romaiaknak`,

s. mind ŕedig ~niais' SzomTzéd Nemletèknek ТОК bait

tsiuáltangk, és adŕanak; ‘melyï'e nézve minthogym'

Görög Nyelvben ez a’ Szo Así/ç, ánnyìt гейш mint

Hartz , némely Iráfttudok иву gondolkodtanak.

hogy cz a’ Név DÁKUS,A annyít téfzen Шпинат

tzos, шагу Шсёиз De nin jol vélekednekr шт

cz a’ Szo Auf; appellativum, és nemPropriumNomenâ

azért nem tsak a’DákuÍ`okra , hanem minden vitél»

és hadakuzo emberekre lehet alkalmaztami.

Ma'fok olly értelemben voltak, йогу ez a’ Tar

tomány azért neveztetett volna Dávìának; merli

majd minden benne lévö Várof'okńak Nevlci пекся

a’ két Syllabákon végezödtenek- el о dea; Иву

mìńt: ¿Moldávm4 шит, шалаш; Comidâ

va , Singidáva, Neutidáva, видами , Marci

dáva. Mellyck mind a’ régi Dácufok Várai volta

nak. De ez a’ vélekedés fem hcllyes; mivel иву

tsak fenn marad az a’Kérdés. Mi az oka hogy tégen
tên Erdély Orfzága. DACIA avagy DAULAdvolt , és

abban majd mind¢n Várofoknak nevei Dáva Silla'
bában határoztattak» meg? J

Azért nem fziíkség hogy fokáig сип a’ Neveu

fárafzfzuk elméinket; mivel Dák, Ták, Тёщ Dáv,

Dáva Sibériai Tatár Szó , és annyit téfzen 'mink`

Halom , Domb, Hegy; mellyrey nézve DAVIA

vagy DACIA a" Scythiai „усищи ereje наш,“

halmos , dombos , hegyes , és köl'ziklás Tatto

mányt téfzen. Láfl'ad PHILIPPUS STRAHLEMBERG

Könyvében, mellyet Német nyelyen itt, Europa’.

« A 3 ' пак



ńŕń-î-WAmî п ‚- unav „1_ ` v_v:‘;î

а п:шиш: #finzfávgg'y-Dng;
«Mm 'f "чёт—Х
nak és Aßángk pap-keleti Talftorìllâginylàiroì , ЁёЁеЁд

вы, . és‘azoknak njfelyeil'njölîI 3282 ‚А; l10n.

дал .könnyüzxìmmárlqieg-itélnìï;_,_‘MÍ à; oké; ,whog'y

‘а’ ‘régit Gevgxgphufolç `Ixraîlìaihua''ni N'ániidlr Fejérváŕngk

‚гаишники, Крйщй А'ДагйдОгГиЁ-ЗраЁ l'I`a.\_1rì`ç'z11 (шеф

Íyßéfus , >;a_1a„.gA¿fìali.u_wgps. Ьеёуекёейд “Mentes :Täu

беду печеддёзхеред, Ецдг; уффйуёп ё;

'a’..nevßzet Дали; ne'ni a'nnyitÍ téfzçlllgglixnilìllt'blefyfclïz

и. и, тёща „атдъдыффшеиу' Егдёдуьеп rzüktèu

Szál'z ludos Férjfìali yélekednek, rniqéŕpüek ТОЁРЁЬч

rfi\iJ.~IUs-,y M_ATgLAS figliEs ‘‚ жкщдгшы, Slyúiï.

¿man «is1 тёщи. _, _kik ад IIïuaélgìhmlake’ ватка:

девяток ‚шатадёкйдёкь és 97; МЗЗУЁЙ’ЁЧЫ: 35811?!)

Lakofoknaln щитках; ’$‘т68‚хр_э‚мд$'и‘3у таЩЁВ.

‚Шйдда’ hänggn DAQLA lixiflîebb és különös Szakafzok..

‘ ша„уо1гг_{е1-р1?41у1а‚„теПусКррЪ; lneìveit a’ кедра”; l

graphic@ Táblálgbpllqkárkids köpnyen ki-tgnulhat'jgi.

на; : Кама: мощь miçsoda ,§çmzètek.volyak2
'-.Fal~elel.“‘.~I Neveket д’ rnì.'i11etí:__ 1)_ ¿Àgî насадив лёг

меиуек, 11qu (М а’ fw (ша, та Görög szotòl

l‘lfßlímwzìktf уши, щепу аЬруйр_теппс дяди: [Корм

D.árdq,¿melly.hez képefb 'Gle'pa nem¿egyebet,

han-'em Kopiás ,és lD_árdgìg Népeket is тётка“ jelent;

‚Пе, ez a’v vélekedéslmeg nenn lá.lîhzß.t`;,_me_rt a’ l>Gétí»

kççnfkivül más щипцы аз.‚‹ьд4акощцак kopjákkal

‘és Dárdákkal, még-isq öket Герца? Дфёзбк ‚ fem a’
' Вещи]: ,foha G_éta 'vnlevezeçtel neg! lì,í11ç.u_;~é~ls'„`{Tc}

У Yfálbbí, ezlaßfzo W91; Гада Сбкёдйо.

ñ я) магам“ gondplkòdrìakj, hqu паупер.

zet, reg):` Géta Ynevü.'_'I‘Iz¿1dnagytql Vene шагам]:

‚ежа? вещает. А Olly érteìçmhen i§ vagynak, ,hägy

Gén, magy Gent ‚‚ Orìág termetüm: ésrvit_évzl i'nlépet

\ téfzen: Миф-еж]: pedig fundamentan: вынимаю

› `vnêggkßd«51121;, Amelllyeket továblga ,vifgálni nem fzièkëég.,

3) `Közelebb vetnek azlokva’ Dologhoz ’s_. valo

lághoz , a’ kik e* képpen okoskodnak : yNoé fija volt



ТАК NEMß;-Bimd.-Efd, ёзга‘: ёёсаъышгш 'g

SEM ,- атак-Еда -Авнм‚‚._‚шщд Fiai 115,1 гнш. ‚

GÈTER;MÉSEK,V kik Arméniában meg-fzaparodván,

mindön ишак уо1ца ‚. „hogy azon _a’. földön e1 nem

вещами, tehárà’ деде; ша; Ёугак'гехгьуотица
nak , és ‘a’ `Ká`fpîum s. `Felineï'”.l`er`1`gè.l‘è'k:` Iïàïffůai kö

rül el  'terjedtenek , éppen aïmunáŕg ngfnìmltadak, '

fîêfl'fůqais. s, »Tifza kömyékit фщьщкщ

y4) EHI-LIPBUS dq STIMHLEMÈEBG fç_1yéhï>meg, ‘ ‘

nevezett _könnyyébcn ‘pagî41'agfińqìgi9gz k

Тайн: рудчецЦСАЕр; ‘gagyÀ GAE;,""I'apqyitîhiêf
_ .‚ к‚.‚..‘„..‚‚_

hep, mint ,nglqcxggL g’ чаду ‚ ТегЪеПу: >_Ix'yely'ruef дед;

ve ez a’ név Ge'ta, nem egyebet, hańèin Iìli,"fés"”të‘ŕ«

földöndakó пёрся: вёдра;- krikma? mag9§;hegyek él "

havarok рыбе; 1,@kq наигрыш}; въошгдеф ,` és м.

tyañai lehettenek, ésa’ kik félöìì'HEROÜÖTUS аи .

irja: hogy‘a’.Tráxfnev=ü царек között кажут

‘еГеЬЬеК-гчснгавак,» Fcllvnhanak ‚рейда ëk íâ mißt

fzintéq a’ Dáçuqu Tribufokra,.Yaigykülönös 5261

kêflokra огшаъ а’Ьоццап kjilömbözö пусты-55 ‚
{'ettçnék rńáëdkŕfáklá 'ìn'éŕì t'iifàyml i's `1_) К’кзк a'

Duna vége körül 15ktanak ‚ tfupán Gétáknak пе“:—

СеиеКц -а) Аткщдт Tyrá'sì, »vagyïarlo'fyize m`e1~

let laktanalg,v'1§ygagéták_nak, 3~)„.Alkì¿k ê’qu§ßh§ne‘ `

follyo VÍZÈ kÖZött telepedtenekñvglt ‚хадж, Thruña

gétáknak, 4) А: `Kik а’ Méòtis`Táîfä`xńéllett lak

tanak, Jázigémknák.’ '5) TA’ Kárpium Ten'géreé Gyaik

¿s ka'ártes follyo `viz¢~körül ’ïlabkok pedìg Máfzu»

gétáknak, а”: gz, Viz kömyékén lako Ge'táknak mon

dottattalg; тег: Ма Környëket ,l Szu p'edig Tatár

n_yelven иге: gëfzèh , a’ mint, aïLekiconboi' meg né:

hctni. 4: ° ’l ‘ ’ ' ‚ “и; .' y

Kérîdt'sf l' A’ Géták. mìtéoaafïnyelven befzéllet

tek? ‘ Ради. 'Nóha' käzöîtök'sok~Görög Со

loniák „как, а’тйпгеи Ыдопуща OvIDIUs Pöeta

Lib.m.1§i¢‘g.9.c › у. . ‚а. . а. т ,~

- Hic

a

ч n`
n .up ."



8 П. A’ DAV, TAV, атаку DAK,

Hic guoqtu fum igitur Grajœ (qui: сшит?)

~ Urbe: - k` l

Inter inhumana! nomina Barbliriœ.

Нас guagua Mileto mißl l¿venere coloni ‚

Inguc Getis' Сюда: сои/Шаги damos'.

y Dc panarwlkodik mk faam a’ салоны; man,

hogy fzületett Görög nyelveket , af G-éták parafztos, `

¿s durvanyeivével annyira egybe-zavarták, _hqu

taak alig maradott légyen meg közöttök a" Görögr

lyelvnek valami nyomdoka. Triß. Lib. V. Eleg 7,

In pauci: татам: Grajœ vejligia Ливии,

‘ Hœc gucguejam Gerico barbara faña fono.

2.) Нет befzéllettek a’ Déák s. Romai nyel;

yen is, a’ mint ugyan Ovidius Pöeta bizonyitjaV

Triíì.' Lib. V. Eleg. 7.

Паш in hoc popula non aß, qui forte lá
. l tinê- y

’. Quœlůcte medio ”(Шеи verba qucat.

’ `Ille ego Romand: Vater (ignoscùe Mufœ)

‚7 Sarniatjco cogór plurime: morer logui.

En! padel.. et {аист jam dervctudi'm lenga

„Vial- fubeunt ipjì verba latina' miki.

. 3.) Német nyelven I'em .befzéllettek ‚ a rn'int

vnémelîyek álmadnak; тем а’ Géták maradéki ma

is ешь ‚ ¿s ott laknak., aholv az ô elei laktanak,

dzon ‘a’ nyelveny befzélnek, mellyen az Attyai régen

tén (титан; máx' pedig nyilváp >valo dolog: Csi

'.Lták, vagy Dsiták, Tatár», Butsákì, Krimi, „Czufl

vali, мы, Taboltzki, ’rumen ‚ és TataVárofok«

IBL.’ l A _ vhan

З



ТАКища. ваш}. ш. és a’ сер иву-гад 9

Ban lako Ufz-béli, Báskivi ,` Kyrgizi‘,` Turcomapnìai

Conßantzinápolyilffatárok s. Törökök egy nyelven'`

'befzéllettekf mak Неву (mim hogya’ Nemzetekben

Шлюп meg cani) Dialecto külöxńböznek,_ vLársdmeg

Ршыгп de STBAHLEMBEBG ‚намазал: Lingua
rúm lGentium Orient. Claire 26a, „ I Y

4.) Befzéllettek tehát a’ Ge'ták mínd régantén,

mind pedig eïmái народ ЬепёщшсЪСоцЦёпийпёрЫуЁ

Török , és Butsáki '_ffátßr qyelyèn,_ Mär `pedig STEAK

B0 VII-dik Könyvében, ’sò тётю más _sokl-Iiñqricw

fobia, uw mianLleUs Lib/.ULCap.f;2.D10mr»>

.sms Lib. XXVII. Jusmus Libro. хххп. PAUSA#

MAS Lib. ьц. mìrják,” no_gy aj шёпота); ев‘сё;

tákuak azon еду nerŕxlfetséges,l atyañaë nyelvek vplt;

.azért травишь iS Conßántzrinlápoßlyi тать Отёк,

Butfáki, Krimi, rSìbŕîriai, UÍ'z-beli, Báskivi, Turco;

manni, Kirgetzi Тащат nyelveken befzéllettek. L

Kérlfés. A’ Dákusok Birodalnioknak mitfcdd

formájók volt? y '_

Felder. Monérchiai; az az, еду Kiràlyfág,

nvagy Fejedelemség alá rekefztetett fòrniája volt.

De minthogy ennek a’ Refpublicának ábrázatja af

нещадная, és más Nemzctekkel vale hol'zfzas, és vu

fzcdelmes hadakozáfoknak miatt`a egéfzfzep ki-fox.

dult, és ç’ Dáciai Birodalonmak Hißońäját m58

idegen Tudofok le nem ìrták: введёте, _én ièmezèp' '

könyvben, tsak еду néhány Királlyoknak цепи hol-v f

hatom elö. . ,..Y .` `

l. ZAMULX, Ki élt Krißus Urunk fzülctésc elött

1.402. El'zteudöben Scythiában a’ Géták, nem Da'.

_cufok kôzött, ki felöll JOBNANDES Hiñorìcus

Cap. II. azt irja, hogyï ö lett legyena’ Dákufoknak

eisöKirálIya, HERODOTUS.Lib. tho. pag. 290. 29 2.

293. A’` holott a’>Gétákat a’ Trák Nemzetek kö

löu leg стать, és igaírágoz fzemòbbekuek nevezi ,

` \ “t
\



У

mms@’nmvämvsävaàŕfmänf .

‘52%finòhàîájBBgîŕifxiàgdŕás гннщдььшшиш L

giŕìggnßa шва; afä'h'dn'ngnyifïl'zátéi'vén, `á_‘

_ _ejg-¿iknalkkgráïlïa идемте mr', kit à» вещи;

_àrnnglî_`u_t_ánjef1’â`__Щей `gjf§näńf"_lŕezi_ie_t`t_eúek `= imäd'n'iì' ‘ ‘

"ifi, сотшшщщшап ugyamqgi-Nmmsßap.

)ggg Ша, h_¿zg?Y PHIÍJLÍPÑIS _M_AjçE'D C', ` à’ Nag); зап;
‘dàt iAttyá труда, ЪеЩЁШёцё’, h'ògy hem lts'ßlt` nagy

bafän's'ágafïtçit фене; дайещ`МЁЦОРА ‘mg медь
pyáfjmágááqìà ìirelêêégül идише 1ё8уеп. ‘ т `

" Щ, "змия; "щ“ыап— дымить; fh'vgfy "а:

‚ ртами цща' '£57 f„?qr;¢ênqöbénén,j дед Nagy ш.

‚дога, 2_1’ 'Máizënïo'nìaiKirállyál ‘h'a'qalçoío'tß '7' E’

нафта "vidékîn `,' Vals-kaqu _ Вещи еду "magy ~Kì~.

:állin шапок ¿pinnen ,< ‘es’ a’ maga' nevéföl _ZAR

‘z_thTñúsiïNAK‘iie-veztè,~ {лапищами uránná"пь
PÍÜS TBÁÍÁÑÚS Ròrnài'OoÍdnîzìYaJ lAmeglrakottî ‚И З:

I_levéf-ÃS _'eI-iìáfpoit'aìůáff‘_à’ 'xnint àlább bövebbefn
ihëg'ff'okgjíxjklifnîgîráäban hagyta"SZIOMOSÍ ‚ hogy en

nglgelötte mint egy 24o efztendöiíkel {титана};

Eyaélyneu ¿gy? тешит, щеПУЫЁКеёЁуйЬбШашц

друёш (3551263 Ваша látfzonak APMIE'EIAE', man»

gedïg аммиак“gwn és- vega `ki .>pot01ják',”¢z‘ ¿a

if@ мамаш ъазпечщгмш вшита так

petükkei. “Sams "ванная; :Magymrfsármis Ki.. „

_ ядам ;‚а’ Ыёзж ordaláń ранг а; выпи: решён: egy

гад ‚‘ кап та так ìeèrajàblva a’ нишу fogaìval egy

Ryn verzrzöïma'ŕápoee *hmmm „muy“ na" r.Iâelfviagif

6_5, Dardániai_ Шиш ok__'I`2ir_nere volt régentéů ,"Né- ~
inegi Egnberelî I úgy gorndalkodea'nakI,> hogy'ennek a’

Kiŕálynîik hejlé'tìilùärqioztàngk àf"‘Maàyarokköz'ött `

eezen'"1§ê3,i'c,‘.tk«':"ze'nŕìŕi T'ñ'évezetek, Szix'ma,> Sálfrr`1ás_`,I

Sárnxàseî’gl"`A` Ãm'kî eìîfhiŕzi МПа: - _ " à

_ iv. витых; защит 586601- hanna utáh ас;

за“адепту—(тещи:татам;вешек; vára met: `

hïçiäyozö'rf Ритмы, ы `Пёвузё’пабт-ЗЦс‘сегёф-ётац
l I А, 'i y v1“

~`¢



тАк NEMZ.mma.EfdïfégäfèémlNëâfäl. In

V. ВЕШОЗТЁ,‘ avag'yYBÓERîBISTA." ' A' mint

так а,’ Roma вешалок enen навык-диви de ài:

ô hada mêg-verqttetett, magäfpedig ¿rma/món el

esett: mellynçekfalkfalunatçßhfságárvgl,,` `a’ цошаядк._ Ri

pensis DACIA'LÍ el-foglalták ,l el-nyerték. ~ Е’ fçlöll
némellyek ¿vbéle'kedììekj hhgyKris'fus'UìuulÈ пи

letése elôtt 62 `Es`ztendökke1é`1t'vólna.‘ì' в“ M“

5;`.0*‚‘„1‘_д-_1‚1ц

VI. К0Т150 N. E_ltlaz, Avugußlusnhés Iuliu§ Дирекци
torok idèjefißen, _“Kŕ'iñp's `sìaiileltése 'çlötß 2

esztendökkél'; és a’ mint: çi’ ŕëgi. Отёк-239115023 ТЁБ

_: `.

lákböl `:1u-¿írij-fo':flizîatni ,I Mqlöovában' fog'òìt :Ia mika’ ‚

hofman `4nvzfllgy háddál álîìal-költözů'énï",Tfáçïzît' >az

az, Rátz Oxjfgágat , _ tüzz`el чащи Катей}; рыжий;

ni, Kitöl 'Augúflùs Ts'áázáŕfanńyira mêg-îjedçtç',

ногу békersëg'fejébç'n а" фаза ‚ъгапущ’гелезёдш
néki igérte4 légyçn', a’ milllltSVÈTONIUÈ 'ìrjäîîïn

cap, XXXVI. mpuyçf mîqön дадим. падёт-фаз.

1е11уеНПепй nem àkai't чаща ; :_fcháj: `ANTON`IUS~ ран.
jára állatt , és Auguñusuak; 'és áfROnllaî выдают—

nak igenfok кашками.“ Новь Lîb. IVG Cap. 12.'

Ennèk a’.\ Hadakozásnak alkalmatofáágával ¿Beklei

гс ama Verfeket HORATIUSÀ Líbflll», .Odml 6;;

 ‚ ‘ . l ч, ‚ д 'J ~ Ã ’ .- .

'fine ассирийца ЗсЁЁгЁЬдЁёЩА ~ .. 7:

D¢l¢vit1Urbem Dams,4 ê? детдом; »"ì :x '.
Hîc сГаЛ'е3"р’5чййс122ёи.$,"Н‘Ёё"` 4 “ "" " " ' l

'_ шиши: тещ? 521532222}. '

x

Utoljára "Pe'dìg Àúgußus' Ts'áfzáŕ CORNELIUS

LENTULUS-Hadnagysága яиц: ,'“nägy' és eröfs Ro

mai Sereget küldvén a.’ Kbtisorlmhàda сига," a’ D'á.

kusoknak .három Fejedçlmeket a’. Нанта el-ejtette,

öketlxa’ Dunámáltal keygçttç, és Romát a’ Dáku

 abaditotta. Erröl a'

Субъе—

  

Mm' `



о

m'II. >RÉSZ. A’DAV, TÁV,a\?aßy ВАК,

Gyözedelemröl irja Mécénásnak HOBATIUS IMQ'

vigafztalo Verfeket:

Same Moecenas Cyathos amici ,

Sorpiti: centum ; 8 vigile: lucerna.:

.Profer'in Мест: procul omni: еда С1атогб’ ira.

¿Witte civile.: fuper Urbe curas:

Occidit Daci Cotifoni: agmen. 8c.

VII. CQMoschs. VIII. CoanLUs. NB. E

zekröl a’ Historicusak ['emmit fem irnak. ‚

IX. DIURPAN. A’ ki Krißus Urunkfzületése

utánn 82 esztendökkel élt. Ez is a’ Dákufoknak igen

hires Királlya volt, a’ mint felöile ditséretesen em

лети; FLonus,'RomaiHißoricus. Lib. 1v. cap.

1:2. Hadakozott Domitziánus Romai Tsáfzár е!

len, Шве}: hadát tsak nem a’ végsô vefzedelemig

Ievágta, el-esvé-n azon a’ Hartzon két nevezetes,

ljeles Ròmai FejedelmiVitézek is, u. m. OPPIUS

SATINUS , és CORNELIUS EUs'EFUs.

X. DECEBÀLUS. E’ ‘volt a.’ Dákusoerak leg

utolsobb, és azA Historicusoknál leg hiresebb, és

еыеьеиеьезеьь Kiráuyak. Lakon Erqélyben наш:

.neg Vidékin,vas.kapun belöll, ZARMIZEGETHUSA

nevü Városban , holott ma egy Vár hely, s’ Vetzel

nevü Falu vagyon. Mig ifju erejében volt, Do

mitiáxms Коша? Tsa'fzár ellen sokat hadakozott,

kitöl Roma Vároíïát, melly annak elötte , tsak nem

az egéi'z Világnak Királyné Afzfzonya vólt , el-vet

te , és tizenkét efztendök el-folyásak alatt Ado-file

rôvé is tette , melly esettKrißus Urunk fzji letése u

r tána 90-dik Esztendöben.

DOMITlANUS halála utánn >pedig midôn a’ Ro

mai .Birodalom ULPIUS TRAJAN US Tsáfzár birodal

' ‘ ' ma  

l



ТАК NEMZ. Birofî. lErtlpés á’Ge’ta Nev-röl. I;

ma aláifzállott volna, meg-fzégyenlette nlagát;'hogy

Roma Vároll'a Ado-ñzetövé tétïetett volna; аппаЕт

káért az. emlìtettl-Ixi'npera'tqr hadatinditott DÉCEBA»

LUS ellen Krißus Urunk I'zületése utánn 102`El'z.te`lx.~

dôben: калек Thordán tul, a’ Kerel'ztes ‘ll/lezején;i

a’ Dákufok ellene álván, mind két réfzrölïegyeäb

lö dühôfléggefmeg  ütköztenek; de végre а’: Ей:

4kuso/r a’ Катай Vitézeknek oly fzôrnyü Vefze'del

mekkel verettettenek-meg, hogy Trájánuà Imperáà

tornak nem lévén elégséges' ruhája a’ fok sebeá
VitézeknekV b'ë-kôîésére, a’ maga. bîbolr bárfony

ruháit kéntelenìttetett erre a’ végre fel darabolui

Ez az oka „ ногу az Oláhok kózött,> ennek a’ Me

zônek nieve; тез mái паров is Prát de la Tráján;

Ebfzaladván pedig Décébalus a’ Hartz hellyérôl .

és a’ Dákusòk el-fzéle.~dvénl , Trájánus I'mperátor

elsôben istt kTARMISYVál-ólïát' , ~ mely moll `Iiá-roly

Várnak lhiì'fattatik ‘, oñrommal meg-vette; annak

utánna Zárxxiizegéthusát a’ De'cébalus` Király lakq

hellyét meg-fzállolta , mellyet Décébalus meg  én*

vén, tanátsul adták néki,A Дозу magának, ésìáz

egéle'z Orfzágnak; .le-esvén Tráïánus ylmperátox

elött, mint 'kegyelmes I'mpepátortol grátziát' kémeg

mellyet пазу nehezen illyen Conditiok Yallatt meg-is

пуск-8. пьет `1‘\"‘P\`f¿m«pipáx'ton Vñézéket adfa kfezé»

be, 2)fzor. `A"Fegyvert {сдув-Ее: 3)!‘zoń' А’Ъада

kozo_ выбивка, és annak MeRer-embereit a-’Ra

maiáknak adja »áltaL 4)Г2ет. А’а'Вотай’ Népnek

gyen jo'Baráttgya 5)I`zör. Efgtendönként ñzelïen ado:

a’ Romaiaknak. ' Mely Couditìokrahìtet adván Dé

‘cébalus , és a’ Dákufok, Trájánus Romába vifzfzí

ment.

A’ Romaiaknál pedig eleitôlfogva szokás volt,

hogy mikor valamsly Imperátor valamely Nemzetet

i meg hodoltatott ‚ Olyankor, annali tifzxellëgére, Суб—

zedelmi



g4 I;=;».RÉsz. A?DÁy,{1`ÁV, ‚ату шк.

_ u_delnmì. pognpá; утерей “81192. ‚ __@Ä'Gjôzen I

Ácimeçlgedö Tsáfzártgditszérték ._,1_és n_éki Èujj лет/ы:

adtanak: §-zinte'nl ugy tselekedett »a’_„Rorn¿}Í__ Tanáte

'.lfpyeîjátlglç„IAmpe_rz=.to;r1.'a1`_,v kinek ujj деке: adtanak,

а? fDálçusokgn гуси: .. gyözedelemnek ._jutalmául
lannqazéö neve 151114?! US THAJANIJS Daciçns. yMe1~

lyet rxielgnértvßêny ¿Décélgglus ,phogy ._a’ Romaiaktoh,l

'snnyirawneg-_tsufçltgtqtt, ¿mindgyárt pártót Шей;

fggyyïen года“, «AZ lgöíröe környül 'valQev Tartomá- '
nyokat, 'añ Ronmaiakjlql valo el-hajlásràßfgtönözte, és_y

I ` ß’. ,Titus,'Yegpásiánpslfegyvere `m‘ia_tt_ lel-fze’ledet'_t _

,ZsìdpkgtA is, maga fzárnya alá _ye1t`e;,_’é_sìô nékik e'gy

Yároshelyetjs adot;Veres»-Torpny in_ellett, hplqgç

mpßN egyjaluts-ka Vàqun ‚а те1уде1я-‚дрйрТЬй1щйз;
Füléìben menvén "Trájánnsnak is a’l Decéquus fzánŕ

дека, идиш; Umpk ищем щац 193-531; Enten;

dänenŕvállqgato'tt.,temérdçk Légìokkal ßé-érkezet_t

нытьё. ё; мышцы;„рдщуёзакахать hada.

kgzott,Déqébalusr.-e1len ,nmilld à’ kétßésznek'nagy

wéhquásávàl. thljára,= „ч _ __ . '_

W; gr.. рати „ПёсёЬашё _а’ dolognak заемщик;
yFlea' Назревает _`‚, ¿'mimglgv сипи; az. .utolso пап:

‘ „задвинута, kétillyenr-foyté-lyt виден-шлак

афиш; 1‚)Ьер. ТЕвупёЬёпдса; a’ :naga x;i_t_ézeì. közül

kirvàllßiůäáoâtaf -Äéfá кушак. . Ефима: РётЧёгд

оду {пагисйоУдЦдЬозх `=tettetxlgêk тельца, ming"

мамах рёхходшёъвектеща Déçébalus едем, щепу `

ünfialaß'béiálwám a?!'B¢m,ai__ Уйдёт]: ,közé, ‚днищ: ‘

пШЫтАюГаёфыгтуагЬетек‚я, „ а: ,_Tsáfzán mit?

gyárn-.öljéksmg'sv Депеша: 1301101} fzáxidék на]; пиф

Эпапг-Ычйуйапюъон, és _ a’,"~1`sál`z;ár_.¿ лампах utánp

leselkedö Dácus Vitézek meg  ölettette'k. _ _ ‚и:

‚ ч 2)kor.‘Ta1‘tván;a-’ Наливай véletlen _kìfmenb

_te'lŕtöl„:'Décébalus Hunyad Yármegyében Boldog.

шитыецда’ Sitrígy-vázç regi {служа más Теи

3 -“« árkol

' о

my

l

 



ты!ШМ2.Ь1тЬа-‚Е%а.‚-#ад “диеты. д;

irkoìtgtba., 65 щ„в16ЬЪ‚еп1г ¿rkángkrlfçn ekgilre,P

‘egy .eröfs Boltot.tijxálçatvá-n,,_ _ginggègkjnlmévtì és

:dagságát belé-,rakta,‘L ésa-a’._,\',1'z,¢ìt„> ащёудёдьтад

ŕtattá, ne -hogy mpdnn'lkájápgzi; ё,’ Dçqeîbäâ

lus-_Kîntfére réai-izpkadïáu,` azt_mggávgl.ç1yigye; can.:

.nakokáért as’ Rabokat is, a’k;ik,álta1la„’ вышит!

une," meg- теша; hogyv 1,120]:1 а; ell-neigen Kinfslìŕïet

I iöll', ,fenkinçkis hiru-nn; mondanánallxgw t Декадариф“ `

#zen (10103Ьапыраёв ‚Батат; „haneng @f- „Királyhgi

,egy TanátsoIYa, ’kinek'neva Biciäigyolt. Végelzqçf,

re meg~efvén а3.1:ё‚:.Е›ё1;1сё;ёи;„зЁ Lçg.„«u}ol_so “наш

„дюна. 'Esztendöbmœa' Dácngßokaöŕnymmçg тю

'yenettek x Décébalqs ,Kiräly- pedígjxglévllìœllyekqçlç

‚ 1е1теК-Гъег1т; истицы имамами днищ
рш elött maga fógyifetében erelekedettiï félsmegdwly,

Mások иву vélekednek, hdgy a’ Hartzon азам“

és a’ fejét gyözèdclmi Pompával Romába bé küld.

vén, az. átal angoůony?. {мы 13:55:1115 Impera

tor olly nagyàröînet-‘f-Szàìett- са’Ё ánáts дюн ,

а’ шйпёшй félelmet fçerzett ’s gerjefztett val`a'Dé.

сёьазщг вышитом ‘ъагфзевчъ тёщу: @g
„мы. ¿f_¿Eggéb Ждёт, 1a’ щйпцд’ддНЩогйсиГок

111511) 'Déván temeuék e1 , mçllyçtqu рдшёгы

ofztán Décidávának ‚ az ай; ЪЁСЁБЫЦЗ 'Hegyé- `

»ek .îßYáfáaaklńmalsß шт: wiékëwëw» egy

f«_=1ér.«:i1I шва-{щитомлёгчёчльёёёёд Ждёт ké;

faragott qmberißzílmányt is_,<:g_!;`çe_l.{_:_ç1Hl~` `

ттёге а’ пасы .my Birodalçmlwk-ygwlyeèk _

határai volta ruïnkmgVv ,affrut,.'Iif;q,¿',r§s¿ghnç Идёт ,_

щётке: alGßßewhipa Мангбщ weiß-f „éh @év

dqugléfzeu аъ физфакмаёпвазаштчщгы на}

. - Ménaçulîomköìziüßmúœksxsm 'mss-WQ@

сапы: т1а-ёэь5ёсаггщйпса’ limsi (Ggloniálgkalxœç

wißt' атм-‚техники ‚машёгтаежчеюдвщёп

гуаид’„шиш;щшгсьдтщдa; дщазащце.

vágat



’isf 'IIL -ńës'z A* 'nomi IMPERATQRQIQ d

vágattattak; vàáy a’ (ilnkúl'òInka!"v meg-elegyedte
niek, véllek együt lel-bujdofìanak; vagy a’ «Gétík'

.kôzôtt magakat megïvonták, i Innen van , Ногу т’

a’ >Duna vége. >¿ii Turco'» Vize iti-menneke,1 köriil

`lak'o j hépeknek ' gevel: Тай-1211: Dit-ták’ Tatár'»,

вить, Tatár, "inely -annyit `téfzen Geto Басим,
Búdimo Baena, ’vagyy pedigy vlBqu'uk, еЪоЫоыт

eLròmlott Népet. Budjáck Török {в Tatár пУеНсв

ySzegeletet téfzen. STRAHLEMBERG pag. 1 29. a’ mint

hogy Butsákban h'a'ro'm rendbéli Tatárok is lalunak1 _

иву mint: _i.)ben Akkermen Várofsában laknak ré
Vgi Tátár Népek. 2.)[’zo'r. Oragúla, az azx,` Orl'zágl

ñjái, kik máfunnan fzármoztak. ~ 3.)fzor Orqnbcrdjla ,

. Ornnbet fijai.- kik azzal натиск, hogy ôvék `
volt tégen Molduvà ‚ Havas-al-földe és` Erdély Or` у

fzága.  ‚ ` › f _ ` . .

ш. fR És 2.7

P 4 . ’

А комм IMPERATOROK BiRo. \
dalmárol' ‘Erdély'bem és annak ei»A

enyészéséröh ‘р ,j ' 1

I Mine'k-elöite Dáeiênalf'Trájänus [трибы-51;

ial lett reformátioját ‚ ‘ az azlfujjabballap'atban leu.'

hellyheztetését Iè-irxibk' , нашедшее-111111111“ ezeù

еду _nëhány meg-tartásra mélto dolgot. 1.)be'n A’

Romai Birdalainnak наша Nap kelet гав Europä

' han' kezdödött ,` a’ Fekete Tengernek'attoi a' réfzi.

töl fogva ‚ "1101011, a’ _Duna bé-foly az emlitettTeń'

gerbe’. és a" Durián 'fel-'fnfult'la' Rhénus Vize men

tében, az Alfo кеты Orfzági Tengerìg:-Mçly¿'meg

nevezert két fpiyo шпилек panjdn'fml;küiöńnìijìkìiv

lůmb heilyeken ,’ i à. Legiok-Ríáäáltańak, ¿s aó Катай

Biro



BIRODALMAROL шиты! :i ' ‘

Штампы; а’ Géták Dácnfok, es.’Némei¢k-b¿f¿;

hanása lellen,-  éjjfel nappál örzik vala. д Allott pedig

еду Legio _`61oó Gyailogokbol,y és 73o. fanult Lô

vas Vité'zekböl.; щепу [шита fzer_int egy Lè'gîö

6836. fegyveres Személlyeket foglàlI-‘magábam

Ezekeg inloop @A rImperátorok hadakozni , жигу

ZOefzalgokat llodoltatni,vil`zik Vala', néha ineg is

ßßgìetikjala ;‘ Valaholotl pedig meg `t_e1epel'dtenek?’

базу gyözêdelmeâkeätenek; többnyíre vagyrfai'agolìg

Löbau ¿11.5 Orzxopokat„ щу `földböl трап (благе:

liet;` 'vagj'flzélesg `vagy temérdek iégläkbol гит;

'falan ёрй1е1е1де1штуки;` 'valá 'magok után` jex'nlékéÄ

девы. Máfpe'dig a’ Ы: а’фёдй Romaiaknak Er.'

délyben inegimáradotl; emlékezet Köveirül, дав} '

[zéleá TégláirblKönyveket» irtańakâ az Erdélyben'

ментам: Lëgiokŕol emlékeztenek, и. m.*1.)Le-‘

gio Adjutrix. >2.) Legio V- „Macedonica Gemicà

'3mm Legio »VL Ишак. 4.) Legio VII. Apulenßs.

5.) Legio XII. 6.) Legio XIII. Gemma Ulpianà

Legio XVII. 8.) Legio XXX. Ulpiana; mellyekben

summáfon 68360' Yitezék foglaltattak, kiknek vé;

res fegyverek által Trájánus Tsáfzár egéfz Dáciát

a’ maga Birodalma alá hajtotta.

_ „Исх-“3161111 a’ Décébalus'Király Tanátsos
fátis eleven'en e1fogatta Trájánus ; ki hogy az Im-

perator гит magának életet , vés kedvell'éget nyerl

hersen , a’ `|Décébalus kintses Boltyát ki- nyilatkoz

tatta; mellyet ‘ai ,Impei'ator fel-bontván, a’ fok

Arany, ezülì; lÍés 'drága kövekbôl állo (Зажигай:

got Romába' Iküldöne.. l _ _ _, L

3)fzor. Ezeń erńlitett Kìntsböl Trájánus rInl.

perátor Orfován 31011, Sévérinum ne'îrü.fVárosnál,`

a’ Duna Vizén által, faŕagott kôvekböl egy tsudál-`

kozáfra niélto'mellerséges eröfs hid'at ‘épittefett а’

‘régi-g', hogy a’ Romai Teáfzárok a? külfó ‘Prov'inl

В Íziák
i
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’IB III. RÉSZ À’ ROMAI IMPERATOROK.

tziák felé azon könnyen, és fzabadon járhatnának,

és ha Dáciában , vagy egyebütt, Párt-ütés támad

na, a’ tüzet mingyáráß akadály nélkül el-olthkatnák.

Мену Hidat annak-utánna HADRIANUS Tsáfzár

e1~rontatoßà

4)Г2ег. Épittetett Romában egy magofs 0I’zlo'_»l

pot is, mellynek tetejére belöll fzáfz ötven nyoltz

faragott kövekböl állo keringö gráditsokon kellett

fel-me'nni. A’ külsö réfzén pedig az aljátolfogvl.

a’tetejéig a’ DECÉBALUS Királlyal , e's a’ DACU,

I fokkal véghez vitt 'hadakozáfának , és gyözedelmé»

nek mòdját, márvány kövekre meßerséges faragás

sal ki-mettzettelte , ìllyen formán: ’

qben. Leg aloll volt egy náddal, és kákával

kôrnyiß vétetett bùrtokos fejü fzakállu öreg vaskos

ember , ki egy vizz-el tellyes vederre könyökölvén,

az edényböl a’ Duna vizét botsátòtta-ki. 2)fzor.

_Következett az-után a’ TR'AJANUS меда, mellyet

a’. Dunán által épittetett, és a’ Hid lábai közé [zo

rult kevéllyen hánykodo habok. 3)Í`zor. A’ Kárpa.

tus hegyeken , és á’ Vas-kapn körül lévö fetétes er.

dök, mellyeken által Trájánus, és a’ Romai Vi_té

zek Dáciába rohantanak; 4)[`zer. A’ K_erefztes Me

zeje'n esett Hartz ‚ és az erdökôn meg  veretettett, ‘

’s el-fzéledett'Dácufok', ’s DácusVitézek. 5)I`zör.

Miképpen kért Trájánustol Gratiát a’ maga életé-`

nek Décébalus Király térden álva efedezve. óìízon

‘Miképpen verettettek  meg másodfzoris a’ pár'

tos Dácufok а’ Trájánus темпы. 7›)1`2ег. Mint

hordozták S. mutogatták a’ Romai Vìtézek Táborá

ban a’ DÉCÉBALUS Királynak karoban fel-hegel’

tetett fejét. 8)fzor. Minémü hadi meÍierFéges вика.

zökkel oßromlotta, s. vette-meg Décéb'alus lako

_Yároß'át ZARMIZEGETHUSAT több jeles viselt dol- . ‚.

` вы. _

f’
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BmoDALMARoL I ERDÉLYIIEN. ‚ 19 ~

gaivalegyeterlben, ezen kö_0szloponTráÉánus cm- Ц

\ lékezetnek okáért mind kigrajzoltatta._ Аи irja pe

dig EUTROPIUS, под Trájánus Imperátor тем:

а’ Romayárogfbéliek ezen szlopnak дина telnet.

'zék légyeneILEiJçIfßoPLUs Libro. VIII. Cap. 2do.

Kc'rde's. _» Mlimpdonreformalta vagyv változtat-

ta-el Trájánng 1351161- Dáciának¿e1ébbenì abrázzgtját.

Ради, Üben.; Az egéfz Romai Imperiumbol

[натащи [ok ege; embereket fzedvén fel, Dáciát Со—

ßloniákkad megfrakta, és a’ Катай Imperiumnak

‘Provintziájává 'tette , mindenikben különös РгавГеа

feket hlelyheztetvén, és ‘azoknak illyen'Törvényt

i'zabott elejekbçn'; @ogy a’ Mediterranea «és-Ri- `

penjì: Dácia Praefeíl'ei, az Alpeßris Dáciában lako

Pro-Consultol fügjenek; mind a’ hárman 'pedìg a’

Nap-kelen' llLiriának Praetorátol halgañ'anak.

Y 2)Í'zor. A’ nagyobb Várofokat Romni Laka

Гейш töltettemeg~, és VVafmegfma'radot; Dácul'okat

гашиша fzoritván, a’ ‘Vároñ Magißŕágufnak pál

ÁtIzáia, Tôménnye ‚ és igazgatása akí rèkefztette ‚

hogy valamiképpen 'pártot ne iithefseìxek,A hanema’

folder шишек, és vad terméfzeteket el-váltöztat

так, а’ Romai Népnöl паштет, és engedelmelféget

ianulnának. А „ _ l

Mellyek légyenekpedig nevezet fzerìnt azök a.

` ’Yáresàk, îminekfelötte_elö fzánllálnok, fzükfég meg. .

1udnunk,_minémü~fzép doigot hagyott légyen mi-`

nékünk emlékezetben egy ULPIANUS nevürégi Tör~

vényt todo Férjffìu irásábol .IUS'TINIANUS Катай

Tsál'zán, ugyàn az ö Törvény Könyvében. „ De

Cenñbuse Tit. XV. S. 8. 9. In Dacia quoque

„ Zernenůum colonia a Divo Trajano deductg ,

„ yjurisvltellicieli, Zármizegthusa quo que, ejusdem 31;

„ ris ей: Item Napocenlìs colonia 6: Apulçnña

„ ß; Patayicenûum vicus, qui а Divo Seŕero jus,

.1. i,w ,2 ín CD'



a. nr. «isz»>~ Ròmiмышонок,

ig; - стыде травим": Агар, ТЭЁСЗЙЬап isf, ’ma

f шума) fa’ záriila _v'áfge -bë1i=\Lako'sok; вы Ь.

"е. Trájänus >fzánimt ода, 01611 Ur'rzäg'i 'siàßàçráä

 ‘ga-1 auch;  минутными 'is гниющий

«'Vagy'qn," A’ Nápcka és Apulumlvlärdlbl'ç lákoílin'àk

ì 'is~, ¿à à’ Pátávìai- 'inezö чающий-1391111: SE.

VERUS jIm'fum'atci_i"tól Anyei'ték magriknàk ау ~ a" Pri- `

vilegíii'mä't; Olokz" AOrf'zá'gi`-KI'záî'néidáágok vagyoil.

‘ 1. ”Бед; ¿1:6becoibnäájaïeháimáïähúrnakziek.

¿MA-várdß'a: de :bizonyofon mégfŕiidig Hein'tudia

inwg-határozni reiki; 'infuyik- 'rériëbeń'fekîitf lëgyèn

Erdélyi'lek az a’_ neve'zetès Város:"hai1em iiéinéilyek,

' иву тё1е1йеапеЬд‘Бову шиш а" Бай-121115300"; k3.

i ш _Brahbhoz 1er; vòlna', шмыг m'a ‘isng

IOláll Falù va'gyòn ; rhelynekf'n'eve Zei'ńy'ejl. `

п. Mdfodik свища Tfájáńafńak Миши; .

annum van, таз-Карпа Ьешп , ноте ПёсёЬаШз

Kírály lakolt, mellyet Träjánùsfn'agy eröí'el тез—76

vén, пешая 1аКбёоЫка1 áné'gaönörf." A* väŕo'rn'ak \
.kö-falaiì, Házait, és egyéb réfz'eit `mevgêépitire'nï,

-Tòrnyókkal , tsatornäá ‚` "és fellbu'zgó' fòrráfokkalì,"

köböl ki-mem'en feredökkei», наказав hadakòzán
3 (anu-lo ,- ésY jádzo> -hell'yekkel vr'nelgßél'x'eiiteit , " êsla"

l maga nevéröl ULPIA TRAJANA Yároíl'änakh'eïé.

.zeit ELérkezvën'f pedig~a" Magyarok annyira le

‚омыть, hagy tsak- а’- hun heuyehlámow; à’

holott ma egy'falú fekfzik, .melynek deve 7211-714

lyi Репы. ’ ’ ‘ l' ' ‘ f з

III. Harmallik ‘nevezet'eé Còiònîájä Tŕájâńùs".

hak Napocenfìs , az az; НАРО-КА‘ Váŕolfának {Ä

korsi. Meuyik légyen Егшуьеп ёЬ-аЧСо1опйа,"11ЧЁЁ

eddig az Eniberek végire nemA mehettek. ' Mijne»

вздымать“ rendre a’ B'öltfekiiek e’ felett «a»

yla штампов. ß ' ` ' ‘i 

l. t.; „i «s .'n, u

Dben `



‚ ‘въцощщдрь вщвшввм . ц

_, »llbey- Némellßäezt так. дозу с: 31311} 51? ‘
¿grab idökkel tlaláltatottîegy Márvány-kö ,V rßellyeín', '

тЁпЁуёЁъ edilítendëi régi» yélellef-metz'vee '1

honnan ¿zit hoztálg'k'f; ’Jogy царька Váyogé'neng

Ináá, hqnem ISOLÓSÑÁR. 1ég`yen
^.?Í'.`°“È‘i.tfçt§ l flàäwi . máis?шт.ШЁ .Yeni . 1 ' ‘

  

шиш: 411;@- §Mí ’ йыг. щепа. шик

. мысы AUßUsrAms cox.. NAP.. umg.. f..

„ 191295:щгрь‘еьпеь-а: баекеаегьчн; .

lilondànali, 63 йзуёобд'оШоапайъ'ЪоЁу koloàgáljè. ' _

irak.. 9,¢v¢._r„égen§éu ,ZEUQGMA- lett; Наума, „двум: f \

Hilïorì'ájátlillyen твари ГфётЦЦёКеШпКЬев} ¿Keg -

хазмьцьцогда“трупп 'fègeptjéq mnaë,p¿.y§¿

мы; von, тент „3581355? algëpitçf'telliyalggì, `

“ёж“ёйеддй‘ёпдё’ 154119114 Ещё!» ё1дгфв1а1гёдч1эа};

_ «gemert чаш вдта: шиизма ¿u? вмещат
‘- l'  . ,_~‘.„Jw. .»,_c.‘\. _„_\,l_ ‚к §.'!"^,»

ngaíl тещ-тара „ o,> такта peeing. a: ¿îlçove‘tliegçnglfc'pfY

трамвай ЁГНЗЁу‘ёб nurnulnìéjggezetfl'e'egyíf

отшив“татак ватта . атак

мг а’_ ‘КЕЁЫЁГЬ1Ё1ЁОДФЫЁу5д, Eemnes' má; Kélqçg;

ушаты Кадета; фЬЦуреК ’egyiáeig ¿wiegt

ритму '‚'мььрн‹здг умах ' pgvefíàl" пед ИЁиЁщЁЮ
volti. ЁАпЬаЁ'Ч‘ЕЁЪЪёЪЁ’ ' I Claudius,,Iìnpeŕaŕorfqiqnf'

'*Celaäelíéläjéniîàkfîìevi e.’ ieáaä .nèvéŕöï'Clwdîâge

"äklßclavëfwïie БЕГ дам» @week #fée

meis ai 0 ъУёФапеву. UUZ-áeekleèxè идти;
mésl 'pe „igfx ,Cfaudlys мишени. ,

пищать-“1 " ‚ '

ушат. ‚мг; дгьд'идд сиди; штата п `

541414“ ' Мн! ‘Serki #lf-'ieëéfedèiàf@miтяга;

ЖМЁМ ‘lees Mm bîzißyìäoataá.. @Fl-QL Едет:
1.5- A_a’ _ çlláildilg даруй, uitzáß;l aîîbçlêuldipsi Né'Yböl Y

holott т mé aï è'rmelgfjh 't il" mondani n?.

cîaqiusfclaiîâëî'cìäçäús'ieëäïtfìä ¿ïriamíriir

‘ ' - В 3 ` - tury
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за? 111. nnsz A’R'()1V§[1_‘§I’IMPÉRA'IÍSIIÀOK.`

tus Urúnk fzületéfe után 21_."“‘Efztendöben a’ “Соц _

barok és Gépidák, _mind a? диеты-шаги ещё.“
tották, `ésf1`ráciábaniàv e1h’atdttàna_k volt ‚’ h01‘ott`

DÉCIUS Tsáfzárral meg-ütköivén , Iovalìol едут:
egy T_ob'a „никак, Aés beléh'olt , a’“Fíja pedi'g'a’î

hartzon e1efett. 4)Í’zer. Claudius` Imperator, têak

ey YeIÍztem'ìe'ig, és kilentz Yagy tiz_ho_napig birta a.’

yTsaîfzíu'ságat: az alatt az idö alatt pedig a’ Dnnán

v tul a’~Gothuf6kkal hadakozott, és a’ Táborban Pes

tispen esyén пива-110113. Azért által Anemláthatçm

xr"\î‘` módon leheffen Kolosvár eredetét Claudiusrol ч

цыган“ » Ä '  'n "‘
- A IIII)['zor. A’ harmadìk renden Iévö Emberek ан

ЬеГгёЦНк , hogy az a’ Zeugma ‚` Claudia', vagyClau» _

dìa Kirn, a’ régi idökben fokáig' pul'ztán hagyattat

_ vän ',`va’nagy gaz', tövisâbokor, és a’ magoITan fel-l

абы: sürü erdöben mintegy elftíint, e1ve[”zett; ésy

ollyan feledékenységbe ment“, 'hogy ennek a’ ПИФ"

щек" 1а1;о1`5а1:1‹б2й1"1`е111‹1 апоГГештйс nem tudottg'

h_anern' idö jártában, >Kolom'ol еду kètske Páfztor,

elfi'efz'ett JuhaitV kerefni indulváli ,I zibb-a,1 á’ rengeteg

А eriîöße bé-ment; és .történbt fzelfint erre a’ _tündé-_

tres шт акаем. ’ Ёй-ЗцЬайЬёЁцёвёгйшеп Ьаву-‘

„за ¿_ ваш? агёттех кошка тина férr, ¿s a’vä; _

‚ rol!` egyben gyiijîv'ën ,` a’ 'Népnek'_nieg-bel'zéllefte',_l_

‚ еду kietlèn erdöben , Puletá'tündéŕväb

rà akaaan; пап _a' nap maven-ki, 65 а*'74та;’ _
láfïalrneg; äFel.;erid'iilvén ¿azéi'twaíVail-,9sv , fokan aff;

Päfztòr'utän indúììának', és a’Vál;af.meg-tálá1_ván¿‘
à’ mçhetefqu'q Smnos'vizét,megk_oñolták, mely-l

nîk egéfsëgea'îze _elzlò'lŕvän ŕrlrint'y egy Aa’ Koïoíï em;

Ü'e'ifék'nek fzi-vekét ',‘ ä’ niezösêgen valo lakáñ nl_egfy

надавив]; unni ,_ _melfyì'e nézve> шиш а’Мегб-Код

xpa- “ffmfbhV Ешьрёькьек, люду àBbaïa’ ригш Vati#-v

ьа, (3010525; ‘ Qńälçöîîlŕáeyfßzáuinranak, es we а:
?.'5„„ ‚Ель. _ ’q1-'1.593. _ “ГР. ш . L. _1. - te`

l‚и;` _ _y ‘l



ì _

BÈODALMAROL ERDELYBEN, „_

индиец-е nézvç таить immár ez a’ Királlyi Vá.,

ros Kolosvárnak. _ '

Kérde's. Mit mondunk mi ezekre? ‚

Felelet. Semmit nem felelüuk: тег: akárkiéfz

re vehetì, hogyv e’. femmi nem egyéb ,' hanem vala,

mi Mesét tsjnálo embernek nevettségre mélto talál

щёлкнув.

шиш. А’ Negyedìk Vélekedéñ Kolosvár пе.

~ vezetìnek eredetiröl BONFINIUS találtafel; va'gy~

inkább a’ Magyarok каш} valakì adta elméyêre; О

azt mondja; hogy KoIosScythiaì-iMagyar nyelven,

annyit téfzen, mint Schola, vagy Oskola mellyre

nézve Kolosvár; nem enyebet,' hanem Oskolás vá.

rat jelent. ”Иву vagyon ugyan, hogy Kozák Or»

fzágban vagyo egy folyo vizetske, mellynek new

Oskol," mellett vagynak két `Vároŕok is, mellyek

közül edgyiknek всуе Stqtoi Oskol, az az. VéßiA

Oslrol, a’ mál'ìknak pedig neve, Novai Оно! az ai;

Ш) Úskol. De innen nem jö'Kolosvárnak nevezme,"l

men más Oskol, s’ más Kalos, Azonban még a”

Gyermek is шар ‚ hogy $`с1ю1е‚‹.ча8у Schola Gö

rög Szó , és a’ mi Magyar nyelvünken annyìt сё—

fzen , mint Tanulo s’ Tanittó hely,. melly Görög

Szó eleiben , Ymint hogy két Confbnanfon kezdödik;

némellyek vagy Lvagy E. vvagy О. vocalifokattéfzv

nek, ’sjllyen képpen гита]: ki-‘mondaniz Едем.

Eslrula, Oskola. De innen fe натощак Kolos

vár nevezetc; mert más Schola, más Kalos.

Kérde's. Hannan fzármozz'k hát ez a’ m'v Ko

lowár? Felde?. I. Hihetö dolog, hogy itt a’ DÃ'

kusoknak vafami Falujok, Várofok, vagy

1301: пьем: - f. _ г.  ' 

II',l A’ Hid~Kapunál Iévö “Катай 001611541:

omlékeztetö kövén voló irásbol világofon meg-tet

иш, hogy латинский“: Tsáfgár фи, taak

 nem

C

.Y ь



и та Ша @KOMM IMPERATOROK..

nem Izáz efzcepdëkkel.. Зад-кпд Аытоышз Pius.;

és MARCUS A UREiJUs Imperátopok idejekbeix~ kez-i

elet; jobbaii épiilni; 4Mely kiivea ezïaz irásVV Yagyon:

до: м, имиджа, ню змо1 rMP.' Ан;

тошщ ЕТ M. AURELII CAES.'AE." çQN§IJ.'_

@TENES мпшстгю гошншты 1 1

щ. Yéglbéliyám 11011 а? потащит: ‚ muy.,

ben I_xizlcngfos` fzármr Yitézek fzühtclen ан alfzprofa ‚

‚шуёёхъепёк 'meilynek » toi-'ka Kol'osvárnäl кеты.

аж, эфа! mi@ 'navarra köiöft зашил: тент.

a~’.\’.Kör|ösÄ -Vize folyçáhail által mégyen';Yárad felé;
` pár pedig `nyi1vánl valo dalogf, h_pgy az.i_11yen I_‘zçfŕ

lijofeira'.'gcilmallr',Y meliy'eket a’ Termefzet' Yagy lßlgyekgy

pei-.Jhaväqukalj шашка; Мышцы; és folyq.

` yizekkel bézárti Yagy pedíg az emberi Meßerség
héerelrefzretf; aïRégi Bomaiakpál (.‘laujlir_'um,I vagylI

{Паи/с; Yolt a’ Nevek; melly ettöi a” Rçiriaiìlszotol.,

‚ Claudel, az~.u,.bézárom; типе liézvé eimek

aïsKaßélynak-is;' mellyet a’A Ro'mai Cçloiiiák itt épî

гущей; 1101911 melf Комы/211; 1'еЬГ21К, a’ Romai La-v
iççfoknál a’., Neve сём/113110113 1 I- Ingen` vagyon, hogy

p.91áhok;,f(kik'ßraélyb¢n равуфьёща а: Régi im.Y
çóloniáknak vfiriaradiránnyi') ezt a" régi, Neve-v `

I z'elstai..rxiég.rrmisP tisupánV nevezik `ki i' CLUS.~ A”,

Magyar-.ok quçs. 1°.1’`Szf_í.['zoli§v ésI Németek Claufa,
a* holinan' per’y «vigmkíh'ù_etlirmexrxA _Genitivì curn Nomine

l(-aìfrxiintaì Qéákok fzeretik fzollani)l eitöl. a’ Szatol

Сдан/д ь? ёодШисбёЬар сит/щит; Iéfzen. Igy '
.ettöll a’.y fzotol isvlldária.A Marienbzirg iéfzen.

д Ne yeaçvfzememrç , tsakmagam költöt
f tem «ezt-Q’. D,«eigivfatioît„çphranemY vesd öfzvey azokkal,

l утаили;выжидает, I'Iun'gar, Ран.
‚_ v “ LUIT.

i
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. wvgmoDALMÁRUUERBÉEYBE-NÜ il"

LÚITPRANDÚS >Cré-monà Városláfbéli Pül'pök,f

Sluß'lŕ-Hus антоним mond -iuyenî язвить; 'f -7

-.; .o Piagina т. Испив/ш; гамм, дик Мг.

‘Аасцт‘лцпщщгт шитыми» винт гит: ..
тащит ÍMafimßìzfli.ew‘mi ищет ßßïij тещей? правд

даты - неьгщге‘цгмнь машут; <an ddde

„imam-mn ijfgççfppŕfxïfiionibus. ‘qëalgwgylgqçlufmjìozy

телега штифты Нцпвагеййт' катет. ‚я` ¿up`i,,`_

dan» ъчгьдччтьгётпдвч‘щёадгётет fcflfäß

щтатп‘дтпотащит.» чей-т ‚за тещ

тлит‚ц!°!итщ0„ о цитат ц д щШчт ъсчптгёдгеь

-„ ‚ .‚ L?) Paainìs..2.f5e, ряд .1. Нщауотщ

сиди: we? me Gentse» ‚Печалей; www. Leef..

[rigidum ‚ qu@ j„титан ‚Все ’„ тратта „щщ';

тёщи/Щ стада www; тиёбг' "даёт шага; '

Werff-aß.. new@ 911.1,”th mums.. nêmpsèrisffhëlbèbklŕnir;

ignotai *Qu'ibusìqun' титане 4 4Щ5ё2112тй`Д/`ерцщёа .IIA
n_obie erq't' . ipeerpoßtiqrgibgùe, Wag' :C_lúfàg 'riorgliìiìxt'A

vulgys, utmgguejzgi-'rperidjemQ _llegue “дрожат;
кт. plagam '," щам; Ímlmfrit; faxenltìaîtefri.:Á : `. v

> *)_ {faginn g5:7_..l_`Hf¢ngaf_o_rnm 'Gene bafbafq,¿

gnibnsdqm çluf'ì; remoto, npc adl Meridianqlm, nee.

agi 0ccid¢u1rqlemv`plagàrvńL exeulrìubliï ириса ЬаЬиефЬ_‚

Тцсциафт’д per; ,(1.1_rgaulphum`l перёд: qlq/ì; Чтить;

95142 v-Arnuzlphc' vigenççl,.aliquqntlùlupl ‚(страшилищ

щадя {1.212} modo, ¿Ionïlígprrtnq ,Q per {фат ¿Glaklll'içzhrnv’,.Ak

бег-тушат}, Дадафури; ` щгф'ещ‘ “111221195.

altura; ' .I n, ,. ",Í ‘. ‘ _

мы imrńáx'A :nelly foky lxellyelrelzrl fordult clé» ‘

a’ Clufa nevezet, пену тйпаецйп-Ь’ `Тагштгйпуыг‘

vég hellyeiben ài темницы. épittetet-t fioros. és?

,járhatatlan helységeket jelent, тазу pedig ешь“?

Mellerséggel kéfzült rekel'zt, zárt, sántzot», v'ágfy

rég- béli Várat téflen. Mellyekbül Шуга dolgolrml

« ` '."“» ‚ё _v~köv¢.' `л.:.;`!
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‚а; ш; nnsz Атомышвмтокоь.
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következnelc. üben. A’ Парит/й: СО[ОпЁа‘.ЁЩ'Ё!Ёг `

Italici volt, 'Kalosyám avagy (‚Чаи/а nem juris Ita- .

licì Colonia, h_anem Municipium volt. ‚ ¿K_zégt Kolo:
vár, avagy` vGlu/iz', nenà а:д Napoçenlis Colonie;

Oka ennek ei; шеи e’ kettö_a"RomaÄi Töŕvénybe_n__

egymáñql külömböz. 2)l`zor'. Nem Kalosvár nevesz
так Kólostol,__henem ihkább a’ Me;ösé'g_i'Kol_òk,è`_

‘Kòloŕvárrol mert az Aknát, vagy innét vitték oda,'_`

шмыгали _a’ S_z`on'\osfalv_i Hàtáron el-süllyedeft

veinan’ Koloevárì Àkna; vagy pedig a’Kolefi Ak-l _

nának Praefeòtufeî el’ Kolósvári Akna'ńak Pràefeètus. '

fito! függetfenek: ' >Innen vag`yon , hogy Oláh'nye'là"

ven ,'még ma is Klux  Aŕnának'hivattatik. 3)fzor..

Ко1рз7ёгпа1<7а1озёеоз Neve Déák:’nyel'ven Clyfd, `

'Clau/21, Claufîópolîs , _nem Claudiobolls.’ y¿1)[`_z"e_l".

’lföbbet' inóß каштаны imil nein дышат, azo

из: a’ mellyek ezt a’ Kira'lyi Vároß illetik , `mât

alkàlmatofi'á'gra halafztván. = l `

` 'IV. Negytdik смелым: Йе1у11е212еие T1'ájá»l

у mis a’ Dácnfoknak TARMIS nevü Várolïában д” melin

lyet _is a’ Romaiàk ['zépen meg-épitvén , e's hnfzfzan и

ki-'terjefztvén ,' ai Oinpoly Vizétöl fogva, a’ Portus

i ч felé ‚ 'I'zintén a’ Matos partjríig nynlt-le. Mellynek `
rëgi l neveze'tét 'el-változtatváń a’ mellette le-follyo

_vizröl tettzètt a’ Lakafoknak ,hogy neve 'Apůlum
ienne. A'.Azìlt Ша} Bonfìniu's Dec. i. Lib. l. Ра3.^5.'

f8'. Item Libk.' IX. pag.'1o4. Ногу a’ Magyarok #bea

érkezvén Erdélybe, azt a’ VáratGYULA Hadná'gy~

vadál'zni kì-menvén a.’ nagy sürü erdöben ö taláta

fel, mellyet megeépitvén, magának lako helyül e1

f_oglalt,l ’s душа Fejér Várnal' nevezett. Mint

hogy pedig ez a’ Magyar Szo Суша, Déák lnyc!

ven annyit téfzen mint galiza ; tehát minek  utánna

a’ Magyarok Kerefztényekké lettenek , és a’ Déák

nyelvet tanulni kez.d`ették, a’ mint emlittém , ugyan

ö шавок nevezték Alba Iuliának GYULA Hadnagy

\ rol

  



r-wp- Y. _

“7"втЁОЬАЬМАМЁ'Ёвшиты;-г i1

rol нет-решающие ‘Тзёйётоц 'avágy IULLA

воь, Антон-юз Plusßxinyáml.. Márennék az

Imperatotnak èdeiben, a’ mint feHyebb is emlittém ,

ennek_ af’ Yáçoânak neve a’ Romaíokdál .Alpml'hx'rgiuvvolt,t

-melly `nev'elzeët _Jußiniánus Impei-ator idejébçn-is lulte'gflì
volt, `és GYÚLÄ 'lvlagyar'>I*1.a\ldx`1ìag_l)r idejéig шиш.

Ma Magyar, nyelyen,wÀárolijèjerv'árnaln Déáknf

ДНЮ Сатина-пак Néme't4 nyelven pedîg Паз-[фигня

nak печ‘ецеик; mîvel CAROLUS SÉRIES' Витай

Imperator, Magyafr Orfiágńâk Királ'ya", _és Егаёду

отпада Fels‘é`ge's акаем. , а’ 74:11:11: régi romio»
damn наз-шеи: , egérz' fundamenromábor e1-hán5fan

tatván , vé'si 17,15. Ef'zt'endÀöben, akkori Erdély Or’

fzágì Generalis Её Соттепёапр Méltoságos Groff
Stephanu;Á загните; Vés издан azon idö-beli Enf~~

dély Orfzági Gubernator, Méltoàágos Groff'Kornin

Sigmund Uŕlkövëccellenti'ájok áÍfal'annak ujj Funda-_

mentomávm'eglveivén, ’s anouk танца ditsöl"sé'ge~1

fen 'meg-épittetven, Károly Fejér-»Vár nevezetet уста.

volt. Melly доходам; ‘emlékezetére ö Felsége Pénzt-<

iá =verettetett. "Mellyn'lèk а; egyII; felén cz'áz Inés;

v'agyon lei-meute :`4 ' ' .

L'VСе внеш-0519011 s'IMILes ¿Lba аса

_. _ ' С ‘ ` _ "'CIprc ortVs', ‘

In‘ soLIDa prIMVs pon [tVŕ агСе' LapIs.

IVL [a nataÍÍVI , ICaroLVs VIM „_ ro

- _ eret aVXIt, _

IVLIa SIMLIbf at, [aM CaroLIna VoCer.

A; az Világ Teremtéfe után, hét ezer, és negyven

cgyedik Efztendöben. "

Szent Károly пар, Fejérvdr vön oly `пешишг.

Báßyáia nyert illy irottfundamentom követ.

3u».
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ß IIL' lleÉSZ'.«1‘\.,\È““B§0`_MAIA IMPERÁTQROK#

.‚ giulia родит; e's h'ogy már-meg-eröfsödrem.

ъ KdrolyFejér-vërrá lett régi патент. ‚

' A’mälìk oldalán e'zen,‘Pénx'znel:`ri1ag;§iIfáiròlyëväij:v
Y

7195611щфадаопщщепупек f¢1¢rféfegy зама: ‘
1 l eieiiiráè'lévén fejé _'feletç;y i 4Tut'ißïmlz гнёзд-82“ afg; _

Iieëfbkíftdrkágökqbyb nyugoflalòrri._` „Y З? l - Д ‚‚

" ÍEbbçii'ail Városbanyagyónaz Erdélyi Fgèjedefy

{en} flibli, lakh hellye, "s rend I'zerint vala’ lalrrizäfç;
Irliiliöń az Orl'zágban vagyón , lniellyèt II-dik IANÓS

Í'Iîräly épittefett; A(IeABIETHLEN

liéfz'ilîìtetelt.` ’ Itt vaqunaz Orl'zág Tärliäzaf ‚ Itr ¿Hilf?`
' Í kfés t~veril; az Eröëllyi _Arannyakaft :`Y ‚ЕЁ Íàkiky a?í

Катай: Ur; I Itt Ílakik 1al’ `¿ 0111111 Mêlfçságóë

начавшие Шрёк Ur'. её Ехсеиетэ‘ёггъи

. `(Ifillülf-fC'Qlóllíliiát""«lîl'álá“ú.. I ` _n

YIQENSLS VjICUS, melly magápalg'la’ mirit'fellyeblxA

„pagg 19jlát'mkl.) кати; Imp'eratfiryolplré'sëŕe душ—д;

детей: Olql'z _Orfzägi' Pvivilegigùiiaat.¿s1`Ma enneigî'a'u

_ Mëiöfvárofnak fenki Ich;

¿yea 1lieuye Егдё1уЬеп;‚ ьапщ ha, afán-yam кед;
"fea Kolo'svär Szomfzde'ciságáßad'plzïra,nevü Fallitmy '

vagy pedig Hunyad Vármegyében leriplòtiûlít-Ä an.

gal; кучек деваешь-шиш; йп1п511_02д1р113;1›12011ущ3

Ian Vélekèdésünlgetíyalosággal» nem 'elföfsitjiilhu

VI.’ Навет, С010п1111с1г .ç мешаем Сейрйеь.

y iëkfaegß' nácurgknqk ¿gmmëml _ нм wmp".

foiàbań ,’ a" mint" némelly'emberéknel? erŕöl a’ ilévfie'Í

„цитатам/щади: Eppekhellyébep {Кофеин

négyßugelew.- Més.. es. lmp migdsgígu (а;

az, Kolosvámär valamivellikilrßbb) ужас, épiler. ‘
rIglu?, шепни]; K_qmai nyelven. Sqlìnáî,',az az ,‘ Sò*

.ii/indi volt' a’ neve ,` mivalhogy»,¿ïmind1ottA hely'û

bqn.. mind. Reflîgy 'köfïêßkëfßyülzfQ-.aknákщиты

ЕЩЕ: Ечдёатещпда тата-11 láxfzik. 011111111 О
, . ;. |.».J",’.';‘2.'\`._".1 TI, '\‚.‚‚1.. I 2. в, .. :e:

к

л 1‘1’

i'oli' PATA.r
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'- ßnîóńàßMÃnfoL-"mmmm" а;

тьагааьы 'kì hiëhnèk'jöbp не: felîslí, a’ -leg геъзаьь

[ЁЫб :teteje fele'tt valo Läpájol; Ё ez elött ‘xíxilft

зуд-79:- Швеца-быке: még'fenn ¿man à’ каш;

meuynek belsö'rérzén тыкву-ежа? РоЁгЁЬуб'ЕЪЬ'Б

‘um Шеи ышььуа ,W PALLAS'> ‘volt шатун; у."

' ki kezéb`en"a’ JupiterPáiTsá't'iêeu'txìtt'àg> me'llynekköl
z'epën~ egy MEDUSA n'evü l`lz_e’py Alóxfázatn'Llâänj ~hàjlà

драмы ьщ _h_igyokkal környül тещи щам;

. tìiniere' Avoltle-rçf'zolvva:.mellyel a* Pogán okîn'á's
èlnliereliiifet` iljeflztení ,i A é"s ref_tenfenî l'zoktanak. ` Ólïï '

indie, heey à’ ЁЕЁЗЁ ,Pegáeyëkfä ‚ Рёдёё Ёёёёё 3’

'Váràkban'ìarìòtìák é volì'; nl'erg: azt gonèloltákg
hogy а" Várakat minden Illenekf;A az Щеп 'Àfzfio

пуск каш; шаг; и: а: ńanás fpeyü Pogánymen

Äfzfzony 15:21;- ёз-о11а1тёпё; 'Illy'en volt Tŕojá'.

ban a’ 'Pall'cílfiúrń. Illy'en :Gö'l'ög Orl'zágban Ãthéf

né Várol'sâban 'ùgyän наг men АГ2Г2опу__‘ 11693;

‘menyer ¿gy ватаг ша Görögmeßef Етьегщг.

{ацт'ТегефЬЫ Еёйёбц, ,"s' 'Rezlíölllöńtött volt In'.
Melljvrölffz'òll ‘OVID'IUS 'Poëtä lI_.l'b."'IV. de Родин;

ЕрШЫа 1; ' f Í Y ' ' " ` ~ '~ "`

Arci: и: дети И! еЬЦГЙд; vel Xenea сада:

Bellicá' Pízidiacçz Лад Dea {цап manu :
. ‚ г . › ,l . l "

Ti

' Ez ís nneg jegyiëfre fn'élto dologirhogjenlleì

а’ vámák щам, ai’ röbbf Pögány ньпрая‘щфден

között az Egyiptombéli ISIS nevü` költött [Нет-13

firzfenék, покои сайте}: висте: КошёьапЧЁеЬ ' `
ké'sén , És neheien vettékr (botàât'oltäk) be. I Nétzd~V

meg er1-öl a’ dologrol azt ‘à’ regi Romai eml`ékejz`te>

tö követ, melly vagyon Mlgs L. Báro`3¢oj|`ka Mofa:

Ur eö Nagysága Arannyas Lonai Udvar házánál a’

kö-falban , ymellyet Thordárol az emlitett >kövek

кыш vittenek oda, e's magad meg; látod 1108)' ¿l

 il
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_3_9 1n,..1_>.És._z.-~A1ROMAIIIMPERATOROK.

д Irás léfzen a’ Köven. ISID1__MIR_ION1 MAEC,`

IUI.. MARTIALIS PATEK ё: Lucius VICTORI.

'Ñué _QUAEsTon COLLEGIO Ismls D. D, Va~

’gyommég más köîis, mellyeì Ujj Thovdában lako

«Sdska Ей (51161; azon Várnak 1e omlott, és földel

i шляпы: kövei .közötß mellyen ezen követketem

dö Ramai emlékeztetŕi Irás_ vagyon : vIMP. CAES.

P1’ SEP. SEVERUS P. PECT._AUG. ABAD. ADiA.

выше. PONT. МА); Tais. PONT. Щ. IMP. 7.

Coss Ц. Рвосоз, Р. P._ LEG. V. M_Ac. п. Dorf.

anlŕ. DEDICANTE P. SEPTIMIO. БЕТА. LEG.

ъщо. LE'G.v AUG. _ ` _ l _

ь _. Ezen Váŕból _az _Arannyafon egy kö hidan járQ

хами áital., nomia? hid ,végin iévö Kaßélynak
lfundannçntoma, rnefg _m4 _is meg-vagyon , és a’ La»

kinfoktoll Le'ány Уйти} neveztetik. _ Onpqn nyult

által. e’ Maros .Vize felé egy köböl 'tßnált fzéles [ze

ker-ut, mellyen a’ -faragott fokßpfzállitetpák alá._

_ Némellyek a’ Hißorìcufok közül иву gqndolf

kodnak , hogy a’ Магды-01: Erdélybe bé._éri<ezvéne,

ezt a’ fzép és meg-betlïilhetetlen Várat földig 1e~ron~

tották; Lnkoll'ait réfz ['zerint le»vágtál;, réfz fzerint

а’ hegyek közé kérgették: a’ melly Magyar Had

пазу pedig a’ Vár alatt valo völgyet ei-foglalta.,

AUG. Рв. Pn. Сит} AGENTE _TBHL Со. СЫЧ-ч

.ezt a’ helységet a.’ maga ишак пе7ёгё1 v_.'lfhpfdának `

nevezte._ Vide STRAHLEMBERG pag.329.; 330.

golott azt jegyzi meg, hogy Scythiai nyelven Turr

punyit téfzen, mint ¿lj-meg, a’ honnan Turf,v Tur

да, _'Turí'uja vagy Turullya állo helyet, és Vá»

naß, avàgy Várat jelent,

Njfilvän valO dolog, hogy a’ Magyarok vii'elt

_Q_Olgnitol' könyveket Iro HiñOrjcuI'ok emlegetnek

iegy régi Scythiai Feiedelmet („щ az Мадам ki

1991; в??? Thprdß Voir:

Ság,

Dçfszm Eiwüljeii's этю- „
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f .’ mooALMARonERDÈLYBÈN. ’I

gág, hogy a’ Scythiában maŕadott Magyàrokz-mv

radékì közül két Nemzeìtség ‚ mdlynek. egyikl

Mufzka. Orl'zágon tnl, Ugoria nevü Tartcfamánybn`

lakik, az Ißennek nevêtlT/zornak -_mondja, a’ тё

.lik pedig, a’ щепу Sibéria Tartománnyában, az Irtis

folyo vize mellet lakik Thorumnak nevezí. Azért ki

tudja, hát ha a’ Régi Magyarok is ezt a’ Vároñarrol

a’ névröl’ nevezték volna Thordánal' , avagy Thuram

мы, az az, Шт halmánaŕ. Innen vagyon,

hogy még mais a’ Vendégségeknek, mellyek а"

halottoknak лишенные]: után efnek, a’ mîNem~

,zetíink nyelvén neve THOR , ATemplomok magofs

fzarvazáñnak TORONY, a’ Törvényes helyeknek

THORIA. Söt mêg ez az Igeis TÖRVÉNY, a’ fel

_ lyebb emlìtett Scythiai fzotol- véfzen magának ereb

detet , men-mind ezek Щеп Tifgtefségire rendeltetett

\ hellyeket és dologoknl:v jelentenek; Ide tartoznak ,

Thorotzkó, Thordos, és más ezekhez hafanlo вече.

zetek-is.

Végezetre, Вову moli lz ott lévö So-Aknák

nak régi, avagy ujj állapotjokrol femmit 11e-|201.

junk, tsak аи jegyezzük-meg; hogy a’ mái Ó és

Ujj Thordai lakofoknak attyai, Krißus Urunk I'zii

letése után 1455 Efztend: annak a" régi Romai Vár

nak köveit a’ dombrolle-hordván, ezekböl a’ Völgy

'ben a’ Patak mellett Templomokat, Kaßélyoknt,

Házokat, és Pintzéket kezdettek гривны, люты:

a’ Hazának minden változáfai között ez oráiglan

дашь. " f `
VII». .Hetedil| Colonicíja volt a’ Romaiaknak ‘

Erdélyben Катай nyelven AURARIA, avagyAUs

мамаш. Oláhul AAVRUD. Magyarul ABRUD?

BANYA. Ezis igen jeles Város volt, ~mellybeu .ming

den féìé Bányállz Meñerséghez ,tado Emberek tale?

pedtenek volt meg. ‚В: _volt az Анну Pénz .verfçi

‚ À х ' \ _ Hái_.



252 ш. вязи;миомыхмввкщрвок;

„вы: щ цйсаЬЧаЙмВЁхэуЁЕт ‘Praefeétulïai ¿likiktöl

.~ щи 'több aprubb Báńyáknak' Go'ndvifelöif наедет.

nek, al» мышек »Erdél'ybeni 0ßÍen-b'dnya5v1îö

‚а; ». ьдпуа ‚ i .almas „мнут ТгЁ/гпачЬйпуа , лада

11a-bang@ zalqrhnakbzinyas. aft. An так ae.- y
*mer .Hißoricnfok,'hogy« a’ïRoinai Pralefectufak'ezeli*-A

ъыаъ Efdéiyrßányákbol „finden h'éten не: как те. ‘

1Гац’6в 78; forrt Aranuyat vit'tenekvbé- a"'1lárházbä`,`

сну? gazdag' lhellyek гона]: 'elek ;`Ё és olly Izorg'alniah

'tofs'ággal kereßfékaf. régiemberek актам густа;

ban сменены-камни. Mai` pédig,L м. milèoŕ свей

«Könyv fzerzöje'ezen Köhyveì амвона; a’ Кайла

‘éfzténdöń áItaIJSzáz' ezer Arahhyokñál többre fzeŕt

”пешем; "вага-неьзевецек bé nem-admi.. Maly

nek ‚сказ: FERDINANDUS вешай Tsá'fzár _15522

beu. ñyomoztatirán; 'ugy'adta a’ dialing. elö- magát',

‚ногу minek-utánna- a"V 'M_a'gya-i'ok à’ Ттгзгвьакш

kezdettek hadakòzni _’s haŕtzo'lnì ;' »'ie'flát tsak

folytatták a’ Bányák és ’So-Aknák do'lgát, a’ mint

Шиит; melly fmiatt: 11511;ВйцуёКлЬрн‘ГпйЦапаЬ,

`~é`s néhány fo-Aknák el-I'üllïyedtenek ugy-annyira

Богу a’ Magyar .Fejedelmek foha, felY nein'. апатии;

tak', ’s rendbe nemlzedhették-f -ńiiglen a" Felséges . »f

Romaì Tsáfzárok- feg-ittségek дна! a.’ Törökiiket az

Ori'zágbol ki-verték;V lés--.~'mnalx futánn'ara' ~Ppliiiai

Oeconomiât, és Cambraiisî. dol'gokatff is шут ál»

 littanikezdettékg~ ш - ‘ ч » _ . .

».l Ez-is тез—шпата mélto dologï; Ногу az Erl

_' délyiBányákban a’ föld fzinén porul'teremiilkább

áz-‘arany , hogy riem ‘niinthïföld gyomräb'an ér
' tzr.îil.;"`mellyrç` nézve fokfzorl az- áréwi'zëk az aran

tuyasl helyekexr> как: .is тишь J' s'iiŕmég a’ Lopbk

,ifV Fokut" el-_titkclnak, és a’ климат az arany

port“ béjnem vifzik. ` De a’- ‘Bänyákrlol valo irás

неким értë Embereket Шее inkább, mint engemct.

. ‘ ' ‚ van»
к i l ` _ K ‚

О
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fiamminme низшим-г è.;

~,__~'=`f!ï_' vm. Nyolîfzéfdikèa'lgnfìfjbj 'Erdélybèn fa? mi

штанах PEerUsnipfvolt.l ¿eMégjmadsj иду. h'aljuk,

hogy. az (_)láhok nyelvén Rétraavagy ,Pry1ítŕa»`áa.
пуп v:téfzen àI_lfùfllit "Ã'Ö' y.vang Ilfof'zil'lq t' Uß'q'.'annyit

гниль f'Aj'to  узду; Л‘арц :_j j-'Annàlrokeíért Petriuffa .58.’

mi Magyar nyel'vijnken Кбд’цРиП, ìmagy Köjzŕńlcík

¿között _valo fzbŕol's__'nté_rt_ jelent; - щепу H__unjfed 'Vale

_megyében Д á?_Volkányi _Pàllufon belóll volt , holo'tt

ma. @gjPatjáfzfnëyii"‘Oláliffelln щупа, ._ __

_j IX., Vágyo'n 'még Zalaïhnáhozf nem ¿igenmefzfzfe

y,egy--régì -el -Íplx'fzjlgl'tïváŕolnahhellye. тихие}:

ve^ az' Olgihok'jnyélifén' _PETREZAN-„1 __lçr_'is.'a? Ro»,

mai _Coloni'ák мига-031668? 101'111-5’ hellynek mlnémíï.

„Р ‘_

segeimuwjákï¿ _ ‚- f д

р” Tizedzkj -Co'loniçíja volt SARD,.mellye_t' а?
Bernal Sárdî'nl'al Szi'getbol _telephitett-eikf Fejér Vár

megyében ,' haan-_mégimafisj камнемждущим

.. ___.ij А: ïfájáfìusgvu'eu dolgámozlmég. ¿gy ke.;1

._ vekböl _raketott 1101212011‘:дагщык‚_'те11у‚1’‚а3—1;ад \
fiutol 'fog-¿èl Veilig' fellnyul', 'ée éunêk _ner/_e Vial ra-`

урна ,jan ài _’T3.ÁIAÑU'§ „'Iìfcífzßífj,-_utjznfy »_.H-lhetö -
.hogjezt'Trájánuenraga катеты a’1Dunán_Vqlo А

Hld épittélinek _alkalnxnrofeágáyal ‚1 és o_'utánna
Ílrlpeçatomk ¿if ,nevezetesyárofokßì _de 197611116!)

Pena’ So-_Aknékufele' ánglatták.'_ Ennek> nyorna. a’

Mar'ofon tul Vmeg ma _is LláttzíJr , ,Sz_á_ll_`z___, уйма; ‘AL-_
vintz,y 1&«f1îl'01y-_Vaí_r,~ _Tövils _Nagy _l‘l`.ny_ed,A rIjhorda,

Kolos_vár"„B_e_thlen ,_ Somkerék ‚ . »Yéts ,' __és'Raglnoth
körül. _. Némelyek @_th gondolják, hogy Trájánus ,l

és más Imperatorolr, ezt__a_z ига: a’_y_it_e’_zek_kel хают-д

ták volna 1_)ben. A'ißonraißirodalomnak _til'ztefsé

gére. s2')l`1;or._llo¿¢;y дунет; nevertekben Á a’__Táb_ori'

lanyaruságßol el-ne-l'zoknáuak, ре 11111еъб1г1) , 3)l'zo`r._

vhogy nenn e.’ Vfi_téze_kkel,__hane_xn_ íukább2__a_’ né__

pélvel és a.’ magok 1100311 Muller 'Embereilxkel rm

C ,_ ‘ ’ кыш
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34 m.- nnsz A’ комы IMPERATOROK.

vkatták a’ Praefectuí'ok, mind a’ magok járásának ‚

mind pedig a.’ VSós szekereknek könnyebbittéfekre

nézve. \ 4 _. . . .

XII.> Ezeknek _a’ Romai Lakoi'çknakpxnlékgge.

tek-re tartoznak a" fok hofzfzu ,Y fzéles, .és 4val'iag

tégiák, a’ ['Ok _faragott márvány kövek, és ezekre

rajzolt emlékeztetö Irál'ok. A” Fok kö-Bányák, 'él

azokban találtatott fOk-faragnt Képek, és Bálvá..

nyok, rnellyeken minthogy az irálok Romai Nyel~

Aven vagynak, azok is-pcdig vagy tsOnkák, vagy

,igen nehéz magyarázatuak, ide le-irni nem fzük~

Aeg; mellyetRomai.azaz, Déák nyelven, me'g pe

.dig réz Táblákra Ie-rajz°1rf'ormában keumìék ki.

fejezni: mind az által még-is ezt az edgyet теневу-`

zem , meliyet TRAJANUS Tsáfzár egy Márváhy

»köre magá званы-ш, és ez elött kevés Efztendök

kel Шри: Trájána város kövei között meg-találtaf

хлоп; Шуеп irás lévén a’ köre ki-metzve:

_ _
. . ‚

IOVI INVENTORI DITI PATRI, TERRAE

МАТЫ. DETECTIS DACIAE THESAURIS

DIV. NERVA. TRAJANUS iCAEs. AUG.,

VOTUM,\SOLVIT. . " ‘

Egy néhány rendbéli pénzt is v_eretett ez az

Ílmperátor, maga nevének. és'gyözedelmének em

lékezetire , mellyeket itt Erdélyben bövségef'en lehet

`£a1álni. Példának okáérte Veretett 1)ben.l Ollyan

Péan, a’me11yre ezt шепните-ш.- DACIA CAP

TA: az nz,> Meg - шпиц Dficia. __2)fzor. Ñlás

Pénzt is veretett, mellynek egyik oldalán ez az

Irás vagyon: PROVINCIA DAcIcA AUGUSTI.'

Máfìk oldalán pedig egy kéz iv, és egy földòn heverö `

КМ vagyon 1erajzolva, illyen Iráñ'al: VICTORI AU

« GUSTI. 3)I`zox". Нападай: rendbélit-is veretett n_iely,

’ ~ IQ
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re CEREST, a” Pogányok `Gabonn Щеп АГ2Г264

nyát formáltatta-le ; kinek )obb kezében egy Gabo:

na. felyekkel tellyes Szárut vagy Tsomot,~ba1 kezéë

ben pedig egy kis Táblátskát helyheztett; ' mellyre"

ezt irana: ABUNDANTIA DAcIAE. `А’ щепу

formában a’ [0111261- emlitett Imperator Dácíának

termékeny, és minden jokkal, ’s gabonákkal böä

völködö voltát példázoltatta-ki. ' Y

Ez a’Trájánus Imperator volt tehát áz a’ Vil

téz, emlékezetre таю; l, és ditsöi'se'ges Fejedelem 1

а’ ki mind a’ Áhárom Dáciát, шт. Битум—Мс];

davçit, ¿s Havas-al-folde't, a’ Romai Birodalom ай

leg elöle'zör bé-'hodoltatta, és annyira meg-zahofv

láztatta, hogy az ö életében a’ шипы; közül

fenki taak a’ leg kill'ebbik ujját-is a’ Romai Impera~`

torok ellen fel-emelni vakmeröfképpen nem méréfzelâ

te. Ö utánna pedig a’ következendö Imperatorolc
ezt a’ földet mint egy hetven efztendök el-folyáfok

alatt birták; meily idöben'a’ Romai_lfmperium'iei

arannyalà ezüñel, és minden némügazdagságokkai

virágzott. Miuek-utánna pedig Dácia a’ kezéböl

ki~esett, le-törta’RomaiBirodalomnak cgy igen drá~` `

galátos Boglára; mivel egyik Provintziábol is annyì

kintfet Romába nem takarithattak, mint kivált kép`

pen Erdélyböl; щепу а’ Romai Birodalomnak

ugyan Tárháza, és kintses kamarája volt;

A’ régi meñerséges költeményben gyönyörkö;

dö Romaiak Dáciának a’ Rom'ai Rirodalomhaz lett

hozzá foglaltatál'át jeles mesében adták ki. mel;~

lyet egy valaki az' Olofzok Cronìcájábol Magyaŕ'

verfekben foglalt, tudni illikf AKLETUs KIRALY

¿s MEDENA Királyné Afzrzon'ynak Fia Anomns ,.

egy Arany haju tündér Léánynáifzere'lemben esvën;

annak ['zeméllyéért foth fzenvedett, bujdofatt, ’5. {за}:

nem halálra is vete'medett; `n'tidön mefzfze шт

C 2 ‘ '~ u
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¿è Ш. RÉSZ A’ комы“ IMPERATORQK;

 -utânna . idulván, rnind_¿ addig ',fáradott ; 'riiigleu

‘irállyi Várofsában érlçezvéa,v házpfsági fzövettség

_f". által ötet magáévá Atette', »mellyet mind két réfzrivil

lakadalmi Pompávalfmeg-is eröfsìtètteki Eline# .

a’ Fabulánalg' >magyarávzatj¿it pedigigy .émail-meg;
A v <„LI-ben. AKI-.ETUS yGörög Szo, (Vmellyet aîr R0-

yn_iaiak> fzińtén ugyitaniiltanak , mint mi inaA a’ Déák

`r'iyelvet) és aahyit tléfzen ‚ mim Ditsöllégétöl. meg

fofztatyòtt Király. l,Ez вы: а’ петлёй. alat-tfRoina

_Vároila _ avagy a’ Romai Тахты értetietik , irielly

anual; elötte e’ Világqii lévö..10rfzá\_gok? nagynbb réa

vfzzének Feje ’s ditsöfségea Királlya lévén, .uiòljára y(.a.’~

mim oda feuyebbas шок) а; Däcurok’ addnzetö

Szolgája lett. . . . ._
_ Il-fzor. MEDENA; ez is Görögy Szó ;— ёзап

nyit téfzen .mint fenki, lemmi,` Yagy üieiaé lett.`
Ер alatt a’ Név ‚вы; Italia,` lifagy OlafzA Orfzhág;

епецеак; muy az рвёт yviiágon ,lèvö/ ¿orrzágok ’

Ьбъёп; annakelöttç,minttgy Bilain;4 bárfònizyal.

és mindenfélle Gazdagáágòkkal¿ifeljékelitl'etett. Ki

rálynéAl'zfzonyfenylik; (litsekedik , .és Fejedelmei

bengsjviœziben; mii“ те азиатка-чьи ‘ б—. g y. л gy .

rlyörködik,` ’s igeal bizik'vala. Utoljára Ozvegy

gyé. femmivé., ’s_adò-flzetövé Íl/é't-i; és` a? Dáìklifoliy

állal tizenkétl el'ztendiik el-fólyáèfak alan.' tsakînem

minden gazdagságátol meg-Íbfztatoi't, meg~iirefsitte

ген ,. és ineg-.mezittelenittetett Szçlgáloyá leti.
_III-fzor.À ÁRQIBUS. 'Ez is Göi'ögy 516/, és tu»

lajdorii-kéiìupen àuiiyittêlzçni' mixitv ЕЩЕ. Tudjuk,

hogy az ezülì .d_rága, bëts'ülleteshéskedves ;_` annali.

okáért az Ékéfen vfzóllálnak mellerle'gé' fzerint g ez

alan а’ Ыёу alan TBAJANUS`Böńìai Imperátor

értette'tik , a’ ki taçult Vitéz ‚' éq' ша: az Ezüiì be.

t'sülletzzs , drága, Romáiiali igéfikeilvéé Fija; és Fe

je.ielme доп az aneŕiùmnalr', штаба az ö Aityá~
` ‚‚ f nali Í

»___
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nal: és .Annyának' kertéx örizné, az az, a.’ Fejedel

. lni Méltoságban, az'Ör-álloi Hivatalb'an "йота al

ö népe'ln'özött.> egy Aranyhaju ¿Tündér Léánnyal,
42 laz , az 'Aranyat rer-mò' пасты ‚ és T'Erdély Or.

fìágával' .fietelernben"Èkfetft,Y` inellylnek Lakolïai maga

.gazdagságávalfbövölködö. és Arannyal vìrágzo'föbY

dekkeL meg nerníelége'dv'én, minden Efzeen'döbe Roi`
mábá';m.enrleli lvella", ‘é91'annakArany'és'ezüñ'Pénzei

it? dk'ágay Pm'té,ka’.ìt;erl-fzedsŕén,y a’ Romaî LakaiI

tekeer . n'agyberefzuàágekraee freemarurágòkre та!

gok-knl-el-hor'dj'ák чада}? Ё. " " = ‘ ^ ` ' F5

' " гуд/мг}ТПЫВЕНЫЕК-напитками adja-elí

1')a'<:iá't’a_’` Fabula Iron' там 'ёпеКъ^‚"ё$ vsetéte's та:

gore негу-ел; köz'öu юта“ Tarwmánynérzen ‚1 щепу;
lne A'mìrlön ai. eŕnberek `bé`~mennek`~," fug'y' tettzik ‘

mintha val'ami éjtfzàkai' fetêteàl homályba' bòrvulnál'

hek.. ...LEANYNAKasmen'dl-e; >men' дрёма: Царе; _

_rìůìn БЫ: 91Гуап1'щи' :volt "а? ноты Тифа-битье:

I_cépelì , mint egy Siliz-'Léány er’.l тез: állopodott
— idejü, féîjhe'i. ment kòrosAfzfzonyhoz'îìépefl. 'l Aräny'

hain Léányn'ak' печей melt"Dáciában‘,` `ki'wîlty Er

délyben, fok Kintsf` Gázdags'äg,".és` Arany teri

тыс,“ a" méllyekkel a: L'àkofok önnönmagokat éke~

теней." Sçüz'ne'k ie mondja'; mart a" Dácu'fok Trá~
атаман másy ‘Nemzettség'ßirodalma "alatt nem

voltanak; hanem шавок felekezetekböl fel~kent Kie

rállyok'alatt `liralkodtanak, " ‘ ` ' `

‘ ‘ ~ Ki-indulván n_nnâkeokáért Trájánus Tsál'zár

Remábol «'remérdek-.haddal _e's ' ver'.:mfáfr.f.11y , mint

ìalami. èmber husbol Jällo 'Lakadàlmi' el'edellel , és

v_éres fegyverekkel4 „изжиты; P'ompával', ezt az
efzaki .'lfiiìndér Dáciát ‚у min't' ~valami házoà 'Tárfaß

maga tulajdori örökségévé; “és à’ Катай Imperium
на]: Provintziájává tette; "emind пацана bitte. l

’ C 3 . Kérdës.

l
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58 Ш. BÉSZ A’ ROMAI IMPERATOROK.

Ke'rde's.4 Mi modon enyéfzettel a’ Romaî Im

peráwl'ok Birodalma Erdélyben 2

‘ Felelelë. I. TRAJANUS Imperátor halála után

_következett Imperatorságra ELIUS HADRIANUS,

a’ meg holt Tsáfzárnak vér fzerint valo Teßvér At

tyaña 117,. Efztendöben. El-terjedyén pedig e’

_])ácufok vefzedelnŕének hire Nap-keletre, Nap.nyu,~

gotta', Efzakra és Délre,` minden felöll:~a."Népek

fegyvert kezdettek köfzörülni a’ Romaialxl ellen.

Leg elsöben 15 azért a’ Trájánus halála utánn,-'Aßában'

il’ Párthufok Arméniát, Afsiriát, Méfopotámiát,

n’ Romaì lmperiumtol el-fzakafztották, kikkel 1150

riánus Imperátor_ nem birván , öket odd hagyta.

Ezeknek utánna, Scytiábol-is fok gyülevéfz Népek

lohanván a’ Dákufok fegittségére; a’ moñan emli

жен Imperátor azoktol'ànnyira meg-ijedett, hogy1

ha a’ Dáciában telepedett fzámtalan ezer Coloniák-`

pak végsö„vefzedelme` és romlása, fzivét fzánako

_záfra nem geriefztette volna; tehát egéfzfz Dáciát

is prédára hagyta volna: de ettöl az oktol vifeltet

vén, пасы .az ellenség markábol meg-fzabaditotta.

Ez ”а: ELIUS HADBIANUS irigységzöl vifelmvén..

é? avagypedig a’ Dákufokkal egybe elegyedett

’ ÍNépeknek koborláfoktol valo félel-emtöl indittatván,

‘ a’Tráiánus hidját _a’ Dunárol elrontattatta;m`ellynek

_ eegére a’ .Coloniák степеней.

щ1пс11аъг11ш1гот1а0аъоп kö--falai , még ma is meg

пиццей, ~ ‘

Vagynak Er'délvben fok emlékeztetë ix'aîl'.'okì

Márvány. kövek ‚ mellyeket ezen Imperator Шиве

A"többi közön ha

gyott magaì u_tán egy Pénzt, Amellynek egyik oldae

lán Dáciafegy плавай hegynek tetején vagyon le-raj
vzlolva j;~ ai щепу jobb kezében a’.Légioknak Zál'zloját,

~balbanpedig еду olajfa ágat tart, máIik oldaián

Yenig magának az Imperátornak képeven ki-metz_

i ' "  ' Y?!
l

к
~.ŕ v . . ' ~ - ._

\

1_
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ve, feje felett ez az Irás lévén:l HADRIANUS

AUG. CAES. 3. P. Р. NB.`Ennekidejében кета:

dett a’ Come/i Titulus. -

II. ANTONINUS PIUS Krißus Urunk fzületéfef

utánn 1 33~dik el'ztendöben lett Romai lmperatorrá ,

a’ ki olly méltosággal és bôltselïéggel uralkodott,

hogy a’ Romaì Birodalmat minden hadakozás néli

kiil 23 efztendöknek és 8. honapoknak el-folyáifok:

alatt békelfégben, e's szakadozás nélkûl тез-сапоги;

annak-utánna pedig élete'nekLII-dik eI'ztendeiben meg-f

holt. — Némeilyek aztirják, hogy a’ Dákufok Kriñulf

Urunk fzületése utánn 1 45dìk efztendöben fel-zendiiltc
nek volna; de az Imperátor követeket küldvén ö hoziá¢r

jok, ôket a’ Pro vincialis PraefeÍTek által le-tsendeíìtette.

III. MARKUS ANTONINUS Philosophus, a’ kitAm

toninus Pius ñává fogadott, ki is életének XLdik efz

tendeiben meg-holt. Meg~jegyzé`l`re mélto pedigitten

az is , hogy ennek az Imperator-nal: Urnlkodásn~l

alatt Antoninus 'Pius LUCIUS VEBUS-t is iìává {озад—
ta , mellyrevalo nézve Márkus Antoninus a’ maga.l

Léányárt néki adta felefégül, s’ maga meile vévéuf.

пека-11 az 'uralkodásra tellyes hatalmat és méltoiä~`r ‘

l got adott, és igy ugyan azon egy idöben a’ legi~y

nagyobb egygyeífégben ke't Imperatorok uralkodta~

nak. Kezéhez vévén ezen ‘Imperator a* Birodal-ï

mat a’ Marcomannufokkal, Quoclufokkal, Vanda~

lufokkal, és Svékufokkal három egéfz éfztendök
alatt hadakozváo, és öket meg-gyözvén-, vegtéi'ev

Kviñus Urunk ['zülete'fe utánn lßoedik efztendöben

Béts melett éietének LI'Xdik, uralkodáfanak рей:

ХХХАЕК efztendeiben meg-holt. ' ` ч

Iv. Lucius AURELIUS CoMMoDUsMárlum ’

Antoninus Imperatornak mindenditféret nélkül vfaloi

Fija következvén az Uralkodásra, birod-almánalè

IV.dik elitendejjében, a’ Dákulok a’ Rorńaiak ellen

_ \ ifmít
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е. ш, ВЕ$224Ё23ФМАЫМЕЩшов(ж.

ii'çrgét> рано! .Lütötignek ‚у Kriläug mink lzülpsél'egitánn

'1.35. efziendö ìjágtábag; _ile öläustizîikqur i$.lèmyorn1á'l§,‘
lEzt'~az` Impératót't Kriliúed пицц; Г2Щетёвч`щёпп 192k

дик егшаааъепзёхегд‘пвдыхать ихаъгаоаёгапактешв

iai-dik ‘еГ2?епдеёЬеё1;ё'з.9361154Ьчпатёьтщез’ёдёйа
‘Ь ‘TVQ Enïrilek1 halŕílßidutáńn PÈRTJNAKlçthrpperág

tdrrá ;' de `111ШёщпщдВйбёа1таг ,ióîzkarban'i ёзшепдд

Ьдепд `igvekgz`eti _yolçan детищем“ ‚22 Ь'о1ш1 ._.zçnébipf

iiáŕ» ‘imb'ßïßk' `f¢8yv¢tek` ïáltál, Uralkqdáfáliakegiì'ßrdŕk, ’

ńaviáŕi. дефекта-151Лихи-аж.»егщпаеаьяпщда y

f_zakósbnïńèÉ-Öletlett, ч ‘ ’ ‘ Q“ ., , . "мы; ‚. ;;

дата: Ш: шиты :ùtá'un-a DllìlUS.-I§IL1ANUSAkŕiY¢-fri

Ice_zett Imperatorvägkdeïez Бету .'nappk" alatt. valo,

nmlkòfiá'sa "1616216 3 ЗЬрШпйщ а"Закачай: 'f-imrêńtfqlßliá-i

Bel# yélfeiéuèk'l LXv'dik" efziendeibeh’mßgöletqtt.` y "f :-= 'Í

:VîL i' SEÀPuMw-s.' :SEVERUS eLfdglalván a" .

' наводишь 517; lefzhe'núeigì '- ‘31. ` Hdmipig'j és зуда;

ржание гигашоаоц; ‘(3.1 lauf-ist.~ Anglian@ Kring;

. [Trunk l`ziiletél',~‘:` utánn 225.»t _'el'zŕendökkelyélçténeli

Kimm-dik '_erzœnneiben ï’megho.11..f:rE’f .familial

Nigm  ямами.вышина: ‚из; сыт: мы

Brimnniáuaii.Pŕœfecmrrátmaggyme ъ" megane,

ёж: " Albumsj 'feiér .'Rorńába замёт; Avn-fikl щ

tánna a.’ Párthúlàkatç` Adi'abçn'iifokat'," és ArabfoÍ-lî

А l! liar; nap.keleien`f^^,niegbirván ,"fRomai Provintziává `

. ‘fet'bef' Ez`'äz'«1`inpëxiator Aado-’ct Erdélybe'n`“a”Pata‘_

{rioenl'isí'Coloniáknak `'Olofzß Qrfza'gi " 'l'zabailságoç.>l

Eumküeniiekezeri'r'e' этак. ’si ‘emeuékxel ата; M1511.

айву fkövër,'fmè11yef 'rlhmdán4 эма— Pál дышу;

ЬЁзф-оааггеъ 33.39; lapon.' A'zért езде]: )af mindert

‘ felb'll gyözèdïeltnes[Imperatornakfideiben a’ ¿Dákuf

fok: is äny'ugudtanakgf kikhez Aa’j `Vmint Itsak a’r' knollÀ

inègáneŕezett* ' llafièm »s lévö *Infcriptiobol Imag-tettzilx;

Gétàt' 'a'"xńaga vriáîoìlik ñját ', és Cornelius Clafldianuli

küldötte líövettségbeu.- - › :y L ч _,

l» ' vm. «
1 l ` i
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НЁЬЮЭАВАЦЬАЁЫ niaga'Nagy-aůßyának ‘S,évé, _

»___„ÍÃ __T I.. _‚ ‚‚

’ 1

\` ‚ x

.griiQDAwÁRQìf@Dumme er ï

. . »VIH-f Eônekfutánße.AMQNINHS _CAMQALÈ

LA ¿.5 SETA, ‹бётётэчгёёЖёнам„Кбтшетеачкж

'I_xxipemtoiïágra.,Y Ед; _a’..Gfétá1; minek~utánna_e_gy7

¿wende-.ige ¿8.12? ‚царств erelkêßotwólrne. .éleréx ~

пек: XXL-dik.',erziepdeiëbenßareeelle l‘me-biken. Аль

дакгшйпца. p_edig iCeracallát-ie ‚а; _Opilins Ii/Iacninos'

Prœfwvs .Peranßlelëtjáëóleu Машина ЗЪёшдчэыщ

ralkodëîgáuak '6; dik _; витает ‚г _és máfodilrhppapet

j'ábnn >,'_ .életénů __pedìg__XX.III¿dik eFLtendéiében ‚д

Krilìus» Ilennkì'lpületéfe. ALitán Azzi-dik тик-ЩИ!

be@ mee-61eme» .' _, .- s . : _ » .
‘s 'l IX. Ezeknekfutánna MACRINUSf-következctt.

az Imberelt-Qrságeá Qa’ ki A n_’_ magg _fic-it _Diodinrrrériiiiìl

malga` _ niellé, ,Tsáfzärnak _nummerf ЕЁ XV_. манерам

l

нотацию; {neg-holt az Attyanepedig _I‘{I_ç'1c|:i_nu_s_111i~` ц

nek'úiánna .Ggf efztendeig ," ’s _'_kéiähonapokig uralkm

dott vél'na ,"¿g'lçge'nelç [ДН-(Ш: СГЪЕСЦаСЛЁЬеЦд: чйгёв

Zektöl mcg~ölßttgetetç1 .z'í ‘ ‘ f ' ` ' ' l'

rus Tfáfzárjelefégének lmelieifségéböl lett Impera

torrá. ‘ igen neîllaatatlan,_és__,u{iin_den` embereknél

fajtalanabb„‘ avagy katipilább vólt ugy annyira,
hogy_ Цифру 'amber kijntölibe; öltözvénv az Afzfzor'

nyok kìölzé iilt formi Ъ deredutsálnî, a’,kiis mi- `

nekuçánna hái'om4 efitendeig ’s 9. honapokigl 'ul-afl..

Людей; vólńa, életének XIVfdik efztendeibeanrißus

Urunk 'fzületéfe Iutánn ,i223 - dik efztendöbenïaz

Annyávßl-Sérnirárniával együtt meg-ölettetetl.' ь" `«

~ ».XI. lEz utánn"ALExANDER SEVERUS кадет:

urelke'dni; 'Keines Uplink fziiietere afán eee-dik

efztendöben ;y a’ kids életének XVI-dik elztendeiben

meg-holt.” '"Ezen Imperator -tizenhárom efztendeig

és _9. napokig тащат. Igen ditséretes Impe

тают vólt таща а’ hadakozás'ra nézve; meri à’ Per

’ ' ` ‘ ` ` ' sákat

,f

ŕ

. ‘i
`~. __..- wmv-___... .
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и ш. RÉsz A'ROMAI IMPERATOROK.

lákat тег-Зубцы mind a’ békeÍTégre nézve, melly»

ben az alatta valokat törvénnyel igaz atta , azI

igafs_ágnakki fzolgáltatásában hét Romai ConI'ula->

lufoknak tanáts adáfokkal élvén,‘kik nevezet I'ze

rint ezek voltanak. ULPIANUS ‚ POMPONIUS,

CELsUs, MoDEs'rINUs ‚' PAULUs, VENULE`
TUS, PROOULUS , mind a’ heten törvényt mdaV

fejedeimi Férjfiak, кашек irárokbol áll та nagyobb

réfz'e a’ Romai Törvény Könyvnekßœllyet JUSTIJ

.NIANUS Imperator Tribonianus Jute Confultus-sal

ßfzve fzedetvén Corpus Juris formában годиками;

Erröl az Úlpiánuéról a’ 'fennebekben emlekezetet

tettünk vala, mellyet a’ 19. ~lap-on ‘m'e'g-láthaìtz.'f'

Onnan meg-látod ногу ’-а’ Dákufok ezen' ditséré'tet

Imperatornak ideiben a"’Romai Praefectufok' al'atty

tfendefen nyugodtan'ak, a’»kik köze' `a’ Rondai Tör

vén`y bé-is vétetîetett. Ne halgaíîukœl „из, hogy ez

al Imperator a’Kerefztényeket I'zeŕette , és"a’ 'Jéfuà

‚ папин а’ maga belfö házában titkon imádta ’s tìfztelte.

XII. liz-unina MAXIMINus keulen uraikodni ,

Krißus Urunk l'zületéfey után в3 7dik efztendô

ben, ki-isTratziában alatson ['0an fzüléktöl fzármo~

поп. Ez a’ maga fiját Maximinuñ az uralkodásra,
maga mellé vette, a’ ki XVIII. efztendösKorában meg-.i

_ holt,végtére per'ig maga Maximinus is három efztendeî

uralkodása utánn meg-~ölettetett. Minthogy a’ Maxi

minus Attya a’GoLhufok kôzül,az Annya pedig azAla~

muiok közül való vólt, által-láthatjuk hog? так ekkor

l’ Gothufok a’ Romaiakkal e|`mérkedni kezdettenek.

XIII. Ennek  helyébe GORDIA NUS az Afrika

béli Gubernator lett Imperatorrá, a’ ki tsak egy 'ho-_

nap, és 6 >napoli alatt uralkodott, meg~hólt Pedig
y‘_letének LXXX-dik efztendejébén. Ez az Impera~

tor az uralkodásra a’ maga fiját, máfodik Gordiá-V

muß maga mellé feLv'ette , a’ ki a’ magallAtaty-ával 
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cgyiitt egy napon az ütközetben életének XLVI-dik

cfztendejében meg-ölettetett.

XIV. Ezek után az ifïú GORDIANUS а' má

l'odikI Gordiánus fija lett Imperatorrá, a’ ki дует

mek korában két Tutorok u. m. Barbinusl és Papi~

ennius alatt kezdett uralkodni, kinek két Tutorai

midôn ötet az Imperatorfágbol ki-akarnák гений,”

Gordìánus öket a’ Vitézekkel meg~ölette, annak

utánna pedig egyedül uralkodott; De 244-dik Efz

tendôben Philippus' Arabs titkon pártot iitvén elle

ne, némelly zürzavaras >vitézek által Gordiánuß

uralkodáfaknak hatodik, életének pedig XIII-dik el'z

tendeiben meg-ölette.y Ezen Gordiánus igen ditsé_

retes, és minden jóra hajlando Imperator vólt, a’ k

a’ maga lpjának MiÍìtheusnak, a’ ki igen bôlts,

és fejedelmi ember vólt, és a' kit игуан Philippus

Arabs titkon meg-öletett, mindenekben tanáttfától

függett. A’` Párthufok ellen Izerentféfen hadakozott. '

 Ezen ‘Imperáfor a’ Thordai romlott várban'egy

lìép Tanáts Házat épittetett , mellyrôl való yemlé

kezet, de tfonka követ a’ Templom óldaláha tet

ték, mellyen ez az irás vagyon: IMP. CIES. M.

ANT. GORDIANUS. PIUS. FELIX, INVICTUS.Y

AUG. BASILICAM. LEGUM. АС. A’ 110011011

meg-'tettzik hogy a" Dákufok ennek idejében-is a’

a’ Romai birodalom alatt tfendefen nyogodtanak,

XV.` Ezutáun PHILIPPUS AnABs alatson

fzületésbôl való Arabiai Kapitány lett Imperatorrá

Krifius Urunk lkületéfe utánn 244-dik efztendôben,

a’_kì Kcrefzténnyé lett ugyan; de Fábiánus Püs

pök né'ki Sacramentummal élni mind addig тез.

nem engedte, mig kôzönséges hellyen nyilvánságo

fon penitentziát nem тапок, mivel hogy a’ maga

elött való Iinperatort' meg-ölette. Ez a"moga fî

1 it Philippuli maga mellé- Tsáfzárnak nevezte, ma- ì

pedig
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` ga pedlg Uralkodál'anak 5-dik efztendçquutánn ‘Yétoa

`na Várollában meg -ölettetett.. @EL aï..Dákgifpkat~

fzabadfággal meg-ajándékozta',f fía-az' ado-1 fizetés

aloll jrfel-lzzibadi_to.tta vala _.illyenŕvéggel; правдив?)

Romàiakhqz Avnló надежд inliább vrnegänfwra¿Mk

nali, .én a.’ lfzqmlzéderlzágban'fel~zendü1t, емко,

borlo'Népelinclç индусы); Iegefnylëggel ellene, álla-.

i падай. ._ ‚

’ л 'Xi/'1, ‚Ерш; ьыуёьерцфпз вытравим

a’ Pannoniaban-születfaœlt.; cfs mind 'magaïmigçi .

pedig af Ша igeay 'hadalgqutannlt emberekr` _’s yi".

tézek ¿volianakìxaf' kiknelç^_ idpjeliben, a’. Gotl111if¢p1kA '
Moldavát ,és„_'Havasal-földétl elflmr'itifán a" Dunán,

által Mésiaiban ,_költözve'nl, ` véllek'teinérdek fereggel

fzemben , ' 217 801111118}: lmeg легендами;

Décins .hogy a’ 4IGothul'olr диеты .¢‘.„ll`ék,l loyalìol

едут; egyJ'Ifob'a Íiig-1_'.'1t'vái1 _el-nyfalet.té_telt,v а” -fija ре;

dig `“191831116“ Urnńk Tziiletése lutáun 'l25ihc'lik elllen@

(_löbenv iniglönßz'.' lç:l`zt.en_dölinek, és .`honapoknal§.

желудок alatt щитам уц1ца‚'_ a’ hgrßzon " yitézi.
inodon el-_e_lfetlt.> ' lNémellyel; "aztrmo'ndják;.hogyená _`

nek az'l Impegatornak `ìdejébenftámodott volna. a’l

Golhuii вручит; 'és a”.Rolrrraiak'l nem m'ás Nemzétet,

flanèm inagpkara’ régi Dáknfokat- „сушек yolna,

Goltllufolgnakïc .. " '. " " f.

_ Ezt-mäfok,tagadják., és' azt mondják, hpgy

al _RomaiaknáV af ,Gothnlìz депеш máx- аира}: elöt~
te régim> meg `volt , 'és,.más„népeli voltanalliva’4 Da

kusok ,` ’.S. ,máfok a.’ Govtliufok'. ' Mi ‘pedig _erröl

alább bövebbèli _fogunk fzollagi; " ~ Y ~=` .i "

. XVII. Ennek mán'na'GALLUs 'VoLUsIANusI

leg; Imperatorrá, 'af ki két efzçende'ig és'négy "lim

`napokig uralkodott. "Enh-eli idejében., a’ Gothusok

‚падем: meg-binari', a’_ Romaiakat 'annyira' meg
kezdették fzorongatnì , vholgyl ez az Imperator kán..

' 'y ’ ` ~ ' "' ъ Че1е- `



telen'ittèiettwêllek fzöwïettséget kötńî ,"és esìtendö'n
ивы-вшиты ñzetni.“ yDe'végtéi-'é a" B_omaxiy Vi'

«гаек ré‘ájja tafmadvìín,l ötet is éietëriek XLV-dik

»Yemeedeib'en , "minus пшик rzüi'erére wenn 254.

efzteiiilöbén meg-ölték. ` ` ' . '

' i a;va Eeeknekufáàne AEMYL'IAN Usest

LEmANUsÁImpegáfoŕnk защемлен тяабц а’ во.

miek каш: rele ŕános- .Fejeaexmek támedreńäk

volna. u_jjàbb ~alkalmatoffágot "nyërven ‚надоить

детищем аткошаягшьегдщпьа ьёщацецек; es

Chalcedon. ylflic'eïa; s. Efésus várolláf, a’ Diánna..
'Te_xx_iplòrriáva} 'együtty fel-gyujtották';k 'Mágokat _fok

préoákkal meg-terhelvénDáoiába:vifzfzá tértenèlâu?l

of VKorrigaieikA zi’> ['ok in_ang között v_aloififzfzá _fvox'iäu4

fok падай епепёк нет áliiatván. lEze'n'idö .tájbmi

Válériainils Imperatorjnap' -`kelet _felöll egy 'Szaporg~
nevii Feiedelemin'el >_inegihalljtzolvánÃ` ‚ещё! `КШ’ЫДЁ‘

ЦгипЬГиЩеъёзе щади 260ас111к cfztendöb'èn'a’ Лид;

120Ё_е1-Г03а&ёъоп;" „011уё0 фагх _belielem'ëggel

meta-.ieri ,1 heg); maker .super e"Ler_a-_feiii1ç, ‘xábái

mindenkor az errilitett_Rab Iln'perëtornyakára V_'eii,

valà; és i'e'lle egy_ d_a'rabigkëngyel gyanánt él _vg-_

‚1а; ánnÈkutánua pedig_börét. le-i'on'átvánfa’ _hufäg

шамана; ¿nelly _miete а: vegenánus' eieteeek' i;
LXX' efztendös _korába'iÍ vége ietf. ч . . _ ,___ ¿_

_ XIX._ FLAVIÍUS Сцшпщз K_rißus Пиф};

fzüleféfe utánn 2_6'8~di_k_`el`ztendöben lett _a’ Война“

ВйгоаамшЪап 1трегафугё; a’ ki a’ Mefáiában prg".
dálci Синтезы fzemben f_zálván ,` ökét ké: erôfs

hartzon meg-verte ,"„2o3oo__vitézeket vágván-le kö

iüllök ,' és` 2000 hajojokatv el-boritván , a’ Iôbbit
a’ Gafmusy hlegye'közéfzoritotta, holott réfz fzeriri'ŕ I

- lelváganeif'ek, refe rzerinr__pedig e’ penis казан);

èfvén, ¿z__dög miattl vefztenek-el, és igy {айда

késöre' Dáëiánali-is valamelly határaixvifz Гц}; еде ;;

‘ de"

l

ьшопщщшюытьг; га; ‘



46 „ш. Rnsz. A’ комм. хмрвмтокок;

de végtére maga-is peñisben efvén minek-utánna az

Imperátorfágat két ellz'tendeig , vagy pedig лёта!

lyeknek I'zámlálások I`zerint mint egy hufzon két

honapokig birta vólna , ô`_is` életének véget vetett.

XX. ‘Hogy többet elé ne i'zámláljak AURELI.

ANUS Imperator idejében, Kriflus пшик fziiletéfe

utánn mint еду két fzáz hetven egy efztendö убивая;

midön Romában a’ Fejedelmek kôzött való egyee

netlenség jobban nevekednék, és a’ fok féle ellen

fégèk minden felöll fzaporodnék; a’ Gothufok~is

magoknak ujjabb erötvévén, Méiiaban , Trátziában,

Illiriában bátron bé me'rtenek rohanni, és ezeket

a.’ Tartományokat tüzzel vaffal pufztitván, a’ Ro.

maiakat leg elöfzôr meg-verték ugyan; de annak

utánna a’ fzerentfe meg-fordulván , a’ Gothufok

пазу nehezen a’ Dunán által nyomattattak. — A’

Romaiaknak ezt a’ nyomorufágát látván A`uré1iánus,

Dáciábol fok ezer Coloniákkal e's Vitézekkel a’

Dnnán által köllzözött, ’s. Mélìába'niegftelepedvén,

azt a’ maga Dáciájának nevezte ‚` és e’ képpen Dá

eiát a’ benne maradott Coloniákkal együtt áGolhu

[oknak hagyván , attol az idötöl fogva, a’ Romai

Birodalomnak határa a’ Dunán tul Méfìa és Tratzia

lett , mellyeket az ô utánna következett Imperatorok

a’ Gothufok koborláfoktol alig alig oltalmazhatta;

nek-meg. Igy fzakadott vége á Romai, Imperium

nak Dáciában , minekutánna áTrájánus gyözedelme

utánn Erdélyt,> Havas-al-földét, és Moldavat mint

еду I7o El'stendök el-folyáfok alatt birták vólna.

IV.



ßmoDALMARoL ERDÉLYBEN. ‚д ‚

IV. R É S Z. ‘ .

A' GoTHUsoK BIRoDALMÁRoI;

Erdélyben.

Kërdes. Milioda népek voltanak a’ Саши.

ТОК!

Fglelet. Neveket a’ mi illetí némellyek а“
mondják. i).ben. Неву Dákus, Géta',l Gothus,

és Gépida külömbözönevek ugyan, de'tsakmzon

egy népnek nevei mint p. о. Ruben, Simeon, Le.

vi, luda, Naftali Béniámin s. a’ t. nevekre nén

ve külömböznek , de minnyájan ugyap azon egy а‹ f

tyának иву mint Jákobnak бай lévén, egy nyelven `

bel'zéllettenek. — Az Erdélyben lako Száfz tudol

вечны; közül is fokan ezen értelemben vagynak, a'

kik Nemzettl'égeknek eredeteket a’ DákuÍ'okrol ,

Gothufokrol, és Gépidákrol akarják le-hozni ‚ а’

kiki-öl alább _fzollunln »~ 2).fzor OTROKOCSI

Orig: Hangar. Part [[‘dae Pag 26 azt irja, возу

ennek a’ Nemzettfégnek tfak a’ Magynrok adták ezt

a’ nevezetet GOTTHOS, vagy GOTTOS; mivel

hogy az -lñennek neve, a’ kit ök tifzteltenek, az ö

nyelveken GOTTH vagy GOTT volt; melly név

nek a’ Magyarok tsintalanfágbol ezt a’ két betût

vetvén utánna hogy os. öket tsufságbol Gotthufok

nak, az az , olyan Щеп: tifztelöknek nevezték, ki

nek neve GOTT. -- De Otrokocfi ezt tsak а"

maga fejiböl gondolta. ~ 3)-lzor. A’ mia’ dolog~

пак valoságát illeti STRAHI-.œMBERG аи beí'zélli,

hogy a’ Kálmukok és Mungá ok magokat még ma.

is négy Nemzettfégre ofztják, és mindeniknek négy

külömbözö neveket adnak, ugymint, egyiknek ne

ve a) Dsougar és Dorböth. Ь) А’ máfodiknak Ko

joht; c) A’ harmadtknak Koschioth. d) A’ negye.

 . аптек;



\ v ‚

де f fw: Raz; “жасо’тнизысе;

- | ¿s

diknek Torgaolli ,fflvagly Torgaiiilif 4)-fzer._ A’

Kalmukpk _között a’ Nemzettségnek külömbözö Dia

199951934ддъщшфеь'в? háŕom atollo >Syllabál;

.othì nth,` auth, gyalgorraljöt, Éich, _iitl1,_term_ina'l

tiokkzí válioznak mint lp. _0. Amrum-.ése Aulrötlla

Wammes тешась; -. „11an то“; мышц

nyelven annyit >rélìnen' mint. meg-telepenem5 Giulli

yagyf.' AGauthï pçdig _ даруй: ¿.hrmnt {жег `valo. n a’

y.bolinaiaïfl`orgaolli .'lfor'gaailiannyii téfzén mint tayòl

vai@.piem¿¢111ég._„¿. 6.).1'zgp..lnzò1_maii a’ Milling

kok'an volt р? nei/ek Torgaoth ii.’ kíli ‘magoknak

кедами a’ Volga Vize körül ioglalta'nalc< »lakäé'iai

_ Yalòliellyêtlés. ils,_otl_i lakiialr ;.>a¿’\lkik rëgeii

 таи-шиш Озтносотн ‚ réiz fzerinnyedi'g Изв
› -, 1»` .   ‘ \ ч п ,I  .1 

GOTH iienvét темнел; a’. mim .ez't STR'A HLENL

Bîêiìßiannak ai мир—гиена РггеййбрЬапрЗЗйеЁсеё

fel/,È а’: ,mellyei цифрами; 'Napçkelçii és

Ezakiu irtr,'_1‘rlc_llye_t çgylíáimùk nèvezeçii

киту ugy min; a_ANB_llllLGif'xSr'BAGADYUHTCHAN1tu:
Iajd-ori. 511183.Ч Kézeivel u_gyantyifal;I '._Kálmúlr дуде:

v_éri .iron l-lllicnriájában,` minékünk világolomelòilk

be adopt.“ ë' À’ hodnan könnyen élire'veh'etjiilf5` hogy

ez a’ nevezet'e Gott, mellynek_' a’ .Ramail geogra

1 ' phul'oliés Hilloriciil'ok yus tèrminatiot'vèiètienelgvuránf

11a.,l nem ettöl a’ ждёте: lzotol jö Goti,¢ lianem'

ища Kálmuk _'Szo ,l >és af mint fellyebb emlitténnviu'hai`

afkéńfzokat öszve rakándjuk Тот-дашь; ,_ Tor-gauih

годами ,‘ зануд тешь „дм; дар-кем _feiöliiàko ,j

fellyebb meg nevezett háromliálmnlg ’Nemlzettslégenl
амид nap-»nyůgotA félé..mel'zsuzre el terjelcîietr al-fóldi

'.I_`1'_Iil:>1lis,Y avagy nég'yedik IgálmúklNemzetiség. '

I Z.)l`zer.ì,__ A’ mi' ennek a’ népnek régi Klirállyait,` el.'

”га ¿reden „шнек диванами; шт ‚шашек ¿qb?
" ' ».* ~ а ' ‘  . ` ` 

„han ‘geglremem .melletunk, vn'nmtA ha mmden huro
: ь- ' и ` .‘ ‚ ' » ’ ` ` ` .\ ‚ *A* ‘i у и.“

pai Gorog Roman es masy ищущих iegl деву

' ml



B'moDALMÁRoL вышивки. 749

minapi irásaikot félre* tévén , -tsak két Fö вшить.

nek u. m. IoANNEs MAGNUS .Svétziai'PäfpökïGe

nealogicaV Tábláját, mellyre ,a’ Gothufok ‘_Királ- ‘I

lyaii rendre leeirta ,f és AB LiLGAsl BAGADUR CHAN

'Kálmukok Királlyának ugyan Királlyi Tábláját egy

más` mellé téleìük , és a’ rajtok lévö dolgokkal mint

a’ `{'zör Гида: öfzve hafagotván, egyflersmind ,ité

иге vonnyuk. \ ` `

vELS() TABLA.

JOHANNES~ MAGNUS. ¿BULGAsi вымыш

nak a’ Gothul'ok Ki- CHAN-mak a’ Kálmu

rállyaikról való Täb. '

lája.

_1. Magok.

2. Swen.

3. Gothar.

\

4. Ubbe.

5. Sigge.

6. Erich. \

kok Királlyaiktól valâ

Táblája.

1, Turck.

‘2. Taunack. _

i. I_lzœchán, kinek ne#

` ve más IroknálAImanf

zi, és azt gondolják

hogy e’ lett légyen

Manaus a’ Németek

].‘î.'«1gyattyei.`

4. Dibba , vagy Kui

Chán.

.5, Kaynek-Chán, vagy

Gayuk.

_ 6. Alœnzae-Chán, a’ kit

Alexának-is neveznek.

Ч

A”Királlyok nevenek elarzámiáláráben egyik

meg-nevezett Hiñoricus is tovább nem mégyen, ha- `

nem itt_‘egy kevéll'éy meg-állanak, és mind a’ ket

ш: ezekńek e’ Kiráuyoknak шармы oily deigeket

' D . fzám- '



@o g' шиш. _ A' GoTHUsOn

'hámlálnak ею; mellyek egy máll'al ugy meg-egyezï

nek', mint a’ Typus az AntitypuITal , az az, a’ Pe

же: a’ ржёт nyomoval. '

И’ п' 1)-Ьеп‚ JOHANNES MAGNUS a’ñnumArany

nál és drága ezüllnél nagyobbra betsülli azt az idöt,

mellyet az emberek a’ Viz-özön щам ezeknek a’

hat Gothus Királlyoknak idejek alatt éltenek. En- '

« nél egyeber remmit nem ir ABULGASI BAGADUB

CHAN a’ Táblában lévö hat Mungál Királyokról.

àI z)fzor.`.ïohannes Magnus azt emlitti, hogy az

emberek a’ boldog idövel vile'zá kendettenek élni;

a’ valóságos igaz Ißenröl el~felejtkezvén bálványok
Ahoz ragafzkodtanak, és igy minden nyomorufágot

magokra vontanak, -- Az emlitett Kálmuk és Ta-y

tár Chán is ugyan aztixjn.  3)-fzor. JOHANNES

MAGNUS azt mondja, Ногу ERICH Király halála

utánn , ki a’ Táblán levö ren'dben hatodik , fzörnyii

egyenetlenség 'támadott. - A’ Gothufok és Své~

kufok egymás között meg-hafonlattanak, ’s-kíilön

voltanak. — Ем a’ Hilloriát az emlitett Tatár

Chán is igy adja`elô_nkbe. —— Alaenzae Chán, a’

ki a’ Táblán hatodik, egyfzersmind két ñakat цет—

zett , kik kôzül az elfônek Tatár, a’ málìknak- pe#
dig Mangel vóltfa’ nevek. - Ezek az attyokl ha

lála utánn fel-nevekedvén, az Orfzágot két réfzekre

ofztották , _és egymástol el-váìván , két Nemzetté

lettenek. --_` Ide tartozik ama régi és fzép'I-Iiñn

ria-is, mellyet a’ mi Magyar Nemzetünknek fzámá

‘ га emlékezerben hagyott DIODORUS SICULUS Lib.

ILPag- 127 Editioue Hannoveriana A. 1604. ho~

lott igy fzoll: Ennek a’ Scythiai,Királynak két igen

jeles Teßvér Attyafìai vóltanak , kik. kózûl egyik~

nek neve Pál , a’ máíìknak pedig Nap vólt. -_.

Ezek minekutánna I'ok jeles dolgokat vittenek vólna.

_véghez ,` az alattak való népet két felé ofztották,

- . és.

—‚ _ \



nmonnnMAnoL ERDÉLYBEN. ‚д

és на: Birodalmat állitván-fel, egyiknek Pálo: , a’
niálikŕnak pedig Nápo: neve lett. E’ mind a’

Ещё magyar Szó; шей çgyangis Nap штук сб

fieri., mintua’ ciéák ;nyelven fol. «'-f Pál pe'dig
annyit téfzen mint dies; melly _kétI érede'tjfzerint vnf

ló fzôkat ha. 'egybeni foglalunk ; _ez a’ щипать _Y

magyar fzö fzárrnozîk belôllelVappallaz az, inter~

din , чаду Íòlelneent'ëa'ŕ- ’Siit maga.' AB'ULGASI'
ÈAGADUR СНА}! is azt~` iŕjal, hogy a’ fellyebb еш

litett Mongálnei/ii Kiiŕálytól, két Fejecleimek fzár.

inoztanak' ,’ a’ '_kiknek nñaradéki idôv/el'Í Knjntliy ¿s

Naposler` `va'g_y`` Nagosler neirezeteket_ vifeltenek,l

таты többet láthatz `1’ Hifi.l des Tat. pág. _71.

A'két Hiiioricnfòk n'ólia a’ 'neveknek le- il-¿ífá'bêml

kevèrer külömbçszfeńçk; miadazoqán'al a’ Jongh...

:neg - egy'eztenek, a’ мену a’ Magyar Nemzetnek

éredetére elégféges. "In verbis `VIîmus {цепей tau;
бит in re¿ionve/nian'nxs'.- .i . `

м А‘дздддп' {к ‚‚ Ы is“ i. À. .

ÍoHAN'Niîfs l щепы; . ` ABUìG'Äsr ÈÁGAntiiiß'

пак ixiáfodik Király'i ' CHAN-oak mál'okïik’

тамада; - - _j > . Királyi Tábiája.: y '

i.’ Udde.“Y ` I. тат-спад.—

2. Alde'ly  5 2.' Bnci'ia спав.

3; O'den.' ' 3. Ilenzée-Chán.'

4. сан. ' ì 4. Ethele-Chán. «

5. Biorn. """ 5. AttailìrChán.

6. Gœthaŕ, 6. Orda-Chán.

7. Gerau.. ' " улвщаисмп;

3. Sigge. ~ _-" 8. Siuntz~Cháń.

\ y T".f...‘ _ ` Y»



ь

— f e a vn.. ...V .. v» .l . . _»uuu-,ua м-.. É* ш— »-  ,

l I

|

. ‘ii "w. msi.' . А’ еотШтёок ` `

¿ :Errol мы Kiráuyòk тащить; ige'n ‚мае.

_ аса ezen вывода: jegyezzük.meg_.. 1)Lben : 'J'QIPIAN-l

HES' MAGNUS azt 'mondja , yllogy ezeknek a’ 3

п ‘ Ki'ŕájlyfxlŕnak"'t"s_up‘ái1.y fsakneveikre' tollált ldef fem

ůîïelt' ‘dolgáikra nein aliadptp 1_’. ‚ ABULGASI

.Bx-@Anon cnam. а’ гепуеъъ шиш; Tgtáf.
(Шёл Lìnêáját' hafOlilO-kêppen fel-vene ,l ’5, a?

. Kìráilyoknak' néyekef'le- та; ‚ш xr`iond`ja,¿hogy~
наждак ddigaikról _a A„ein femm-ís штата nimm.

„мы; Pmronwsin O_rbë Goth. in_Lib.VI. 1

Capi 2. ègy_f'Athál nevii` Gothus шину: emléget:Y `

‚в ki душим 'm'eichrelivize mener-t lakon„`a_’l<'i¿ '
ц ‚ ńefe ai Ethelè-Cháń névvel maid тез-ездим;

a" ki a’ Tátárpkközött a’ '1*.lblälnîegyedili.r з)-Ё%9э‘; 1

д siuhszicháan'aià a" 'ki a’ Táblän g-dik más наводя; `
сайта?! mint Herbelotnál'a’ lney'e ySüneg, és Sitkîgi

melly a’ 'Sigge Gothus Király nevétöl keveset kü

lömböz , mellyet nézz-meg aVTábláìd. 4)-fze11.

MESSENIUS in Scandia Шпагат Тот. XIII. pag. ‚

7. azt moudja, hogy ezek a’ 8 _Királlyok a’ Gothu

`Шиш 406 eŕzteudöknek ¿Lfolyáfokalan uralkoç.

‘ 4 i ` täßak» щепу 40‘0 el'ztendök alatt ‘a’ ÍMungálçlli

szyihiában à' ; Havaroknak valameuyik árkában

làktauak, mellyet ök igy мишек Irganakori, laz

Il, ÁrOk-nyaköń, ' mellyrôl alább fzóllunk.

l

HARMADIK TABLA.`.

‘зонмчыщ lJylAGiruê` ABULGASI Защиты

Táblája, . _ yCHANy Táblája.

`1. Berik. ,_i 1. Mungl Chán;

N2,. Papter. ' ч 2. Cara-»Chaim

3`. Augis.  3.. Ogns-Chán.~

4. Amalc. 4. .Siuntz-Chán.

_ ` _ ' " Ване
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тщисьвпавшим в

5, Ваше avagy даре. ‘_ .G_fqlgiig, _ _ _

~ в Сад'У‘К'дитМёсЧёддцД}‚б. уменьейщншщые, ~
7- Гдтегддптм‘сыеэ 2‘2"..224‹`Тчд&18;2 l .. ~;` .1.251.

‘~ “тёща .. а Sffigifckŕßu .Í
.. ._.sja

¢  y

A’ nii' ez_t_`__a’ Táblát Шей
Iságáyal `_ézekre p’ K_övetkezéndö pelea __dpl'ggkrg.

gyelmezzünk. 'i'.)__li_e_n.î'_ _Mind @f_kélQIéÍZjöquorgul

nak elö éllyan’.nevek, à’ mellyekggyniáshqg. igen

'haspulat'osok , ngyniint a" 3-_dìkizámhñn Açgîsj,

Ogus, az I_5dikb_eu Gaite. Geldige, gai’

'Mickle медный. 'mi-Ifema’ kê__t elsö Tábiálizan. bé.

.foglalt 14 Királlyol; la’ шавок I_'origlçkŕI inegîelńe

gedvén 'othon '.À’ h_armggiiklign]

'dig honnyokbol щипании): ,-_ ‘és Emagokiialr '

_’s nevet kerel'ni indultanak. -. 1): дзцайжшёд'р

mélg'ó dawg, hogy à’ mellyekeç [Ондыгъшз MAG,

NUS a’ GothufoiìfKirállyàinalr tulgjiiolnitt, azolriivtV

ABULGAsiBAGADgß-CHAN rougi; ieeyonnya, _gs

a’ Mungálok кампусы апхапрдщдш. - .Láll'uk
rendre mind a’_ kettöt. e ‘Ä’ Y. > _ `._ . _

’ 1.)-ben IoH'ANNEs MAGNUs мы. 1.69.2.

_14. azt befzélli, hogy .Bérich a’ Gothusi'ok’

fkifmeni Svéiziábol. — Авщщыувшдвув

CHAN aztmondja, hogy n’ Tagár Qhán a’ meg;

_h_adával „мат; ¿nent-el.  _. f »à _

2.):rzerloHANNEs Мытари торфаддш

`a’ серна]: Orlzágát'ileiliula _Vize щепы: Beriqh
Kireîily талмуд, _nevet _is adottv n_ékiek, душ

ienne az _ö .neuk ez серна, mellyét. a’ шиш »
шиш: vnevezetes мае: ецЫ а’ 520101491357а1веч

penda,` nelly az ö magyarázaitya fzerint annyit

téfzen , mint el~fíradott s’ el-niaradott, lall'u, ké»

lo.  Mások pedig ugy vélèkednek, hogy.Gep_i~

dos annyit téfzen, mint Gepüdol, пазу gyepen

` v ВЕЩИ, Y



'n w. RÉsz.: АгеотнпзО к; ~

‘lgämlaîïfäfkik a’ lovafok utánn тред. Bátraìi

ghen'degelńek. - Hal'onlóf I'liÍlgriát "ád elönklre

,ABщами BAGADUR CHAN-is', ,ezt мещан: ’Egy
idöbe @gus Chánirn'el'zl'ze foldre hadakoìván ,` felderg

— те ,1101s .néreker syîlítöß ш web?, kik. Шёп

utra indultanakfvolna; Sergeknekegy'lrêfzêlt Óllyag '
_'nagy h6 leptefel; рогу l_at hpnak' temeraeksége

фин}? _Lóv'ak 'mind eifvefztenek, és_ a’ Vitézek

*mieles mârvdtańak .légyen el; ' kike? Osuwhän
«vílf'zïná' jörvetelekor .meg-találvän _ beïöllek ai .Carle I

Äflflffîîemzïctßrfzágát fundálta.'_ . ` C 1_

"вмиг. ‘An mondje шишки MAGNUS,

ha@ сошёл; new Gedenken-Mieke
_ vandaliuibkat fì§v`e`ttlé`ges _bar'át'j'aivá> tette, -v-v-` Hab

Tánlakêppenlîŕ'e`ABULÈA51§BAGADUR CHAN is,

ЧЁЧЁУ‘ОЗЧЧ Chäe e’ flomfzësifághan 'lake #fließen
v 'ì'Igymint' lTlörök ‚ Tatar, K_álnilrk 2 Mungál , Vigni“

"'_avâgy Uigu'r Ner'nzçsteket rendben f_zedvén д Дщй1ёпб$

‘Reapnblio'a'ra és Fejedelemfégre ситца-{ед};- ` ‚
‚Ё;д“:‘:`”4.)-Гдс1‘‚;Ё2;82 Ogus ChÄnIKrißusUrunk 1211

legere glögt ç o_„nrmndöekel', Eiekiei Prpféta e»

Ritt щёки-2:85? Vgo;'E__l`,zteudökl<_el¿ollyan hires neyes

fchán von Scythiában, mi.“ einen Nagy sand@

gGörög ,Orfzá'gban5_‘rne_rt u'gya-nsi-s a’ fellyebb _einli

fì'e'tt ìdö tájbań ,_ 'Aliaban af' Sçythákotfebvévén , ott

‚ "- Médufßkatmesfronrváß ,_ ’à ïlïeńeáa .földé'h ál

IaalÍ-Inenvén., Egyiptqm 'Qrfzägát vfel-prédálta, _es

-"_tiízzel yafaal Pnfgtitván», Orfzágába nagy губит}.

_lemmi Viana-réa, es minden mamme-1 сепуез já.

`¥ék°kkalymińd "швей; miad. Рейн al alßtfeÍYeliï

aérer örwçndezteìfßá +- lneen тётя ”Мяу Сей:

шпаны Зсуфёёьчч а’ 'Kálrńukok 'més та is mint

yalanii Шеи: ngy til'ztelik, és ugy imarljálg. f Ide

шпон]: а’ mit'DIODOnUS SlcULgs Lib. IL pag.

дуг; fr_nlekenetben hagyott'g звук f_zoiván: „мифа?!—
А ‚1 ' l* ‘l „19
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„ to poliy tempore progenìes" h'oruin' интима: a'rÁl

~ „te bellica prœlians ‚ terras_ultŕaï"1`anài1n“'mnlfae»

„fubegit. Tumfversis ad alterarn partem'atl“ 'Niimtl'

„ufque prógrefsi multis immedio'gentibusililá ini#

„ gum redactie, Sytharuxn ‘Imperium’ ,‘ qua аФОсеа
,‚ num Orientalem , qua {ад iMare Cafpiumet Meteo-ï

„ tim ufque prolatarunt. А

nakutanna ezeknek az embereknek jele`s vité'z 'mai

radéka. a’ Tanais Vizén ш] fok ynépeket meg-nodel

tatván ', onnan pedig Alìában megbfordulván , utjok"l

ban fok Orl'zágokat a’ maga. birodalma aláf На]:

ván, Egyiptomban a’ Nilus vizéig érkïezettëés el

képpen a’ Sythiai Birodalmat,4'1" „рынком

nus Tengertöl fogva, a’ Cafpium Tengeréigß-ësfà’

MemisTaváigki-fzéießtene. Hannie дышишь

fzéll IOHANNES MAGNUS TANA-Usi Királlyrol'Lib.

I. Cap i5. ezt n'ion'dván':` hogy ö igen'iiagy és

temérdek haddal ment légyen Egyi'ptomban, a’

honnan gyözedelemmel meg-térvén, Scythiában meg

nyugodott, _és a’ maga népe között játékokat Vitt

véghez." Ы ' f ~ f*

 5.)~fzör 'IoHANNEs MAGNUs Lib. I. Cap,

33. azt b'efzélli, hogy GADERICK F1LMERHIN~

MICKLE Gothus Királlyok között Interregnum 1é

vén abban az idöben az Orl'zágot egy tudos Philo
l'ophusigazgatta', a’ kinek neve Z/ENTA, .a’fkiis¿f

azon közben két kiváltképpen való Nemezetet Тип

dált, ugy mint, Parabusceusokat és Pilátéufokat.

(Pilatter). Ugyan chez hafonlo hißoriát irnak Ogus,

Az'az, 'Kevësidövel auf i

«

Chán felöll , hogy ö nékie egy igen bölts tanátfosv ч

Га lévén, a’ kinek neve IRKIL-CHODSAE mi'glen

az emlitett Chán Damaskusban mulatott чаша, az

alatt az ìdö alatt Ogus Chán fija ennek a’ Chodsae

nek вант: adáfábol két kiváltképpen valo Nemze

tekst иву Refpubliçat гашиш fel, иву mint Вон.

- fak,

./l ` I
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is iv.- RÉsz. животнпвощт

щ, тау Bumm es. Utz Ock паштет, шепуекцеь ~

qllralmapolfágá'fal, ual; ¿._ezt jegyezzükrmeg: hogy a’

IgliapoesfMagnus ,Bußçeoa nevezete az Abulgaû Baga

‘ durch@ _Ballack nevezetivel' egy máshoz. hafonlok.

_ _ ß../§45)f_l§z_0xf,T Ez¿»i§gmg;_tartásra щепа delog , hogy

námelly .H_ilioriculqk aztmondják, hogy _ez az OGUVS "

(мишенямидавший Királlya, a’ kinek ne

15 днищам , „yagy „IBAN ‚Тн Ynfsus _ volt. ~

Máika gpßdig. “sy vélekednek, доку 4:1 §15.“ TA

` жизненнующетины кагапуа. _- нм. `

madikrendhçâliek pedig aztallitják, hogyez а; .I_daut» `

lyxr .voll a’._l_i¢1ngryvagy Chemer Nemzemgk Királlya.

.,«ßûomylzep Azt befzélli Iohannes Magnushogy

ъдд$9ёщ1ь1$3ддет2егей egymallal öfzvc  _[zövetkez

»Yélfigexr nag-y шипы és' titkos'ravafzfággal hir

,tçlen a’ ~Gleimufolern:frollantanakl és Шкивы: nem

¿AZ v__mlio lvrßlzeirlelgamig шишек, a’ kik`pedig(d1e

’keYßßQH)ß’,1ha_rtzon megfmaradtanak , azok a’ Cau

.Gêlllkzllßg'yèi ,kÖLé fzorulY-án 45o. efztendök el-qu

.Ilyásçkjalatt ott laktanak», kilmeskv ké; Щи ,Fejedcl

mei, ugymint Filin és Solaphiter a’ hartzon életben

_meg-mnradván, -véllek egyûitfmaquatl аи emlitett

hegyekf'kiizött meg-vonták. -'- Hafonlro hißoriát

Y emleget Abulgalì Bagadur Chán is, a’ maga. köny

vében,I ezt mondván; Il. Chán Mungál K_irálly idei

:ben ‘Sinntz Chán és Kir-gis Chán mind a’ Вечен a’

-Tatárnkßirállyai , тазы: mellé a’ fzomfzérl Nem

‚пинка: fel-vévén-, vélotlenül a’ Mungalok Táborá

ива ütötteńek, és öket амура meg-verték , le -vág

-ták',:hßgy életbeh Vigen kevelen штатами légyen

meg, a’ meg-maradott kevés >Mungálolmak Eejedel

mi. pedig, ugymint KAIAHN és NOKOSÍûgy .NOGOS

а” 'fßtëír'oktol valo теневым magokat valamellyköf

Ízikláâ ha'vafoknak fzórolIai közé vonták  meg,`mel~

" действенный: vnyclxren IBGANI'A vagy ERGA

‚ 1 INIA-A
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NIAKON . а’ holott 400. vel`z`tendök el-folyások alan

ielette igen meg-['zaparodván, _onnan idövel паду

heraggai ki.üzönene_k, 'e'sujj Rerpubiieai шиизма,

más Nemzettl'égekkel fzörnyü hadakozást vittenek

yéghez. — Ennek. n’ Kajahn _nevü Fejedelemnek

maradék népit regenten némelly Irást-tudokKadain,

маток Kaját, Katuzos vagy Katnzán nev'ezetekkel _

fejezték-ki. PLINIUs Lib. IV. 1i. az ö más Nenn".

zetekkel véghez vitt hadakozál'át I_)arvak Goly'ák

6s Pygmeufok között valo hádakozásnak neve alatt

adja elö. -- Darvaknak és Gólyáknak nevezi öket

Iflinius; nient valarniképpen hogy_ ezek a’ Mada.

rak télbenegy helyt „ nyárban pedig más hellyen nnu

latnak . ugy ezek e’ Scythák is nyárban 106250356

ken lappangattangk 4és prédáltanak,` télbeii pedîg

‚д’ ЬапГоЬЕБаё vonták inagokat. Azoknak ellen

fégeit pedig Pygmeus'nevezettel adja elö , a’ melly

nem egy aralznyi magofságu ’s еду s_ingnyil'zakái«

-lu embert, hanem halftzolo bajnokdt jelent, a’ так

a’derekal`abban Déákul 'tudo Férjlìak ein n'ék'ünk

meg-jegyzették. Ezeis 'meg-tartásra 'mêlt6_”¢_iolog,

hogy ama _hires hadakozo Afìfzonyok ês-Lëányok, _l

kiket régen a’ Hiñoricufok Amazon névvel ‘fejez

tenekki, ezeknek a’ Hartzon el-el'ett Mungál Vite
шт]: Feleségei és yLéányai voltanak; kik Férjek-__

.töl meg~fosztatván, Afzfzonyi Rel'pnblicat"_állitotta_.« 

nakfel; és mivelhogy Férjfìaknélkül meg nem

fzaporodhattanák , az ö Rel'publicajok nem» is igen

/fpkáig tartott; _mert ezek az Ale'zonyok és Léa'

nyok fokat bizván a’ magok erejekben ‚ Trója oltal

Amazásál'a-is el-mentenek, holott minden fzentelt

VVitézekkel ki-kötvén, végtére leevág'ottattanak, él

Vitézfégekben fel-.fuvalkodvám annak-utánna a’ föld

röl el-töröltettenek. ’

' Ezek



’ $8 IV. RÉSZ. ' A’ GOTHUSOK.

Ezeknek, a’ Nernzeteknek régi Királlyainak és

viselt dolgainak elôizámláláfában tovább mennünk

_ nem fziikféges; hanem itt ezt a’ Ke'rde'jì.'jegyezzük

megr _Mi lellet annali az Oka,A` hogy ezel: a’ két

Iejedelmi напомню}: (kiket eddig egyben hasonlitot'

tunk) a’ Dolognak elö~adál`ában fzépen meg-.egyezl
nek, житницами pedig külömböznek. i '

1)-sö Felelet. IoHANNEs MAGNUS a’ régi doll

gokat röbb'nyire ANNIUS VITERBIENsIsIrásibol '

fzedte ki ,’ e’ pedig'a’ maga Hilioriáját abbol a’ Períìai

_Kronik'a Könyvböi „щ, тент GAzAN CHAN

Perfiai Királly Krißus Urúnk I'zületése ufánn' 1304;»

dik Esztendöben , a’ maga Nemzetének l'zámára

Perliai nyelven kéfzitett. Azonbań IOHANNES MAQ'

NUS fokakbaIUsTINUs'r, витает, és más Hi..

lìoritmfok'atl követ'ett., kik' az önaön magok nyc]

veken valo Könyveket MEGASTHENÈS PerllaiBölts.

— av'agy yPu'fpöi. Iráráiboi kérzitené'k, а' Vin Perná.
ban Nagy Sáudor ,irie1éeïött egy' riéhány Efztendöka

kel вы. Ezek'nèk'f'elet'te a" IO'HANNES Мышца.

kezében lehettenek 'holmii'rêgi ’s ritka Manufcriptu- _

рок, mellyeket'ô'va'gy ~Iì'omábollxozatott, vagy тё

_funnan fzerzett, ’s a’ fe'llyebb elé-hozott dolgokat ugy

készitette és alkalmaztatta a’_G_chIIfl‘okra._ _

2).dik Felelet:4 ABULGA'SI "BAGADUR CHAN,

IOHANNES MAGNUS-nak soha meg tsak hirét I'em haLl

lotta, ’s annál-is inkább Iráfait nem olvaßa', nem lopo

gatta, hanem Gyermek korában, két nagyobbik Telle

vér> ватта (а’ Nagyobbik t, i.) az ó Attyokat

ABE? MAHUMED CHANOT вкатывает 1е-тё

7611, és _Persiában I643-dik esztendöben által ker

“ветер, mint 'leg kmebbik 'Fin а: Аыуаъ е1-1к1Гёг

te , e's magokat SCHAH ABBA'S _akkori Persiai Kiräly

" fzárnyai alatt mind ketten meg-vonták. Ebben a’

датчиками ldejében az emlitetrABULGAsI BA

. _ \ GADUB

и
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вшощъмАноп’Екшшвщ ф

aADUn Cartina’ Persiaiaknakl mindep Tntígín'án»
nyokban „n es a’. Hißoriálŕban, fok Persiai Flérjiiaklkög

ед“ _magát виконта,“ Meg-halma peciig _mimi

Anya. mind az бы; Báttyai `38. efztendös ko,

-rábën .Usbeck Tartománnyába»_Kirgilyságra vifzfzg`

l hivattatott ",.. és .fellkoronáztatottîfëjyebli `léf~
.vén' pedig , hogy ô az Orfzág Vvifgàzgatásá,r linken,

e’ masa. октава. rési-Királlyaïnak NeveitÁëïíßFëzsßì _

_tségeliiwk _Liiléáláß ¿s viselt siplgait a’ mè aigëjéì;
le-h'ozza.; lengua’ végre ‘a’ 'Í'ersiail-Í __ _lÓvSOk

,Iráfán Ещё, _18. vigen régi nevezet'çs’ TöiêíkfÍHfffo

riçpfoknak _jköva'veit Í mçg~fzeriette ‚ х шкурка,“ А?‘

inag'a Nernzetének Traditiojával egyben vetvén,

ina igen rendel afliálmuk' ¿s Маца. Királ-f

Бус]: Hißoriáját meg~betsíilhetetlen hafznokraÀa-z

Битва? НЩёНСЧЁёёпакь és. lifes-kêfzönhctsìlèn ein:

цинику _ini 'Mggya'r "N¿1ńz¢tüpknçk._ En g’

итоги; таза. Втмншмшне egéfzfzeu' Néant
_nyelvre fprdito'tta', es Notçiîkkiílll meg~világolitottíáj

_de meg nem nycmtattatta; llinnen: Franbziênyel.,

Yen Lejdában '1 726~dik elfztendölihen ki-nyo'mtatták

арф}; гашу, STRAHLEMnEnG k'öinyvéböl

irám ki, hpgy PETRUS PARst BosENFoN'rA.

NUS IonANNEs MAGNQS’ нанизан Könyvérölezc
az itéletet tette, hogy.' i t. i. ö az Asiában lakó

Scythálç vifelt dçlgait a’ fzomfzéd Enropâbßn levi

Népeknek vil'çlt dolgaiyal' öl'zye zavarta , és a’

Gothufokra alkalmaztattê; mindazonáltal hogy ha

IOHANNES MAGNUS a’ _Régi homállyos dolgpknak

alkalmaztatál'ában imitt amott hibázott-is; de ugyan

tsak az ò munkáját meg-vetnünk nem lehet, inivel

benne (бы) yaloságat, mint hibát találunk._

4)-_dik Felelçt9 Minthogy ezek a’ Népek. u.

m. Tôrök, Tatár, , Mnngál, Magyar,

és София; а" régi idöben ваша: egyben I'zövetkezte.

` nek.;
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nek, ¿s egy Fô Király тетиве nlatt , más lds

sebß Királlyokkal egyben tsatoliiánmagukat, едете `

akaratbol Scythiábol kìfrohantanak, As'iäi éiîi Elf

ropái fel~koborlottákz erre 'ne'zve a’ mi;
Nèmzetl felöll a’ I'Iilìoricul'ok’meg~jegyzetfenek ‚ u".

gyan Tanon dolog.A '.a"1in_ásikra~'îs gyalrronréá _'illikl

Ezek azöli a’ fövébliT пешими; z.1""líiln"öll GOS és

Mlálgogfneì'ezet alattl proféiált Ézékieln-î- 1 XXXYIII,

teixxxledii; вещим, 'és а' kikiöl sz.;4 Jáiios; Meri.

iiy'ei мешающеекаймы;а’ Xx, ',Rërzä s m3;
_ Ьец hiefzfzxè' задние tartozo dolgòt'moiidot'i, газу

‘Збёерё‘бщ‘ ‚Нечейрееёёй’рёдйз à’ СоШйзГбЙ ’mint

feuy'ebbPag 43: eminem) a’ volgívize ‚венец ы:

tanak', l"aflxonnan 'af Hemer 'vagy a’Chemeŕ, _Nem

zetekh.öl~is ŕéfz fzérînt afвышит Tcnger'e', ¿ai Vistula
iiize _'_feIé,_ réfz Izerint pedig a’ Méotis Tanial ё”: Fekef

Её 'Tenger-felévl'e? пуётдъсапамц’; és Mfòlöáván

által, Hávas-al-iîildén , _ée Erdélyen is által ker
gertetvévn' ‚д avagy meghodoltatván, ezelíben a’ Tar

'tOmányokban a’ Rom'aiakat a’ 'Duna Vizéig le

hyomiák, ’s a’ D_álliufolikal és a’ вешки öl'zve za
yarorltanalí. A_Innen Yagyon', hogy ezt а’ három Нет;

z'etet» a."v Görög ésl Катай Hilìoricufok minden lrii- y'

llômbfég nélkül attol a’ Confulìotol-fogva, néha Gé»

швах, néha Dákul'oknak, néha pedig Gothufok

nei/ezik. . _ ^ j ` ` y _

` " . Igen meg  jegyzésre és Dìfputaleisra mêltó eröů

K_e'rde's ‚гашиша itt; mellynek el-igazìttásában elei

161 fogva fok Tudos Hilioricufok fáralztották elmë
jeïket és Pennájokat; me'g is mindazonáltal a’ Pertl

„рдёл‘вдшгзёыц maradott. ‘ I

. A’ Самшит/Ед e’_felett vagyonjz .

‘Ke'rdesz „Vally'on a’.Scytl1ák, Géták; Dáku

nem hane'm l, Dolog è, таз

„fok , еду nyelven befzéllii> Atyañak voltanak é’

. ‚ь \ . “и

ч.
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.e “у _'Pßdi; 55589" 5' ‚ ¿s ЕЩЁ!“ .fék путч; :zal

‚, lo Nemzettfégek?~ _ « _ „М „д

. шт шт 1. El 8’526 гетмана-шедшая;

mind a’ ВОЕМ“ Hmmiçußhiál .olly közönséges neve..

zet volt regenten, _A’ mellxet a’ рыщут id_meneteli.

töl..és a’ -Fekete Tenger ’északi oldalátolfogva , fel a’

Caepîuni Tengere felé, China. Orfzágánakekö {май

птенец Ыар-Ье1е515‚'ёв а, hides Oceanus .Telgeró

ниш lçko esméretes és esméretlen Népeket vfea.

jeznek vala ki, a’ melly iszonyu__ és fzéles. Tano.

папу, minthogy fok Orfzágot, és egy-máñol шпат,

Ьё2ё nyelvü népeket foglaltmagában, mellyeket _fem

i’ Görögök nem esmértenek, fem a’Romaiak nem tud.

шлак: erre nézve közönfégesen ezzel a’ névvel ne..

veztenek ki, Scythe: noha a’ magok nyelveken

ezeknek a’ Népeknek különös tulajdon nevek volt',

és vagyon mind e’ mái napig, a’. mint ezt а’ Scy.

thjài Népeknek Tálilájábol és Geographiájábol, avagy

Geographica Mappájábol meg-láthatni. Успех

mindazo'náltal a’ Görögök és a’„Romaiak ezt а’ ne.

vezefet nemV ezektöl a’ Szoktol; Schytt, Dsida,

Тат, Schott s. a. t." hanem a’ Szomfzéd Géták.
tol, kiknek vezeték nevek yTörök nyelven , Csittáß,

Krimi és Butsáki Tatár nyelven Dritte“,

.fù-dik Felzlet. Неву a’ Géta és a’ Dákus

Nemzetek egy nyelven‘ befzéllö Attyafiak vóltanak

vólna, HERoDoTUs Lib. IV. Cap. 93, 96. га.

gadni Iáttatik midön azt mondja: hogy más a’ Dá- » \

kus , ’s más` a’ Gétá. De STRABO Lib. VII. Pli

nius Lib. IV.= Ca . 12. JUSTINUs Lib. XXXII.`>

PAUsANIAs Lib. Vi teli torokkal kiáhják, hogy

a’ Géták és /Dákul'ok tsak névvel külömböztenek.

egyébaránt . egy nyelven befzéllô attyafias népek ‚

vóitanak; azért4 én is to'vább nem `lxáborgatom.

3)-dik
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»of ‘ iv. Resa шествию];

4 . Зина Felelet Némellyek иву v_élekednekfhogy

¿ook o’ кают ‚неметь ogymaßol ook нема на.

lömböztenek,l yde egyébaránt köz'éfröl való, és egy

nyeiv'ooriouö шумы; voltoook. f_- Enamel...

tárokof» ok oevez'eteo „диадемы probälják', moi;
lyeket én' rövidetlen"§s_fu'mmáfdn jl'zär'ñlálok-elä. r

^ I).jö .‘ Eröß'ëg.' VV`A’ _régi I-lilloricufçiky ezt Ia"

haromNemzete't mind- Siytháknak'fneve'iték."1 _“ '

‘- z "1""elelet.'-`V y‘Ez’ a’ nevezet Scytha a" _Dunátòï

. fo'ng так foton’ 'naprkolotigf o? Genog"L es Romoli

Hilloricul'oknál minden' Nemzete'kkel köìöiïf'ég'eä

vang-‘ile dudan nem камнем, fh'qumind a'zolé

oi штамп fok патентуй; ты Gofhufokbol'; х

Gétäkbol , és пантеизм állanooak недуги; жён?

ari -fe'm következhetik h'ogy _a’ Gothul'ok' , _Dákufofk' ^

'és- Gêták lettenek vólna.

.» man; Erz-,Mgg sok шпатом o" адепт;

_kat néha Dákuföknak ,' néha Gothuf'oknak {цех/ей!)

' Felélet. A_zok a’ fok Hilloricufok mind ann'akv

iltánna ëltenek , minek-ùtánna a’ Dácu'í'ok és a’ GéJ

ták a’_ Romaiaktól тег: Гиёгйпг le-vágottattauak;

réfz fzérint 'pedig el-nyomattattanak; el`érkezvéilv

pedigNap-ke'letrôl à’ Góthufdk, пены az el'ôb'».

beni" Làko'fok (mint Jonás a’ Tzethaltdl) el-nyelet!

tettenek. Ez az' Oka, hogtyr a’ kôvetkezendö няни.

ńcufok a’ Dákus és Gétá nevezéteket a’ Gothul'ok

ra nem-tulajdonképpen (impr.) шпалах, a’ mint

femenino-.is fok Tudofok az Erdéllyi иконка:

Dákufoknak nevezik, holott peâ'ig Evdéïyben'> tir-_'

lajtîon këppen та D'ákus, a’ ki a’\maga пешие:

trégéoo-k пища: тиакерреп а’ Ёёкигоыы todos ‚ -

Ie-llóìni ‚ tud'tomra' a" тлёй napon _tsak egy Familial

lis nintsen :_ annakookáért a’ Gothul'oknak bé`érke`zé`

fek, ’s egélz Dáciának és a’ Géták tartomán'ny'änak

«oi-foglolwáro-k тёща ,éh напел-аспида}: 'moor

‚ ` Pág»



' l

nmoDALMARoL паранджу. в}

rég тесемке: ...n швея мышата dologban be.

nem vehetjük, hanem ollyan bizodyl'ágokat kívá

nunk, -а.’ kik Auguñus Romai Tl'äfzár ide'je`efl1`ìt§tu

éltenek , és Vvilaig'ofon irásban hagyták,hogy a’ DÄ..

kulfok és a’ Géták Gothufoknak тащишь vólna.

l 111)..iikarßgëg. A’ muy viren дождит:

ne'melly Hißoricul'ok a’ Dáknfoknak és Gétáknak"
tulnjclonitottak,~ lmál'qk amiante’` Gothnfokra nu

l I _ î t i

` Felde!! Az onnan efett, hôgy a’ háromÑe'm.

zetek egybe-zavaradván egyfzerfmind hadakozta.

пак; а: idege.. Hißoricuròk pedig közönök' на.

lömbl'éget nem tudván termi, ’s a’ dolgat volta kép

pen végire hajtani, a’ mit egyik N_emzetnek kell

vala tulajdonittani, azt a’ máÍikra alkalmaztatták, `

vagy pedig ,közönfégefen valamely közözönl'éget

nevezettel éltenek. l ‘ _ ' '

[V)dik Erößì'g. Hogy a’ Gothul'ök'Ge'tákÍ

és Dákulbk lettenek légyen, innen is meg-tettzik;

mert mind erköltfókre nézve egyenlö parafztòk,

mind pedig magok vifeletekre nézv'e' egymáshól

hafonló kegyetlenek vóltanak. "

Felelet. Sokkal parafztabbak és kegyetle

nebbek vóltanak ezeknél az embert evô Tatárok

a’ kik Aûában laktanak, a’ kiknek mindazonáltal

fem a’ Gothufokkal, fem a’ смыт és Dakufok»

kal Attyaŕifágok nem- vólt.

V)dik Eröß'e'g. Az emlitett három Nemzetek

egymásnak nem tfak fzoml'zédjai vóltanak, hanem

végtére ugyan egy Tartományban-is laktanak.

Felelet. Tseh-Orfzág _Német Orl'zággal e'gye~

lìttetve (incorporaltatva) vagyon, még-ÍS a’ Tsellek

Nemzettségekre nézve nem Németek. _ Mennyì

’Sidok laknak Belgiumban, ‘még-is azért a’ ’SidOka

nem Belgák ’t a. t.

’iD-dik.

` .
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а "Н; “1152; ` A’ 601110561:

’ '.5}1).аи< Erößég. Mihihdgy {самцы „gyn
kazar; egy nyelven befzéllettenek, a’ mellyen a’ Gé

tál; ésa’ Dákufok ,' azért véllek Attyañasok vóltanalr.

Felelet. Probáld és mutasd iá meg ezt`, ’s,"'

annakutánna пут pered léfzen. Imë'irtam elödbe

Krimi Butlák Dsitták Tatár Vocabulariumat,A mel
lyel bkélllelx vesd öfzve a’ Svétziában, 'Olafz, Fran

tzia ‚ és Spanyol Orfzágban ellfzéledett Gothu:

Nernzetek nyelvét ‚ és ha meg-mutatod hogy a’

Dsiiiiák Tatár nyelvel meg-egyez, (а’ kiRet`a’régiek

Gétáknak neveztenek) jó dólgat tfelekel'zel. A"

'Gothufok felöll való Difputatioban tovább nem

megyek, hanem bé-rekefztésnek okáért felôllek tsak

ezeket jegyezzük meg 1)-ben~ A’ Gothufok Mor

dua Tartománnyân aloll laktanak , és a’ Volga.

avagy Edel vizétöl fogva a’ Tanais vagy inkább' '

Tana `Vize folytában mint egy 500 mért fôldnyire

.Kozák és Kis Tatár Orfzágon tul, éppen a’ Méotis
пазу Tonak nap-lielet felôll- való partjáig (holott'

ma Alîón vároll'a pufztás tartománnyaival együtt

feklfzik hofzfzan le-nyultanak. 2)-fzor. Két külö

ńös Fejedeleml'égekre vóltanak fel-ofztva , és meg

kül'ömböztetve , ugymintf, Fellöre vagy El'zakra,
és Alfora, vagy Dél felöll valóra.. 3)-l'zorr. Az

Elzaki Tai-tománybán lako Gothufoknak vezaték

’nevek a’ fzoml'zéd nemzeteknél OSTROGOTI-I vólt, a.’

щепу nem Nap-keleti Gothufokat jelent, a’ mint

nénnellyek a’ német nyelvbôl akarják ki tekerni ’5.

fatsarni , hanem tulajdon-képpen `l'zolván Szîget

mellyéki Gothufokat téfzen; mert abban a’ Tarto

mányban, a.’ mellyben ôk laktanak, a’ Volga Vi

ze közepében a’ több ['zigetek felett negyven neve

zetes Szigetek vagynak még ma is egy tsomoban,

a’ irlellyeknek nevei Mufzka vagy Orofz nyelven

Smm/l щиты, az az, negyven Szigetek. 4)-fzer.

_ Az

A#
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A'z ап'а ‚ газу Méótîs Та“ körüllalroV Goe@

thufoknak vezeték щечек pedig“ Visigoht vólt ;\ a’

melly annyit te'fzen, mint Viz mellyéki Gothus, nem l

'Weii-Goth , azaz Nap nyugoti Gothus, a’ mint a.’

Német Hilìoricul'ok так. 5)-fzô'r.- A’ Goth'ufokom l

tul mindjáŕt mint еду fzomfzédságban lakott amaz'

hirel Névvel f'ényeskedö Nép 65 Nemzettség, melly.
nek neve a’ Sidoknál Hell'sármauih. rA’ Görögök.

nél Sauromatia Surima Saurmadera: A’ Romaiake4

' nál, Sarmátia, Sarmádia, `Sargacia, Satárcha. A’

Мазут-015061 Sarmádiár. Melly emlékezetre méltô'

ditsöfséges névnelt- Magyarázatjáról [lien segedelme'

veliink lévén 'alább bôvebben fogunk l'zóllani.

6)-onr. Ez a’ két igen eleterjedett Nemzettl'ég nent

а“: hatvánfmeg a’ azoml'zéclságban, egymáll'al fzün

telen ellenkezett mind addìg, mig a’ Satmádiárokf

meg-haragudván, ’.s. a" Gothufokat lako helyekböl

ki-hajtván, egyfelöll Kozák',l és Kis'Tatár Orfzá
gon, Moldovánl és Havas-all-földén -’5. а’ Dunán'

által k`ergették ;. kik magokuak az idegen fôldôn

nyogodalmas és kedvek шт“ való helyet nem ta-`

lálhatván , réfz fzerint Olofz Orfzágban , réfz

fzerint pedig Frantzis Oŕl'zágb'an, La'ngvedotia nel

ниш Tartományban, rél`z Гита: pedigSpánon .

Orfzágban el~l`¿éledtenek, ’s itle'g-telepedtenek,` hou4

lott a’ több Tartomá'nyokban lako Népeket' 61

nyomván, ujj liirálylágot állitottanak-fel; Hada-'_

koztanak a’ Sidokkal Sirul'okkal és Maurul'okkal,

(kik Spanyol Orfzágban bé rohantanak) tovább 700

Efztendôknélz De végre a’ Gotliufoknak l'zolgäl'ván

e.’ fzerentse, FERDINANDUS Catholicus Spanyol

каппу idejében, az emlitett Nemzettségek Spanyol

Orlzágbol пигменты Ennek alkalmatoll'ágáe

val апатии-ш a’ Hifpanica Inquilìtio; melly fze-l

tint efztendônként тез—изданий, ha valami moe

' E éen

.\_
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y A y._'_mt_sz. A’ .MAGUAROÈ i

doninemflappanganaéiänég Sido Syriii, avagy I’ I

ne адептам пакте. да „шарах, тиф: _

)Aráßî meg; .oitékx Mappedig a’_Końiai Vallálon kivülg,

Img__lgok_közöttty шитые Valláfll Einheit .meg nen#

‘aowgdooe ‚ Ugyao akk'oŕ ámiortákffoiazt is , nog,

fenki Spanyol _Királlyr »ne leliell'en , _valaki,a’ maga,

Eamiliájátj V,_a’ 'G_Othul'ok)l Nemzetts'égéhöl .1éf_ дед):

_noznoqab- Más .felon _podig a’ Gothasokook а:

_ЕёГ262_—и8уёц1ат1к a’ Sarinadiärok. .Mnfzka
Orfzágóli. által 'Qp'eiì,SvétiiiállariY íizték д _ a’> hová.

Iökej'; mimiÍ e’ máinapiglanfbé-rekefitettékg és u»,

_ gyan a'zpn Sarmádiáŕo'k ln'i'a'gòkr'iak Lippoñidîiá.;

.ngo Livonia ¿o сыщет; Tortoioáoyokoç ,loko-mi..

1y_ai.o1;fog_1o1rá_1t.» .E’ képooo' rzokodott 4végo атсад _

' ‘thorok вышивать а’ Samaná: Кедам; ша

_hple'zaìhadakoZÁS-álìal'; „ .. „ x

‘ l . Í’ .'-. _' I ,'¿i' -."_ '.'ÍHIU

11.1 ~" vw izò ДЛИН ›: ЬГЁ

A: высыпок BIRoDALMAROL..
u Y \ ’ т.‘ `l . fi.

‘ _ _ :_ __ _' 'Erdélybem _ ._ ’ __' Í

a’ Mate'ŕîát mind' à’ külfö ПёрвЕЬЫд; mind

a’ maguhk Nemzetéböl fzármozòtt jeles -Hißòrieuf

fok bövfégesen ki-dolngták,' _és ina-is dolbgoazák!

¿le nem Magyar, hanem, Déák nyelven_,_;'» щепу“

Гущ az ,Afzfzonyok; fem a? Léányok , feng a?. Щи

Gyermek'ek nem érthetnek, ámbár az Oskolába'n

Чин-1119881! 168уеш18; .=Ме11Уге nézvo talgím Гелий

слёг! ист vétek,ha én~is` fzegül végiiI más nállamnál tur

\ t

_ дашь Hißo'ricufok Irásaibol egon Magyar nyel'».

‘telf min) egy tarlozo' formabanA leßirt Munkáts

каша: hozzá ragafz'tándom, még Ped-ig illyen rendel Ь  I

Вову _mindeneknek elötte fzoljak, ‘.

I ’ 1)'beno
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‘_ д 3:1)‚ьдщдАЁдМа3увгок тщеты. Í'-‘ 2)-I'z'ol

ka ащь .knämfnemenön »ze миг .__ seyne.
«Ьад lIéß Маш; Ы'ЁбълцбгдйаЁГЁИдж-нЗдфцфд ‘shyt

ыгьоьыащшиёикерны-иены:n :le waak-«skan

@frz-ät; A’ Sépia-¿1i mi ‚штамма-ох Y «Siphon

А‘ 1Magyal'i’ciknak»niásndl‘z¢iri-Y '.ktâö'vetelekföi; [Щ

7112612 мА?“ :Magyaroknak иммунитете: '

Q iïl‘f‘„‘_1'1‘2‘~r_. ‘.Ä i if, ‘ig I А :SiN lilrs'iïßâ v

‚а. nA’. ini az ellîîif. illeti when’. -Kńßüë ‘Umnk'îzïîi

letésëńßánnga." пьешь-гесщишьащ. Дат ‚ай-23]? виске:

¿ik _Száñ стендами 82015 ;köz1‘ilïaî? Gèdiufokŕ'k'öï

ein. À.enit-et ä’ `Iniigggŕnmk;-f_011er.sg'miennelanimtnnnni

а;0141125ОКМёЦвйътегдтЫёреахвйеЬщщобоп y

LOREAN-DES,1_:nnviîeI-Iilioricuw; ‘à’ -ki_1 :nidön-îfìeleí

немытые: шивших meg .kann ватным ‚эта. _

gát minder.’ bölts; és nidos Férjñak завидными:

tette' ; мазали-шарфа татам; lijn e'. Еву idö.

be... .minnen а’: Gognufok annui».‚швами:

{imván n’ -s4b¢.bqi;~rok. bofzorkáuymnmzsnyibnde

{заражать kif’. .aid afl kietlenтайн-щ»"felètéŕélyàlbî

ven-_41 a’ iöbbîekëzägf двадцатый-д вздумай wirgy.

махинации. мишек аеняьёь мети-дм

Магуёй‘оКаЦЫ паштеты мНйзЪЫЬтш I ъэьш `
me” ldidier!! ki et’.T швами шаман ~ высадит

'ván «gy _igäi ŕégi ¿gé-s, jelee.. Minimaal». illyl magy;

hazugsa'got Hlá'g nyèlůëre миг hem «fzógyeinltititńlî.1r1'I

;‚ дв)‚1`20П‚..ШёоКа’‚М33уп lNemzèteredét. Ниццы.

“мази két. 1611316!- 'atyaŕiakrol akarják летишь
de hihetöbbeliogj* »H-uvülior _hevü emberToha a’ ’úiléf

gomfë volt.; mellyröl alább штаба а-’:Маёуаюкйнё‘$

veiröl fzollùnkahövebben щам; ешЬёкёяпйх этим: .

Némeuyek' 1. Masa-X. R.' as; ".’f.igy_=okas‘kdduak_,fí

Виду »Jáfenek- .fiaí á’ шььт köiöte мази ёзгмаааъ

vóitanak. таты Мавуаюида’аытсё közül мы.

muyiktömámm'anak . a’ теплым гит—гита?

' Е 2 ‘ fiv,

ъ.



en вшивая _A’. MAGYARO“ „в î'í

rittanî nem fz'iikféges, ш1?еШовуё’ьМ83уйоЬН06ь‚

.Patriárkátol , a’ Mágog és‘«Maddi тазу-612355151

`lm__tték e1'e`¢_let.eket-lnintil'zîntënltnáülflîèriüièirelL-îâ.k

рев м: йв'ЬеГяёШЁ hoimi « тишь ," 'hogjf ¿if `limi
gyarok- Indiának `észak felöll Való rél'zeiböl’iaimgy

_Mágol Királly b_irodalmán'alr xïfznmfzédgágálml#‘ köl..

töztenek титан y holott. régentén a’ S'ìálßz’neviiblîemv

zettségek laktanak Usbeck nevü tartományonifìtń l

klllnek maradéki ‘több -aittyaûaivallegyüttidövel öfz

_te гибкими, Tatár-OifzágboLCin ‘Chiang’ ¿i

Themir; chan Királlyságok .aim »Indiana вишне:

nek.,V és a’ nagy Mágol birodalmänak àztia’ шуба:
5yd rakott orl'zágát ,el-nglalták-lg a’ lwlinarîflegyl '

Maquis Niger nevii ember nem ok nélküì im", ногу

annals дивам népének vezeték neve a’ vmint ö сшей:

пе Nagin. «»~: Í я . „" nel.“ i ‚

‚г: Тоггщтшиэ._ Orig. тащит.- Cap.. lv."
Ряд. .37.: a’- Szomnsközí hiñdriájá'bol 'azt-irjiii,v hogy*

ebböl az Otfzágbol.~ jött volna kiïnem vigen '1-égen,` ¿s

. talám yaz ö-‘ideìben egy> köi'et _Konßántzinápolybni

a’,Török Tsál'zárh'o'z; паев-байт еащ hogy

Rudolphus Romaiï Tsál'zárnak egy Europaiï Magyar

ngzágbol küldött magyar K'övete шва Konñán

ezinápolyba, azt швам: hívatta, ’e egy шагал be.

fze'lgetvén a’ töhbi között a’ Rudolphus Tsáfzár Kö

vetinek ezt vetette fzemére :"„Azt hallom hogy tify

„idegen Nemzetnek adjá-tokLe"ányitokat',f il idegen

„Nemzete'k közül vésztek magatòknak 'Felel'êg'eta

Mellyre a’ Rudolphus Követje îezt'ifel'elete. Fu'.

Meg-esett, és már ['zokásban is ment ez a’ dologmi.,

közöttünk;-a’ mellyre az. Alìai Magyar ezt диод.

dotta: f „Ez az Oka hogy ama vitézi erö és ter

„шаге: ,‘ mellyel négen az egéfz világotel- rénflitenl `

-„ тёк]: ‚ ti-benneteklalfan 1all`an el~aluttés meg-t0m~

,plilt-I «~. Mi pedig (а’ kikiöl.Y Штате]: а’ mint

. ' i . „ité`
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„_itêlem). magunkatazidegenek Akiizé valo Háth

„ fágtol, 65 el-kortsofodálìol 115373 alnyira örizzíik,

„ [деду a’ _ki .ezt__t§elekedné, a’. halállal Штаны;

4,1161я-т05. Inneny vag'yon hogy noha _al щй‚.0г1'25.ь

„„gtmb bagni rb__kïbgrdemlen népek гамак; тать

_” ngoniilbalmégdea’ in_i régi és tifzta. Nemzetiink

„tulajdqnvitézi erejével magát azok ellen eleitölf

.„fogyatnind 621961 “детеныш-ниц т Mol!
,_. fern _azért 'kîildìittl _engein'et a’ Magyaer Kìrállyá,

„ позу a’ тат): _Tsál'zártoLfélvém tölle békelléget

„avagy Szövettl'éget koldulna., llanem tsak ваше—
‚‚ retteëgnek él Inaráttságnak'l okáért küldött hozziíja`

»1,5 a’ L“ — ‘ . ,f .. .

Tegyük~fel azért, hogy 51:61— holott'lett lêgyen

пар—116191011 а,’ Magyarbknak tulajdon leg ¢ll`ö fél'z
kw Пе _ I __ ` .

шиш. Mi modon l'zármoztanak azok ollyan

mele'ziinnen Sarmátiába, 65 onnanmiképpen nya

multanak-ki réfz fzerint Efzakra, ŕéfz fzerint pedig

' Партизанка? ’

Fclelct, En ennek lemmi egyéb okát nem t8.

lálhatom,_ hanem a’ _mit STRAHLEMBERG ir fok~

fzor emlitett könyvében pag. 164. hogy Ogus Chán
a’ Nlungálc'ikKit-.állya Krillus Urunk fzületéee elött

67o.._ efztendökkel SOGDIANA Tartománnyában, a.'

mellynek ma Óozakì-H'orda a.’ neve, ¿a a’ Cafpiun!

tengerének- Eszak és N_ap-kelet felöll valo oldala

mellett fekfzik, igen temérdek sereget gyüitött сгу—

ben , a.’ mellyel Dél felé el-indulván USBECK Tar

tománnyának ment Buchara 65 Balek avagy Васи-д _

pevü várofsa felé,l a’ holott seregét meg-bövitvén
Реп-11:10:51: 'Chorasan nevii Tartomannyában 65 Mé-y

'déa Orfzágon által (а’ mellyròl Esdr. a’ VI- 2.

w, 65 Dáil. IX. R. i. w emlékeznek) a.’ Кап;—

kán. földére. lc-ereízkedett. 6s, éppen Egyiptomig

1:

.

.
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lement; "éq мы ¿zeker ez~0ŕfzägokat таты“

(дышитгепатита буди ее ‘Аггуёга ген

‘ifiijorzá ferr,” Herron/'ogy ать!заёаё'рдщ'вьиыщ‚

ïafŕäßaä 'meg'.felépedétŕ _ 68‘ мемуарам: ‘~î;; far-foi

'_tá n'i'ítskoiifái _az alatf 'Q I'h'QS'y erövel l '.'fQi-_fzerle'ttà>

'vello vitézkedö ltemêntelen' fereggçi Ёрш ‘kellelfék

:ffelekédni annalâjokáért' '__Ser'eg'élìek'N egyik réfiët»,

'niellyët Aà'ñîîáßöl, пьют, à’ мы: Теп’ёейер _tu1_ '

Eepbläsgâiiféfïöetus'.Tarmmínßyai kblëötf'â'ův:

Та“ rëge'nfén Gaiatzia vplt meg-telepitette, és „гад

днищ; дщтг- o’. 'meg.to1oooge‘s'r§1‘vogy"megan

Iäsrol ушек a? magok neve'zîet'ek'ef'a? Galatak,” Со- '

leuk, ангину. ценны; mart мачт танец che!

‘lull annyit _téŕzen 1rmint таланты ЫЦ 'vágy meg-5

”511; 'o1 All," Collo'. Gollofoooyittéfzoo 'man Alion,

_el-'állott ,_ рядами; а! honnan idövel annakutèín'.

' 'na _ez а? nép' Europálßajöttfes {мы _Callas vagy

flfrafntzîav Nemzett's'ég ennek "а? népnek’ maradéká.
ISieregének`.pedig máaikirél'zét, mellyet Méçle'a таё

вотёппуёьчщедт .velt-fel 1' ai Í Càuçe'fvs” heárëu' ‚
által _a’: _Tanais lété'volgari '__vizóêigt h_elyhettette; melly

‚щ’ C_oloniainak angakïuteinnafa". “заказаны ‘Saura-._

тягает 1m." a? .Rami .Hißorieuqugák pédig

' ._Sarmat avagy ватт , az__ _Orl'zágnak'p'edig a’.

_mellyhen laktanak ‚шутим чадуДЗагтсШёа '_‘,` a’-I

деду nevezetet mindl a’. _Görögök mind a’ Romaiak

fennel; va.’I_Iemzejtxflek tulajdon fziiletett ny'éIvébölvetÁ

_tenek. '- Ед az ujj _Colonia idövel V'rnel'zîze kiîter'

leden. 'és Scyihiábańf a] _Volsä vile. введет? ёррец

En éfzaki ieges tengerig ki-fzélefedett, ’s Tribul'on

'ként el~ql`gtott,_‘ пашете pedìg öket Ogus Clián Vi

gur „души ренты а’ЪН: аппаЕ—и’сёша fok

Зайцы! _két rélfçel fzakadván, a’ I_'zomfzéd nemzetek

_töl UmI-uignrfés` Dokus Uîgur nevezeteket vette

nçk,in_agokná_k._ 1 Ezt a’ шита; БтвАнцмшнс
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131011931}; 519111115 ‘ iráfának I_I-dik.. 159715525:

,pag 127. probálja’ rnég. mellyet HALICAIINA'SSÄIS `

_ HERODOTLIS, h_ißoriâjának IV1dik 'konyyében _eg

__kevéilé külömb fzokkal ad felönkbe. _Midön @L_Meß'
¿infok- azl A_Iliiiai ~ Monarchiat Dárius _es Суша, elött'

gnini; egy' 8d. _efztendiikkelßyaxar Médiai
iideibenelfakarták volna foglalni. _és pian -Ninus

Vároßat _meg-_is szállották vólna ,l egy Madíieaneve- _ _

« ~ ‹ f '

_zetii Scythiqi Király, 'téme'ntelen Scythákkal hirteiên'

ŕ. Médusok Taborárgütett, és öket inegfgyözvén,

Fgéfz 45411, Napfkelenöl fçgva Egyipwmig 2.841552’

ìendök `el:ifolfy.'«ífqk alatt-riralkodtanak-Yegézetre a’

Медиков е’бяущё'г enligne@ чах-ищи, ‚сну en»
_ je ökeî. iol elvençiégelvén és_ _meg-réfzegitiren, nag'yolib

__‘fzét _aan éjjel megöltek. _ én n’ Médiai Мешают!“
.АБЁЁ’89. ёвтёг'гф-адщрпдд t I __ i ` ‚ _`

" -' 11.1.1.0..v ж ...i _1.’ ngyargknaj капать kü

lörpb féle-_gçveit n_¿zi _láßukfazokßt _illyßn rende!!

_ . 144191: N_Maayefeknßk Kálliluk _és más “

$су1111211 fzquzéd N_épek között Vigur Uigur -,

es Oigurfneyek Voltpmellyetînékiek nina; hires és

nevezetes:.M_11_ngál_ok Kirgillyaî QQUS CHAN adott

Yólt2 mellyannyit téfzen_,fgni_pt _öl'zve fzövetke

zett Atyafìságos ijép. ¿Minek-/ntanna pedig ez a’
yemzíettség Sçythiában igenvelyfzaporodott, és

_n_nint két réfzçkre~v oleoçlott vólna, annak~

ptánna a’ ké; fzoinl'zéd Népek is `,. két különös Ne

vekkel 4lisezdették ‘ ökfét egyrnáßol' meg  külömböz

~tetni, `ugyuiint __egyik Béfzének _Neve-lett >Urin-oi
gwf ,L ¿affniásìknakJ pedig l«l_’)oh"c1.\"v_agleoioi’. -

Ui-gurr, Unn és Vonn a’ Jakuti', Катай, és Kri
mi ’s_ másv Tatárok-nyelvén `annyit téfzen, mint

tiz, mellyre'nézve-I'Ilnn-uigur,l nem egyebet, ha

nem tiz öfzrre szövetkezett v_atyaiìas nemzetet té~

azen. Dolo: Takes, êSBokur, ugyan az emlitett

”щ



n v. мази. A' MAGYAROK. .

-Tatâroknak nyelve'n annyit téfzen, mint шита;

minekokáért Dolor Uigur, femmiti nem ‘egyebet,

ylumem lrilentz öfzve- fzövetkezett Atyafias Nérac;

reizen. Ettöl a’ Mungál és Sibériai’s Krimi Tatár

Nemzettöl fzári'noztanak a’ Romai Hilioric'ul'ok Irá..

Iaiban ama fok tekervényes fataaros, és sok той

fzul pronunciáltatott Magyar Nemzetnek nevei ‚

ìninémiiek: Urgus, /Ugrus, 'Unogarus, Únugrus,

Igurcus д Ungarus ‚ Kut-urgurus Ut-urgurus, ’s a’

Meg-tártásra mélto dolog ez-is, hogy Ш? és

ütia annyit tél'zen a’ Magyarok Scythiában l@er ma.

radéki között, mint mi nállunk viz; minekokáért

Ut-urgur viz mellyéki Magyarokat jelent. Innen

vél'zen nevezetet a’ зиму földòn ema folyo _viz 

‘mellynek neve .Fekete аду, az az Fekete Viz.

II.) Mál'odik emlékezetes Neve а? Magyar-ok

’ ’Sidok Iráfaiban Hall'ármauih , mellyet

nal: a

Атома: Montana; in Adparatu°`Biblìco igy ma.-`

gyaráz; Вову a’ Halál házat, és ilzonyu verze

delmen helyet ’s вёрст téfzen. I De a’ lSidok ab..

han a’- Vélekedérben I'zoktanak lenni," hogy tulaj

don nevezeteket vettélr volna Joktánnalr harmadik

Y Fijátol , Hébernek Unokájátol , kinelrl neve volt

Hammam?. i. Mos. x. 26. w. A’ стада]: kö

‘ zött Magyaroknak neve Sauromatos vólt; melly' fe~

löll némellyek аи tartják, hogy a’ Görögôk a’ Ma

gyaroknak ezt a’ nevet azért adták volna; тет:

ennek a’ Nemzetnek певце állál'a vagy ábrázatja,

Ollyan ki-düllyedett ¿s sárgállo, mint n’ (Зуд/те},

melly'állatnak neve a’ Gôrögöknél Saurus: De

' _ senkì ne gondollyl. , hogy a’ Gôrögók olly 30mm,

bák lettenek volna , hogy a’ mi jeles Neinzetünket

ïsúfságbol, egy ollyan alávalo, és hafzonufon ~AL

leilth штатная; vaina, a’ millyen a’ Gyék #mi

‘ - ‘ nem

\ 1



nmonALMARoL ERDÉLYBEN'. 73,

nem azt a’ nevet inagoktol a’ Magyaroktol ilallotl
ták és tanulták , a’ mint ezt alább mingyárt lki-be

hellem. w- _A’Rorńai régi Hillori'cufok ezt l’ nevet

igy fejezték ki: Зап-шага, Sai-gata, Saurmadera;

kiket VALERIUS -FLAccUS Lib. VI. Flavos Cri.

ne Satorchìas fzokkal itt-1e, melly annyit têl'zen, lmint

sárga. haju Satárka Hellyefen irta VALERIUS FLAG

C_US, mert а" mi Nyelviinken Sár Sárig Sdrgtf,

annyit tél'zen mint, luteus croceus, flavus, Artlim, Chin

Chum annyit téfzen mint Masculis, Vir, Mas. Mádia д,

vagy Média pedig annak а" Tartománynak navet

a’ mellvben a’ mi Nemzetünk eleintén lakott; mellyre

nézve Sarmadìár annyìt téI'zen, mint flavus crine Me»

dus, az az Média 'Tartománnyábol valo sárgahaju

ember, ésigy'Médiár Magiár vagy a’ mint a’ mofiani

emberek irják Magyar, annyit téfzen mint Médus. 

Igy magyarázta STRAHLEMBERG ezt a’ neve,

[okl'zor eriilitett Könyvében. Nem ,is ok nélkül, mi

vel HERODOTUS Lib. I-mo. mellyet ClioI nevealatg

itt-le `ezt mondja: Média Tartománnyában, _az ô

ideiben ollyan nevii Nemzettfëgek laktanak , kik

igy neveztettenek: Визг Paretacenî, Struchates,

Arizanti, Budi Magi; mellyek közül az utolfot a.’

negyedikk'el ha ôízve ragafztják e’ Iéfzen belölle:

Magi Arizánti; hadd-el ennek két utolfo sillabaját,

és Magi Ari nevezet fzármozik belölle.A De Libk.

VII. Világol'abban fejezi-ki, a’ dolgot, midôn igy _

fzoll: Medi codem ornatu inßructi militabant, ac

Persœ, nam haec Armatura Medica aß, non Per/ica,

Habebant ащет duçem Tigrancm Áchaemcnidem

Hi guondam ab omnibus vacabuntur ARH. Ezek'

hez képeß valamìképpen a’ камыша lako Mun

gál Nemzet , fekete Mungál , és sárga Mungál,

lkìilönös nevezettei meg vagynak egy mállol külöm»

bijztetve: иду fziutén a’ Magyar Бери: is mind

ma.



\

\

и v. ' A' мешком

’mM-‘mind ŕé'ge'ntën meg volt kiil'omböztetve аллеи;
Izerínt némelly réfzelNemzetiinknek neveztetett Sá):

vagy ‚мамашами. Innen .vagyon a’ mint~

‘STRAHLEMBERG pag.105. I_rja: még ma is _Scytf

дыши, ватт 'cozfiii.Hofdo,'Q/zion, Ритма; _

.Íê'g'ariayhî"nêpeknelç,4 kik tobbnyire `n_ÉMagyarok ma- ,

fa'rléki, щепы sárgállo hajok-.lés-’Abrazatjok, ’Q_

iIrék Tzemek vaqun , és némely Attypk-ñaì között

Yezek'nek nevek дат-111161111. » Ellenben pedig a’ Саге,

‚7 ‚щипцы , Pfognlitzi,l Mqrduabéli, Lappe-Y

níai, és némely_FinniaiMagyaer Attyafiainahbar;

na hajpk, és удач; barna'fzenieik vagynak._"~ '

Ait iria STRÁIIQEMQEIIQÃ _a’. Krißirrn

'nevii 'Tatárok közôtt, kik a-Qulimeeîenizeifòllyq
vizek yrn'ellett , neveiçt'efen pedig Crafgojahr _Seythiai

Váro вью laknak, 011yanTatárokat-is. látott, a’

köziñl némellyeknek mind 'testek , mind kajak, tar-_
_ ka ~'bai-ka volt,~_r'nint a’ Bardot; b__örez némellyek

nel; holrfzan le-nynlo tarkal'ága, _mint a* Tigris 116

'rének , 'márokook pedig jobb felon hojok 59361- mint _

' 'afl-16 , balfelöll pedîg fekete, mint a’ fzén; kik kö

Ízl'il. ńêmellye'k têrméfzet ['zeintv ugy I'ziilettettek, 116
_méèllyek ypedig .befegségböl Içttenek ollyanokká.

zeknék> vezeték ` nevek Piegagq, Ia’ vagy Веда; -5

'Honda kiket a’ régiek Pictur Emberekqek двушек.
` ` l III. Vàgynak a’ `Magyaroknak töhb Nevei-ie

ài Hinoriourokoál„o. 111, Ниц, Choo“, molly rook

‘ntán a’ Magyarok Us.l Terminatiqt vetettenek, és__

`_1ett belölle Ниши ‚ Ниппщ-9 .thugus2 Chunnus.

De ezek a’ fzok a.’ mi Nemietünknek, nein tulajdon
nevei, hanem vették az Enropai Невская ; y vagy

ama. fellyebb emlitett Unn és _Yann n_evezetektöl;
_vagy pedig Chun , akár Mungoil,A akár Magyar

_Nyelven -annyit tél'zen, mint Him, Férjli ‚ vagy

déákul Маг; Mafculus, Vir. Innen vagyon, hogy

‚ 1 д’

о

/
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. „кпд! ‚ .___, _ ,_ ,_ u.. ад ___

.BIRCIDA'riß/IAR@1i."11:RDIëfLizimixg Ё;
v ‹ Ã.. „ъ ...1u с; „а; 5“ . 1,

'liiin'säg "lazinyït .tél'zen ' , 1111111 `

Маша. _álle se’sz....àïegiŕfßelißàág. душ fai@

ìéń §à"N'ë"ffëf¢!<»él-i_s мар’пгсёаш туй wien.

rnint'ìféi'jiì'akliol _allo . sereg‘_vágy_ äokafág. _Ne gon

3016‘ ŕçdis. à. . ‚116111 Заде? 516525111 .Hunüäfifasi ‚

ç_hnnus __Kn'inrn'ánus. nevlezettel __ valaini ,rokgnfâga

yolna ;'т611_635т|`15еЁ—15111611611, 1111116156331 .Chumin

f_1`a`t`ár""n}ŕel”ven annyit t'éfzen inint- фуру; 115451111 `

.ańnyìt _mint,.1.ïwl1¢ß.és igäî, (Шиттёпйа ' femmir e»

начитает 1119151? ¿www ¿diie-,11" lek’ ’
il., I N , l 'iv l I «‘ ‘I-.l ‚ .t

_ Némelly @magg-.2111" Hnnl és. Chun; neve-ï

zetel; ‚495 В??? imagyar fíotolflqnn’. шву, Hbfmyfz;
@Rillilák 1ё111.02?195"151`01$2.1113413 ugy ngellvdollgfutimerk,l

Me'fliel, martornánnxábanrìagyon egy _régi Ki

fányy Véro., ¿ppm а; ‚ 'Aktamáp ljim.. ‚танками ,
mellyn„çk‘_'nevçfVan_, és'I tálám ‚аи-1761 Aa’ ,Várofról

{щитами a’ Hunnufil'Nçvezet, Еще]: 57 спит
Hy'linpìnevezçmßk Synonîirlnájaaz Arr Neve- » «

zelt, :nelly-ig a’ mint~ _fellyebir rolle.: emlékezégn',

tsak annyit téfzen mind L_lungál,_mind _Magyar

мушек mint Aliérjfßdßak.,-Katn. lInnen

Szárńtòzta'nak' .afkülsö` Netnzetek között; _arnaz

imagenes helytelen proxinntiatiok „niinérniiek ¿___/Ibai',

Аодг;'А1ак,1/г;ёиг2ш, oraria., ’s a’ .61.1.1

QEzeken шт нввоподщ а: 'régi scythigi Magya

`rokat ‘a’ _maga Iráfában Nennung _névveL `illette: `De

e’ Tatar I'zó., holott I_Wenvizannyit téîzen,

mint hajnal, шагу Nap-keleti„'Népfég.f-y «- _

in', A’ Magyaroknak’Neïnz¿nségi kann leg ré.

gibb Attyokiia Elsöben'a.’ Mungál es Kálmuk Nemzet.

Lako hellyeit ennek a’ _Népneknézzed a’ Geographiea

'Mappábam Ollyanï'fzokáâ vagyon ô`közöttök,

hogy minekntánna az Afzfzonyok fzülnek, nem me»

hemek' mfífoknak Tárl'aságába mind addig, valamig

egy_



76 ' г А: i;

egy rakás tüzön , a’ PapI és a’ „жмут—

f elött" tìl`_ztulásnal'z_l Okáért háromfzor 'ált'al nein

ngordnak. Melly 'tzérém'onîát ök Til'ztulásnak _n_e'a
veznek. ' A" nyakokban IV’egy liár'orn .fele kit'lìny

kêpetskét liordoznak, 'mellyet külörnb külö'mbimale'l'

riákból готами ,‘ ie. házokban.ijsjf_i_arfaiia1¿ ‘ '

Ez a’ Nemzet régenré'n_ háromfznr iítött ki Or.

пазами, és fok Orfzá'gokat. fel~koboròlváń'_fzámta.
lan Népeket Мне-101110113. ' ‚ s " ’

Elsö ki-rohanáfa elett Krilìus Urunl; Szüléfefe y

elôtt '670 Efztendôben Ogus Chán idejében, kirôî

Oda fel emlékeztünk.  "

Máfodil' ki-rohanál'a _ennek _a’_Népnek efett
a' XIII-dik Seculumban, Krilius Urunk Születél'e

utánn 1240 -41 -42 Efztendôkben Bátlìus Clián

idejében. A’ ki Erdéllyen, Magyar Orfzágon. ¿n

' Silélìán által-menvén, HENRICUS LegnicziHertzee

get Tseh' Orfzágban megfverte', ’5., kilentz Sákokaf

kerefzténylfülekkel meg kôltvén, gyôzedelrni 'pom
pául magával haza vitre. Ezek vóllanak ama ne

vezetes Tatárok a’ kik IV. Béla Királlyidejében, Er'-`

délyben és Magyar Orfzágban hét Efztendôkig l'ak~.

tanak, ’s annakutánna ki-verettettenek , mint a _

Kalendariumban rövidèden fenn van jeg'yeztetve.
Ennek Két-Hadnagyjával u. m. NAZAJA, ésl THE» `

LEBUGA Fejedelmekkel ûtközöytt meg i259 Efzren

dôben BOLESLAUS Lengyel Király, kikçt erôll'en

«meg-vervén, az ò hartza hellyén kilentz ’Sákokat

‘tôltôtt-meg Kálmuk fülekkel és igy a"1`seh Orl'zág.

ban véghez vitt Vér-ontáß egy fummába. meg-tron».

folta. . -

Harmd'iilI kiirohanál'a ennek a’ Népnek elett
fo XV-dik Seculumb'an, vKl'iliusyUrunk fzíiletéfe 11

tán 1412 efztendôfben, midön ТНЕМЩ CHAN,

Bajazéres Tôròk ты: hadár Anghuria штата

` m¢l~
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pmoljÍAL'MÃRóL 'ÉRUÈLYBBÑ _7?

шиш igenf meg-verte ,_ magätf'lìajazéiéßfl'fôi'ök

павиан ,f так“; Törökök ‘_Gel'der, ai e;,_‘_1vìebys

ib a’ Göìögiik'Làjlap'a,"àz áz', 'Szélvéfzi neirét ad."

«anale ,- иные-55:61 'eagyůn ‚д? “патока“ ellbgatiá,
¿s igen nágylbétäûlletben tartötta.'___ Egykoi'lpfedi ~

„яко: egy Szöllyegen пшене]; Ig'e'lt'enhThëpiìŕphfä
állyen bèfzélg'etéehez kezclelttszìl „ Nagy'hálá зайцы
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terrenal; nimmer beiten“ ‘gz meubel., baggy En:
nëke'ln I'e'áilta" l'évén olly'a'n'fnagjr Orfzágotl _al

dott, ‘_'nlell'y Illâiátol fògyaî Seigelìia kapujáig Iter; .

'jedz Tenékédpedig fél`l`zemii iëVén,"S_z_ythiafol

fegva a’ Birodàltnat'énpen Magyar Otfzägig ter.

“пшене; ' На '-щът;е’пек ’fel-ofítaßî a’. Еды“;

mit adhatna. többet <e'gyiá'ntä es Yak embern'ek?

Azt kérdem ‘azéri Milled1 'olthá'Í'ZäI' l’ темна:

tedé_ valaha _?a” min`deneket_ teremtö _Iliennek,'
»ezt e’ veletlV канате ‘ìóekererïáa Вову 'Tég'ed'eg

Tôrök Tsáfzárrá ‘telt felele Bajàzetee; у

Hogy _ö_ arról f0ha'“ne'm’._is' gondolkbdòlíf : M'elè
lyre monM_Th6mir сыр e t_'_l"u'dáldA _te_.h_át`___l_iń_gy4 I

háládarlángägeáert illy “agi flyemenleá'gba enel:

вымыты llegy :égeàeï niet. _fel немцы“;

' Törôk Tsálìárrá, eng'e@à`t"§§dig'_sänta I_ÈVén
ennyi foklepn'ŕzelnü ¿een tagliemberek felett Tp.,

tár Chánna" сап; ne gondola' hogy а’ mi érdel»

тапка: *fselekedle мы. azi-lb » ведает te
Tölled, Lhogy _ha Te eugeinet `el`fo‘gha't‘tál ijlóllläLl

u'gyan vald ineg 'mittseleketitêly vóŕnà `v`eleln 2f

Mellyre' mérgefe'n felelvén/ Bajaìéte's azt mondja:

Tégedet ha elfoghatta1ak< Убита ‚ egy Valablol
tsinált kalitzkelbav tétettelek` типа , lés mindmy

’ nütt magammal hordoztalakvólna. к Mellyet

„ belve.. Théma che.. д "Bejazétell еду ’veghel

,9
tsinált kalitzkába rekel'ztette , és mint valami

Говор табак“, шпагате magával hordoz

5 tana,

/ . _ ...,.f
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@à . ЁЩЁЁЁЬА‘. г. "'ï я:
\¢ .1.5 и;

„_„fß ¿.‘lnlâien- Bêlaŕátcs

g; ч Ã 'I' я I \ 'v »J в

ai гнёт Clláh. ‘Íìaíaaéwœk lìámìlenfezer'vitéa

ieìf'vëgfà -Tèì 'éä kiffeßblôßätgmieiìm

угадав @tofgvégçgom I_moggion@ ¿up?

#Èîae'ëasâásää- '
nini îféhjŕrédälfàîj ,.Á3..;Cäfïiium тегам mima. ‘
ч..‚‚_ ’.._ „_„t '1., 1.a..

§eck.“_I`arto_mánnyában e

¿gebak teja" vité; Titëifiir _con _foog._hon¿,. ¿kann

maïieánd ~ii¿fiezeffi..l_ïá_ìf¿§s__l_1ç§\`n' fein’eft'et'îett{çi-l.;Lm#l

` . МНОЮЁЁЁЁЪёёёёгедфёйшё “диадема:

гурман ё‘, vagina ¿Népal ¿i T_k'iflsihéìnna'

@wie‘Offiáèòń .Uàßfìaï'erföeáñnäîëbaß Jak?,

maar; ты а; ‘ ау'шенец ' ‘a’_’ mago@рифмы;

reif-áfßßhih. @aerienne aan' '

Qäla't'és'; Шаг: ůlr'teIet'et _vifznek _véghèàj- твид]:

ПЁ-чаёйёп’,‚ЙЪЬГЁщЁЗЗЕЁЁФЩ _äfzvefrakœt теша:

ŕioihiqk ¿rabbia ogy; wenn., an Aegon

‚дёдфднфщдуцгок „тай-ат; ёшйдйёЕ-Ш g _a’_

‘fofofl'ryjaenoçtkanton, tot what ат 4Ita.zum_f'zi'ïì

véfìffíötëëlì "

ai lÓtßûiánßeifelslügváa

. » .Íëâàit'a’“ffëeêïfëïfůòìseiíáiafilàŕeaífI
¿ìïŕëïïïë flàŕägeß'òñ раз? féjgìëvel _beimëgyoffs «

áîifïîëßiilëîhßeńlá ¿5. ñkvlfálïaïfe’.léedtékheï

foto' ‘ odváńí à.’ _feiner fojokhoz me;§gètí¿.p.,ës агент?
3ЁеЁ5ЁЁ5ЁаЁаЁЬ5 verni; __ _Ar-nafmkétïy'lelfzâf

vl'zös,'leìrxx_l>f:\_`1" nedìgla'it va’_haŕagös feìfîéäleinlìert tfené’

@tiene moetnetgear.,@ananas/'ho
oli ¿soak дамская, Infggf o’ Мету: meg-lavaggi!

tooek',"jilańoiil адьакь’дчун’ёзд: vàs'az ока, of

. _ einen.;__o1.n¿.i‘;aofmoiái шафран кегль
tenfi."_`îf_ A’ `m'igfaz illyentzérérnonia közöt-'_

`t_ökv"véglflefz _megyenI д d.,az alatt` az vid_ö alatt` más

“завы: Èérjñak'fës AfzfzonyokrMedve null fiitnek

és fóznek ‚ a’__rnellyböl шаек—шара. jólye'ndéges:

_î

’ _kednériek annakutálltlà Vigadnak _i ¿a _tántzolnakr _

--" _Innen vagyon l10_'gy`L_O_CCI§_D_IHJ_$I¿Leg£7 Weit...

Goth. pag._ Io? aat1egyzette.meg_¿_hggyî _ _

' .3.  ‚ Y пиГбЬ

a’ HirnJ _

-



ì

в“ ‚`‚. _'\‘*_v

,_

.

швомшеьшшп. 781

шок _régénemhám immette» nimm.

попа ezt _Lomninswrofzfzul irtà _, mivel amkàlêì

...euyekkel 111631:дичтогчкгёддоиюш Wenst

nem kutya ,» напетмедтчаву QBy-éb. YadakÃGÍ-ßi

votmnak' ` . ,- , f. Aïmi. alf-»mw гид-15 fa? Лён:

...k at mina a’ .imma-isha@ 5121114; еяуёь хиоььм

_ a’ ...magyar „ydvünkhßz изыщем jenn., it

_ Нагтакш'. ŕelïdbëlî, .és ißéñ liëièl v_aló 411)":

(iai a’ Magyaroknakrseythìában az?_0liîaki '

¿Elek-is Sibériábënnlakëa'nnkj ‚цыган folyo vize

hiellëft; kiltn'ekfis'éaz ö psyqltìekeiiazß истекаю,

rino,` másòk gnädig; ökct'uïnrij Пашей . 5411,

ga' iiiiöliür népeknek 'nevezikt не.) Ezek_is~ разд,

nyòk. „vásyon' штампам 151551321; тащит,

jok- minzfegy шиш Teef., :bé-_ferneс

és az egyiiŕ ŕégítîe'nf: mág'all'án gereìidákliol,.çgjf

óltár- дадут épitvd- . e” тещей fálîdl дай-{швед

két _bályányok татам a'z'> еду-131126111, af

ращу Afzfzoiiyemher'forńíáraki_fáŕdgi'aç а’ 'niek

1y.; minaennémii жадшоькдщд wenn

fziniifoltokkal -felgůagyigtk-.öltiizte'tŕt '

ъачыуок. ‚ванн, „ьёгёв körńyü .nient мытьё,

Nyulak ._ _Lovak günkák, 'és .egäiálïï állatok viing

nak kiformálva ,f _ és~ _rnngyoáon_ {фурами

_L z

Mìdbn az' emberek ebbeñ a" .Temploniban i

nek, femmì egyéb Ißeni fzolgálatotlnem tel'zngkń

kanem пак-гаммы és mint az' _e'gçŕek a', ящик,

ka'I t'zintz'ognak, és futy'ugn'ak. — _Enan _.a’ neg».

un. ...nek _neme allya.. пощада 7611, до” ...1....

' den efztendöiíen еду egy’ зад-“153511”, -és fáxjheä’

menendö `Léányt.vetet'ten'ek az' _Obi folyo vizébe

a’ kiket alf/viz’ Iûenének áldo'zatnl 65 y_ajáxuiék'ivxë

adtanak.; nem»kiilömb’ezí .mini .azllïgyipfombélìèkg

is régentéñ. a’ Nilus. falyo »vizëvel tialekedt'eń'ek,

Ezek magok 161611: azt inondják,l _ позу 6k a’ Condi;

‘ ‘ Vize'

\

к

v `\
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no' ‘m’ -Àvmerkaor

vize'rnellöl, a" mellyaz Obi foly/oiŕ'lzŕbelmegyen,

költ'öztenek vólnaœl, -és azért Cóndichuiaknak пек

'r'cztetnéneh 7-— Azt is befzëllilr hogy öket más

Hoven chhuludinal' hivnák; mert Tse/1u közöttök

ańnyit'téfzen'niind fbld, ¿l magokat azért ‘neva

zik Tl'chulnd'inalr,- mivelhogy mint fzìntén a’ gom.

bák, ök' is» régentén in’ ‘földböl l'z'intugy iermett'enek

vólna. ' Lásn 'STRAHLEMBERG pag. 64. Innen

.fzârincizott ez ‘a’ lzé'ïia hogy Treléd. '“'

" i' Negyedik ‘rendbéli attyafiai à" Magyaroknak

Viátka Tartornánnyában laknak ,' a’ kiknek az ô
шатен nevek magok között lArr és Атм: ,‘ a~

‘vagyv Arrinci. -- Midön Stráhlemberg ezek között

_xñuln'tozott vólna., azt tn_dakozta töllek, hogy ma

gokat miért nevezik Arrintzinak, és honnan`va,

gydn ran, hogy ök Ollyan kevefen vagynak, ’s

niég-is nékiek tulajdon 111116116:` nyelvçk vagyon 'I'

‘rnellyre ök azt felelték:‘hogy az ô-nyelvelren Arr.

annyit téfzen min-t magyarul darás; afmelly állat`~I

11111; -ollyan árja- vagy fullánkjl'vagyon . ‘a’ mellyel

hn nz `ernbert -és al barmat (211165155;- és ha fokan
__egyben 3у15111е1пе115'а2 embert-vés aiibarmatlmeg-fis.

_òlik.` - 'Már pedîga’ régi“'idökben ök is igen

пазу _és hatalmas népek vóltanak, «és fok embere

k'et meg-öltenek m'ìnt-fzintén a" darál'ok, ’s erre a’

hafonlatolïágra nézve vették ¿s vállofztatták ök-is

твоим: ezt a’ nevet hogy Ar, avagy amint az

Orolzók nevezìk ôket Arintzi. - Azt is befzéL

lették magok felöll, hogy egy idöben régentén az

ô Orfzágokra igen igen [Ok fzámtalan kigyok ro

hantanak a’ melly kìgyaknak ollyan nagy

fejei vóltanak l mint fzintén az embernek ;

és mint a’ nap ugy 'tündöklettenek , a’ melly.

ekkel l'okáig hartzoltanalr, de végre meg-gyözet.

тик, ’s a’ kigyok miam [okan внешний, 6»

01125.—

._a



BykonALMAROL ERDELYBEÑÍ ` 51Т ‚

Örfiágòäliól el-iwùI`zt'l`x'ltz1m.e|k.` Ugyáń ¿ich His

{они nja felbuek HERonoTUs Lib. 1v. in Melp.’

а” kiket Neúrofoknak-is „тени. f- _.A`"mi en- ч

nek' a’ Népnek à” ńyèlvét шеи ‚ ¿__z' a_’ Magyairoké-l `

baz ьагопнц, «b'fl'mbb'miky könb'yen ¿fué декадах;

bbw 'ak-_ib anägyàrbk тщаёы lëgyebek;r „ А

i Ötödik __ rèndbélí ' êttyàfiai `a’ Magyaroknalf

Përm'igei Tàrtòmánńyában lflaknak „ és áfr'nagok>

hyelvekeń 'niàgokai ЗИМЫ àvàgy Comi 'nevezet

tei neve'zîk. _ _Ezf bizI Ori'zágot'ä’ Íégièlì Bicîrmœ

tártoinánnyának-is nèvìeiték, ma pedíg фифе]; а’

Tartoliláńyhàk мишка пусть Рёрта-УеЦМЬАа’

neve. _ Ebnek давала: хёзещёп mig à’ pogábyi

fetet'fégbeñ vakoskodtanàk a’ мы; а’ Нйег; ёз egy

ài'anyból önt'ött дыша ßábbq' hevl'i ~`."ìf'zfz'onjf ké-

Pét íniádtjákj d_è Krißús Птиц: ГиЩеСёГе ‘utänñ 13443;

dikîefzeendöben, midöb Mufzkaobrz'ägbànwAsums!

DEMETRoviTz; (зараз orfzágbbbu pbdigv ÈMMA-‘

NUEL цитатами völna; емкие]: Яде16йБёН за;

phariu's Рит/с“; -HyerajìmQ' Найди; вдпа'дцед

vü férjfìali fírádságok ешь; Görög vwirallásrla4 зима.

пак; —- Ешек'а’йяаёбк régi tífzta nyèivèkéf Orofz; f ' '

Tátár, ёв más féle пуё1чёКЪ61ё116 ЗрбКЕЫ igeń

meg-èlegjíteńëk; Vlx'lindàzolil'áItáI .ůgyân _tsalÉ ineg.'

tèttzik ,» ök is a’ ‘Magyaŕok’ rńárafdékiéw . ‘A u

Hatodik tendbéli Attyafia'i à’ Mâgyaroknalf'

Scythißban' a’ Czeremißi vagy SèhèŕemießA перец;

-— Illye'n nèvèiètü‘ tartomány pedig ища vagyon,`_``

égyiknek a’ neve~ винтик Lugoúlijá, _àz ai ‚` tér`

¿s ’sik földòn fekvö Czérèmiffi Tàrtomáńnyà Д ~

a’ máfikak pedig нёбе ОгегетШЁ .Sdnagórnya, az1

az, Czeremißî hegyes vö'lgyesTartómánńya. .-Ã

Elek yóbb felön, шагов: pedig babfelöu .fr vólga’

vize mellett Alaktanaik, a’ kik minnyájan pogányok;

‘d á’ CaTani Gńbetnátorfágtçl fîìggenek.A -.-—т Semmix

’ f Íößöf



se ’ v. Renz. A’ мещанок;

köbiil vagy _fábbl faragot bálvánnyok, vagy öntöte

képek nintl'en, hanem az vIllgznt а’ magok nyelveken

I_UMALA nevezettel nevezik, a’ kit a’ magofs zöld

так alá (mellyeket ök Гит fáknak tartanak) fere~

genként gyülvén, és az ég felé kiáltván, ugy tifztel

nek. -_ _.Azt hifzik hogy az Шеи örökké való és

mindenhato, minekokáért lemmi némü ábrázatban

kifprmálni nem _leben  _ Néha néki barmokat

пасты. ia’ mellyeknek böreiket, és потащат

шаёо'ц фишка, terittik, ’s aggatják, és ott hagy`

ják, hogy a"v [z_él miatt 'el-rothadjanak. -« Elzen

kiviil niidôn igen nagy fzükségekben ettöl a’ Jumá.

láttol4 valarnitkérnek, az аисты az ô fzámára il.

lyen_m0ii_on штык—91. A’ tiizben egy, darab` Ке—

--nyeret _és hall vetnek ollyan véggelyllogy anual

fiilii kedves áldozat gyanánt légyen; azOn _közbon
. fzáìjokat az. ég Vfelé forditván _ezt kiáltják, .IUMALAy

[щит JUMALAfargala! az az; Ur’ Шеи! Irony@-I

mi rajtunl'- _ Semmi-nemü ’l'êexxrplgmijokninil '

tsen , hanein taak a’ zölri fák alá- I'zoktanak душе

` kuni.  A’ ,'Réntek-napot пойдёте]; feiert legf

[z_entebbnekltartják. Semmi А némü Könyv vagy

és` betii köz'öttöknjntfen, hanem miko; ezeks`

röl МЫШЬwdakpzodßek.т fzokták.шею: ; Hogy..

nékieka’ régi id_ökben mind iráfai mind; lbetüi mind.

pedia. Könyyei vóltaaakf; "Ф: внушай-жми. ода

`rrrenvén .azolgat mind.m_egette. ,, Elek` m f одал

a’ правок пуф/гнев Moré . чадъмдМёгёлпрмеаепы.

Ifevezikt А" régil Iîlynnnlîoknak.' elek váltanak a’.

айда]??? .v a), {ЧИП ад‚11а2иёпаадошёпае5 ь hOÈY:

агу Мота "flairL МёдегапдйдъШцёъащ.141ektß1 .fzár-t

'mpltanàk vólllîlh ‘ Ik'. " ' " Г `
‚ ‚а

Hagon roodloén шумнаяЁг'маёЬЕогдакдъ‚

Morzine' Tartománnyébanlako верен; . 213191959:

pvsáńxbk. és, ,vazlïaiQifzágopiuI ,loma o’. шлем

` . ` ‘ f i _ neyßo"
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BinonALMAR-on ERBELYBEN.

- neygorodißubernatorság alatt. Házakban laknak,

a.’ mellyeknek ajtait ,dél felé épitettékl a’ vëgre, hogy

a’ Napat' annál inkább fzemlélhellék, és midön imád»

kozuának a”nap felé‘_fordulhall'anak.  A’ Кь

mentzéjeket és tüzhelyeket a’ háznak élzakA fèlöll

való réfzében hátul épittik,l ho'gy azzal a" Ceuwa

fchi тащишь a’ kikkel 'öl'zve elegyedtenek, ‘ésa’

kik a’ kementzéjeket‘az ajto megé jóbb kéz f'elöll

épittik , meg-külömböztell'enek. ~~- Az ö Iffenek

nek', kinekA neve JUMISIIIPAS ôkröket Aáldozriak,

és azonközben kérnek tölley mindeneket,> a"mel .

lyek az életnek tapláláfära nézve fzükfégefek'. -

Lo huß nemV efznek/, hanem inkább difzno huit

mint I'zintén a’ Kerel'ztények. в- А’ lialottakat

mint fzintén a’ ’Sidok egyenefen fel-állitva fzokták

el-temetni. -— Több Feleséget nem tartanak ha

nem шк egyet; de ha a’ magtalan találnaleuni,

rajta minden bántodás nélkül elébb adhatnak, és

magoknak' milt vehetnek, Ezek is a" Magyarok

maradékai és attyafiai, a’ mint a’ nyelvìkböl nieg

tettzik. ’ e ’ j

Nyoltzadz'lrrendbéli attyañai a’ Magyaroknak

a.’ Finniában lako népek, a’_kiknek‘nevek magok 

tulajdon nyelveken Soumalain avagy Soumeis, de

a’ kíilsö Nemzetek öket Finnufoknak hivják.

Miért? Némellyek azt mondják hogy Hunnus Vuu

nus Vinnus Filmus mind-egy, _és egy népet jelent.

Máfok azt mondiák, hogy az ettöl a’Mungál fzotol

jö hogy Van Vián avagy Bán, a’ mellyl annyit

téfzen mintFejedelem. Harmadik rendbéliek pedig
alt mOdeák ‚ hOgy ez a’ nevezet ettôl a’ magyar

fzótol fzármozott hogy fény avagy fényes , clarus,

lucidus , Шиш-15, vagy pedig fene, ferus, dirus,

Crudelis; Ítem fylva opaca terribilis, ac'ferarum

plena. Némellyek azt is itéllik hogy ez a.’ név Fin-`

` F 2 nus



s4 v. REsz. A’ MAGYAROK.

nus a’ Vim'és Nim fólyo vizeknek neve'ról 1251

mozott vólna, a’ melly Permiá Tartománnyában

vagyon. En ezt tovább nem vifgálom, hanem tsalc

azt jegyzem»meg, minthogy ennek a’ Népnek neve
la.’ maga nyelvén Soumalain avagy Soumeis, ama

nevezet Soutz, Sveti, Svecus, is kettség kivül on

nan fzármozott. — A’ Finnusokhaz tartoznak, és

véllek egy nyelven befzéllenek a’ Lapponía Livo

nia Iugria Eliomia és Curlandiának némelly keves

tartománnyaiban meg-maradott Népek, а’ kik min

. nyájan egy nyelven befzéllettenek, és azoknak nyel

veka’ mi magyar nyelvünkhez igen közel járulnak.

Kilcntzedik rendbéli Attyafìai a’ Magyaroknak

a’ Thoraés Tomszkoi Várqfok között lako Bara

"Ьгпт népek. Elek is pogányok, de 111116111

f ben hadakozáshoz l'zokottnépek, Dobot és Záfz

lot Ollyant vifelnek, a’ millyent a’ Finniäi Lappo#

vnini' emberek. -— Ezek a’ Népek a’ feljebb emli

"tett Oliiaki néppel régentén egy Nemzet'vóltanak,

a’ mint ezt önnön magok is mind a’ két réfzrôl

‘tartják, a’ honnan ugy aránnyozhatjuk, hogy ezen

emlitett népek a’ mi magyar Nemzetünknek igen

Y közel és vér l'zerint való Attyafiai. Ezeknek

a’ Mul'zkák között Barabutz a’ n_evek, az Oßìaki

Lakofok között Barhmma, a’ Krimi és Buteáki Ta

`tároknäl Buraburs, a’ külfö Hilioricufok iráfaikban
pedig Adsbara és` Aribara, a’ kik régentén Permia

Tartomannyában laktanak ,"és onnan költöztenek.

'ki. Ezt a’ Вагатта nevezetet pedig ama Finniai

' l'zótól vették hogy Varamma, a’ melly annyit té

__

Гиен mint hegyes , halmos , és dombos vagy veíros~

Tartomány. A’ nyelvek az атака Népek nyel

’vekkel meg-egyezvén különös Táblában fei-je'gyeb`

е ni nem vólt fzükfégesi

\

7 Elzen
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Eze” вши а’ Magyamknakrok Tribunai а

Vagy Nemzettfégei és Attyañai-is vóltanak , miné

müek a’ Cummanufok a’ kik IV-dik Béla Király

ideiben 'Magyar Ori'zágban jöttenek , és a’ kikröl

alább bövebben fogunk fzollani. Némellyek a’ Já

fzokat is ide'fzámlálják, a’ kiket OTROKOCSI valo

fágos magyar Tribusnak nevez , ésrazt mondja,

hogy Colcis Szìgetiböl fzármoztanak, a’ honnan

régentén` îáfon és Herkules Görög Kirá'ly Fiak, 2E?

TES Király idei-b'en Méde'a Colcis Szîgete Király

nak léánya árultatafa által az arany gyapja't el-lop

ták, és Görög OrÍ'zágba vitték vólna, a’ mint irja.
'OVIDIUS/Metamorph. Lib. VII. ‘ l

Ezeknek felette a’ Médéa Tartománnyábap.

lako Népek minémü nyelven befzéllenek ma, én azt

meg nem irhatom, hanem más embereknek jó igye

kezetekre bizom ;y hanem utoljára éppen tsak `azt

jegyzemmeg, hogy vScythí:.«íban alig vagyon egy

Nemzettség, a’ mellynek nyelvében a’ jozonon o

koskodo ’s visgálódo embpi' bövI'éges magyar Í`zo

katnem találna, a’ `melly dologgal én idöt tölteni

nem akarok , hanem tfak azt jelemem, hogy a’ Ma.

gyaroknak ha több mara'de'k Attyafìaî, avagyf több

adó fizetö ’s I`zolgálo Tartbmánnyai voltanak , mind; °

azok más Népekkel mind nyelvekre, mind pedig la

ko hellyekre nézve öfzve zavarodtanak, és èl-Ízéled«

tenek. Nevezetefen pedig Krißus Urunk fzületéfe

utánn 1 200 efztendö tájban Zingis Chán MUNGAL

Király ideiben a.’ Nap-keletì Indiának éfzak felôll

való rél`ziben| fzámtalan fok ezeren takarodtanak,

a’ поит а’ Nagy Mongól Birodalma fundált-atott ,

¿S mind e’ mái napìglan tulajdon Királlyoknak

igazgatál'a alatt ott laknak.,'~‘  Ne Темный-91.

itt ezt a.’ meg tartásra mélto dolgot, hogy a’ Maja

Шуе vige mellett lbko Kißim avagy Kilmatzinfài
l v ' ' Népek_ а

/
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sa ` ‘ v. mäsz. A’ щетинок.

Népek között az тенте}: neve ESS. Az 4,'„d/ìr'sz'z
nqjńr váyolfa körül láko emberek közötï, na’ kìk- .

nek :nevel: Ar., vagy . Ага az Шишек neve

ISS.` @Y 'Méotis és -Pontus Tengerének nap kelet

felölí való parqáu lakó régi Mag awk kön Ass.

A’ Mungálok kö'zön BUR-CHAN s Твист. A’

'Magyarok között peldig annak a’ Felféges és

ditfôlîégae mélto-’ságu Valoságnak neve , a’ kia’ „

Menpyet, a’ földet, és minden bennek Való álla~
tokat teremtette. ISÍTEN. A’ melly nem ama ’Sido

fZÓt0116 hogy Ess az az Ша , nem-is ama, két né~ —

met fzótol ifi ein fzármozîk, amint ez't bte. Харе/Ё
Sámuel Цгаш le жён-га hoini, hanemßva’ fellyebb

cmlitett Scythiai fzoknak ereje Расти; az .efönek ,

Vizkrgìek, tengernek, és minden áldáfoknak .Urát

jelenti, mellyel yén is a’ Magyaroknak lA'ttyafîairöl

vmalfâirxgáíì Шеи bé«fejezex`na y j _ ‚

‚ IV. Azoknak a’ Néhîpy Fejedelmeknek neveik ’

Ьётетветек йтшёг, а’ .kik aÍMggyarokat Scy

îhiábaln fel-fzedvén-.,_ Erdély és Panńògfià Tartamán
nyokìpá ökef ki-hozták, és meg-telepit'etfék. ADerni

velhdgy ezt a’ Hißoriát nállomnál régibb és шас

` Febb/más emberek 4Iîzélelìm böven4 és fzépen meg-ir- ’

° tákj еще пёпе énl {за}: rövideden, és tsak egy
‘kétfhßfçom панды illetem. v '

A¿IJ-ben. Leg ell'ö és nevezèles Feiedelem, a.’ ki a’

Màgyprokat fellzedte volt, BÉLA, a’ kiqek a’ neve

a? külfö.~HiÍÍOriCuf0k Iráfaikban BELÁMBEB és ВЁ- ’

\ :LAD/IIR. -— Erl-öl ezeket jegyezzük-meg 1.)‹Ьеп.=

i Ногу áz б Attyának çi’ neve (63 тйщ а’ Magyar

Hiltoricufok tar'tiák) `KHÈLE , a’ két Teßverének

религ KEME és KADITSA.“ 2.)~Í`zol‘` eïföben is meg

‘verte és birodalma ан; hodoltatta ai Alanufokat és l

Roxakanusokgt , a’ kik Nemzettfêgekre nezve Oro~`

Izok és Rálzók vóltanak, à.’ melly а? Finniainyelv

bôl meg~tettzik, a’ mellyben Rox annyit téfzen min;

Ruf@
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Ril/‘Z s avagy Rojo, Alain'pedig tuïnöfit'têfzeri;r inìnt

ember vagy выдан. 3.)-1`20г.'КгШиз Urtink YVfziíl'e-l »

fe щади 376-dik Erztendöbe`n'p_á§§ сайт és'hâîrgg-. «

gal a’ Gothufokra rohanväiŕ?*öket'nieg-vèrîé', ‘à’

мы НЕВМАы-штг а’сошигоккагапуа .neg-ind.'

'ifén m'agát féltiben meg-älte. l.1._.)ï`l'zefl‘. VITIIIMIRÍ

smak njät, ее à’ embufokfïak штифт; hám'á.
verengezö és lmiùde‘nikb_en gyözëdel'méskefdg härpz

utá'nn Lovárol '1evervén niegoite', és Oijfzágát’ В}

foglálta. ` _’ " _’"__

Ii)-l"zor. A’ 'Magyaroknak inä'sodik ßjedelt'ne'

DIN a' kiröl rövidedep ezeket'- taitfuk-meg' Öflrejil

Ennek hatalrná авт volt Sárus a’ Gotiinfok _  -

1y..1 Hadnagygya: eine.: »_Ernéiynekßs-Ma ‚ё:

Orfzágnak nénnelly réizeib'en >lakozott ‚‘ a" hannah

Krißus Urunk lzület'ése utánn'zfogfdik’ éfztëniiöliàn

_Borna Várollh 'fegittségére ment, mellyet'ïîIÍÄÚAï

_minimos-_ vizi соъьигоЬ’рьёёьУ-нишу; 2109039

выпиты шедшим: vnlt ;’ de'S'r'ILiòHo 'a'M'a

gyarok fegittsé'ge _altal _igen niefg'lrontàtta , '_ á" kik

Ега‘ауье‘, ее РапЪФпййЪа vifirzáténenèk. _ f'

шд-гъог. A’ Magyaroknak harman шейный:

RUA глазу RÓIIÀ ‚ a’ `ki'riil'‘röviìieden"eze'ket 4ig.

gy-ezzük „ieg Linen, A’Scythiáböi`ki_jziit;@grin-¿_

no_niábáu meg-telepedett )Sllèígy-aîi' Fejetìelniek _kliiül

"ieg elföben' e’ kèzii'ètt a’ l'Kirälllvi 'Titululi'al Élůi. ‘

мамашам fmdig ада felîetî'ß; ЮНЫЕ

`nyi_t Itéfzen mint ’váll'çzjfetçmiP filaiplzp'èdig annyii штат

Ember, швуmii-Amin„шагаем¿kring a _ 

.yn en... шит шаман - травы мрад
fwn _A’ Когти Imp-erátòfäniei"égf-'Ét ‘A ¿Avn
Köv'etet küidett illyen Inflrnctiov'al ," högjihhaaïiââ.

q

mai Tanáts ai’ kiiziklie lei'lìött"`sejithákat Allí'le'z'á __

_ нет adaçná, гена: a" vellenkörönfszövenrégetfer

bontaná. 3.)-fzm'.` A’4 mig' à’ Romai Tanfiitïáïńî

= - тет:
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j.V.A RÉSZ. A? #MAGYAR'OIL

`vettség iránt tanátskozott volna, az alatt a.’ Kirai!!

.gers-*19h- ` ` ' ` „ - .
IV.(_l`z_er. ETHELE vagy ÉDELE Krißus Urunk Гай

' Ietése ntánn 425. El'ztendöben váUOsztatott ée emel.

_tetett a.’ Magyarok között Királyságifa~  Ezt a’

pevet a’ Magyarok mellett vitézke'dö G_chufok el- '

vallofztatták, ée a’ magok nyelveknektulajdonsá

_ga [zen-int igy fejezték Addilai,melly annyit té_

fzen mint Edelinis, mivelllogy ö _az E_del vagy a’
Volga' vize mellyéki 'körüllvaló Мазут—01: köziil

,Yaló feièdelmi ember volt- mill? шуб. .vimçk ß’
Krimi Tatárokwközött még ma is a’ neve

утесов nhéior' Göiög Hiiipncus iráfaiban ъщк

.,à’ `Kiriîl nak a’ neve ATTILLAS. A’. Romai Ти
. Y .

_ildfoknál AATILLÀ, a’. mái Magyarok krizöti. in; 116

uzirögnlfégclasenä ATILLAl , a’ Inmmálbn джипа;

Whales» ' д и

С ` f 'iQ-bep. nzATiLLA. Ariyának а? viii/»elvwmit

zuxfa" intl. másliéppenißnnpncuznkk is hivta
nak,A a’ mint némelly Hiiioricnfçknak is ишак. Két>

`teliver Attyaiiai voltanak, KEY@ és §UDA, avagy

BLEDA.‘î-` ` _` ' L _ '

“j *_'1"g';)_._fz_9r. n’. mine at Higiœicurçk так qu
__felefégei voltangk', azok kôzött perlig legv neveze-`

.ierebbgk' нема; "Kran, Ела, Ildiio, éêugyiare

' ják hogy ŕezen u_toll'o'val valO lakadadalmának alkal- i

4maioliáglíval` éjj'el'ha’. vere' ç_lÁfolyván efztendiia ko

, ' джин Miiieuyi а: вши „тег-щепа; '

к а?! MagyarokfÁtillát 4tétték igiréllyá , a"Taná_ts

_mingyärt @gy Plintliaîneîvü köyetet kiildött ö linz

illyçn négy dolgokbol állo Inlìrnctioval 1_.)-ben.

i. HQSyïä’. Borñaïfîraàáis a’ дёгтя; гашиш Scyt

Í.»Í ‚111611655.ФЫС-еауёздёд'адйдё ‘de ai rabbá efe.“ ’ë
„ aÃMagyarôlÈ' Aöri'z'eliß дюны-накат Hamai viteze

{Ak-¿rt „ой: nyolt'z Èrannyokat fognának le-tenni.

... ."~ Д ~ ' ч ‚ п zyfzor. Y
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fzói'. - A’ Kom-'ai Tanáts a’._Magyarok çll¢n`~
’î

Гёгёче11`2буецзёвы a’ végre nem köt, hogy _af
‚1

‚‚ 3 )Izop A’ BorglaiNépIa’ мазуте]; földén,

„ és a’ 'Magyarok a’ Romai `Bir'odal'onlnbau a’ ke'resf"

_„ kedéß fzàbadofon folytathafsák3 4.);fzer, A’

„ Копай T_anáts ezen Szövettsëgnek meg-eröffitté

„ fére a" Magyarok Királlyángk efztendônkent 700.

„ fontbpl álló arannyat rçnd'elt, `

4.)-fzer. Ezeket а,’ Ге1лёъ’е1е1яес Atilla el-fo

gadta ugyan, de a’ Romai T'anáts a’ rendes Adot 

_meg nem akarván fizetni-, à’ Magyarokfçllené ha-

dat inditottanak , és a’ Bomaiak meg-verettettenek;

mellyrefnézye a’ Romai Tanáxs Atillához egy Ana

tolipç nevezetü vKövetet küldvén, illyen fel-tételek
Шаг: megfegyezteuek 1‚)-Ьев. i „ A’ Romai Ta

„ náts az áltaI fzökött Scythákat Átillának .kezi

„ bç adja, 2.)~fzor, Az «gl-mult efztendöbex;V meg

„ nem ñzetctept 700.. font Arany шут 6000

„ font Arapyat adjanak. 3,)«Í'zon Attal a’ gyöze

„ 6е1етъбЦ`ц$Уа a’ Катай Tanáts Atillának Ado

„ bq. miuden efztcndönként 2100. font Arannyqt

„ ñzçlfen, . v ‘.

~ ‘5.)1fzörg Az Atilla lako helye Jáfzberényben

volt, hqlott едущими! öfzve gyalult I'zép palo»

tát égittçtett a’ végrç , hogy a’. mçllette lévö fzám.

шип fok vitézeknek a’ táborozáfra’ tágos mezçjek

ирис, és a’ körüllqtte 1_évö nagy folyo vizek az

ellenféguek hirtelçn való" zéá :phanása ellën bás

tyája gyanágt fzolgálnának.`

6.)-‘fz01uy A’ mi az Atilla Temperamentumát

illgtì ‚Споил-бра Mçlanchglicq- fangvineus volt, és

падут УйдуофтЧ a’ mellyeztl p_çm fçgyveyének öl»

tözèténçk «ís elgyéb fzerfzámjainakvtzìfrafâgában mu

tatott-meg, hagnïexìnòi à’ тучек, néynek, (ЖДЕМ;

" . - f ` " nek,

.„ zokkal együtt u’ Magyarok'ellen hadakpzzan, - \



` 9e . v. msg.’ A’ заминок э

nek-'ç теневых, az 4okoíl'ágn'ak meg-fzerzéfében ,

¿s a’ kövekezendö выдавил: е1ё1'е valo стыд .

ban "s 'megáelözéfében jelentett- ki. --» Az egyenes

'Sziŕü embert fzerette , ellenben pedig a’ tökélet

ien'eket ёв ‘6Шага1апо1ка: gyülölte.

` 7.)-fz'er. PRISCUS Rhetorlraf'aibol azt тую.

же: Meg OTROKOCSI Orig. Hung. Part: I. Cap.

1v'.l pag. я 13;'1 124. Hogy а’ ъбЬЪёк köiönmmának

egy ÉDEKON nevezetü Kövètje mulatozvän Konßán `

tziríápolyban àz'ifìjab'b THEODQSIUS Gör'öïg Tsá- `

fzäï Udva'rábah: à”Tsá’s2áŕxfak eg'y >"Filnèîtfrafîìi a"

швеи neve Cnn'stŕHms E'UNUCHUS valt , ázrkei

dé а" КбЧёШеК ткоп jováuani , hogy шпат от- -
м v'öl'ńé-'lmëg , mellyét hsf`me‘g'tfelekedńe, ‘a’ ~fiel'ix'l't

à'rèoŕrßámiuäpolybafń паду пышном-гага fò'gùà
iärf-erukìeltetrni.>  Edéko'n _az Eu'ńucfíúà шпата.

какшепнет темп гномам ‚ tenues шерри: vél.

reg-o. мы _amn'j'fckba Mèg-egyezik, fńimlaz¿má-Y

жатву, «hogy azòkathék'ieìninélhamarább erkäm

Ё, a’ meÍlyékkeì a’_ïń'äga ìga'z'gatásä alatt léìŕö Vifézei

üek-kedveske<rherr¢n , és поеду а' ‚навага _vänan gyn

_kdrfá-gban Mmm jubba'n èlöfìnehç-xfen. -4 наносные

'l'anázs Ur az Edekonnal tert titkos alkalmaí ai Шеф!)`
-TIÃIEÓD'O'SIUS Tsáíìáì'nàk meg-jelèńtvén,`tëitlìett пё—

kim’ намеке квоты peaig mind ванн; а’ 66163—
. Низ fog'ńi ńìem- akalfváh, mìgj`á"kö`i'vettsëgbeh el нет

já?, ésмамаш; válafzt 'nem vìfzéh, Kóhßáhtiihábblí
Bpl :ki-i'ńdül, meg-hágyván' ñ'ògy Ñaz aranny'bkát Бё—

_me neusëggel швы-ы. Edeka@ьщ ёьктёц т

THEODO$1US`és Eunuchús fzánçìëkjóäàt' кишат:

впадутВЬЕе'йёПСЪтё, És nfxégèvàllötta,nhògy ö'faf (101

за: hgyatf шпат ГеЬЧгШоЦа , miVel àttol шпон,

-hoìgy hä'áz'Eixńhèhuè ja'váälá'sárâ a’ gonofzságnak

Vëgben vitelére igéŕètet nemшт ;' шт ötet Kon

Минимума meg~öletik. - De 'hogy a’ [шиб

nek



вшордъмдвоъ вшиты. »gr

nek a’ gyilkolfágra-femmi hajlandol'ága nem lettlé

Буев, azt ezzel шикатсадщё,‘ thy azt 1a? Зоной

végezést a’ Királynak értésérç yanita. — М1щ1ьс—

zekben T'HEDOSIUS -Tsáfzá'r femmit nem tudván,

Atillához két Követçkçt botsáft; ugy mint ègyikçt

Máximinuß a’ kiß’ gyilkolïág jránt való tahást- ‘

kozásba 'femmit nem tudogt; тётю: ’pedigßigi

М]! а’ ki a’ Király halálára'go fcntarannyokgt vilt

Еды-спим, és a’ maga ñját is el-Yitte yala 1111155—

val. - A’ Követekmeg-érkezvéu Atilla öket Kif

rállyi modon fogadta , annaìx-utápńa pedig áz Elj
fzényt, a’ mellybenfaz` 5K0. fqht aranylvçlt Bigi

láñpl el-vévénf, öçet fœnyegçtnikezedette, hogy Qa

_mindeneket mçg nçm Vall: ‘tehába’> Vëlle jeleq lé

vöŕñját fzeme láttára шедшей. _Ё1811Ё8 -Í'zänyán a’

Lmagañját, а; Kirâjy elötf lthingienßkfapmeg-Vailati.
 Ezeknekutánna eÍé fzdllitván két fejcâelmi tanult .

711ё2е1ц ugypìńt Отеле]! és Èfláßl manda п'пёЫёЪ:

Те Огфея! чевдча’ pygkoçiiaa eztv a’ 741151191 ê’

mellybe Bigilás ai grannyokaghozta, ["3 vidd

DOSIUS Tsáfzár е1е1ЬеЦ, és yaz...ÍxmpereltòrFel'ött

kérdezd mçg Eunuchultha ismerìé ezt az `effzéìnyl:

`vlagy nem? Te pedig Евы; деп mondjad az Il_íb

peratornak: THEODOSIUS fejedelmi Atyának ma- -‚

radéka , Atilla is fejedelmi Atyának maradéká,

Átilla is fejedelmi hirrebnévvel fénylö Atyának

MUNDZUK-nak (ki is Nemzettségének örökfég ‘fzs-Y

rìnt réá. fzálctt ditsöH'égét meg-tartottà) valoságoa

Fija; De THEODOSIUS af maga eleinek fzabadfágät

el~vefztettey, midön Atìllának Ado-ñzetö fzolgájává

I

lett; mellyre nézvc THÉODQSIUS ['zolga levén gû' A

no_fz dolgot tfelekedett, mìdöh hitetlenül a’ *maga

Ura élete utánn olâlkodott: tudja-meg azért THEO.

DOSIUS, hogy mind addig hitetlenfzolgának nevez'nî

meg nem fzünöm, {falameddig Eunuchaß meg ngm

\ l öl`

\
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>öleti. _~ Mindazonáltal Íaz Eumlcliu:` rrleg-öletéìf`

>fében femmi nem tölt, mivel Atillának mind maga

az yImperator , mind pedig Eunuchui' fok arannyo- ,

ykat ajándékozváu `‚ azokkal ötet' le-'tsendelitett/ék. -

Megvöletteé Atilla a’ maga öttiiét B'udát avagy nem,

minthogy PRISCUS >erröl az eröfzakos halálrol Тет:

mit nem emlékezik, némellyek kéttfégben hozzák,

(noha ö ebe'den Blédának egyik Felesége afztalánál

von.) f `

' www. шимми egyéb viren doigaitelö гит.

lálnom nem fzükfég , :ninthogy azok más l'lilio~

ricufoknál bövebben meg-vagynak irva, tsak azt jegy

zem itt meg, hogy ö is életének L«dik efztendeiä .

lben Krilius Urunk fzületéfe utánn 45o~dik el'ztendö- _

ben meg-holt. - Meg-tartásra m'éltó dológ ez is,

hogy az alatta valo Népnek irásba akart tör'vényt .
>f_zabn'i , lla’ mellyek mindazonaltal el~vel`zteneki ~

9f)l`zer. Atillának a’ többi között két fija ina

. _ radott, ugymint DENGEZITS a.’ nagyobbìk Krél'a

nevézetii felelégétöl való, a’ ki még az Atilla idei

ben Pannoniátol fogva. a’ fekete tengerìg lako Népek

nek Praefectull'ává tétettett. A’ Kiffebbik pedig IR

NAK a’ ki az Attya haláta., utánn êgéfzfz Panno

niát birra. ’ _’ ~ ’ _

10.)-I'zer. Ezék ketten L'EÓ Konliantzînápo

Iyì Királyhoz Követeket küldvén azt kivánták, hogy

‘az em'litett'lmperatoryés az Atilla fijai között az el

lenkezél'nek fza'kadjon vége, és mind a.’ két réfzröl

ba'ráttságófon ,i és békellégel'en éljenek. A’ kereske

- défi egyik a’ másik földén gyakorolhalfák. De

Léo Imperátor az Atilla fiainak izeneteket >fem'mi

nek állitván, és yöket meg-utálván nékiek' 612111114

ges válofzt nem adott. l _ .

y 1 1.)l`zer. A’ melly dolo'gért Dengezitr felet

te igen ‘meg-bole'zankodván, az öttlével 'Irmil'ka

. ‘_ az

_f
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az iránt tartotttanátsot , hogy Léo Imperator ellen

hadat indittanának, mellyet [mdk e’ következen- к

dö okokra nézve nem jovallott 1)ben. Mert a’ Sa.

nig, Ariag vagy Arid/r nevezet'ii népek a’ Рига]:

ellen тетенек hadakozni. V2)`fzor. AAz оная;

határán kivül hogy xvalakiyel hadakozzanak, azt:r '

fzerentfésnek nem таща, az"az, jobbnak itéli az

Qrfzágot meg-oltalmazni és meg-tartani, mint fem f

az Orfzágon kivül'hadakozván, mind a’ ’Sereget el.

vefzteni, mind pedig az Orfzág nélkül el-lenni. De

Dengezits azzal nem gondólván a’ Romai haddal

фаз-шкаф“, és a"Hartzon el-Iesve'n, a" feje YCon

Hantzinápolyba vitettetett. , ` e

12)-fzer. Ezeknek цыгана egy által fzökött '

Magyar Uri èmber, a’ ki a’ Tsáfzár udvarában fö

tifztsége; vil'elt, .a’ Magyaroknak és Gothufoknak

az Imperator nevével ezt izente. д, LEOImpera
tor (a’ Magyaroknak) ' a’ Scytháknak l lakásra

való_földet ád ugyan, melly mindazonálìal aß'l

Gothufoknak nem fqg hafználni, мнет а’ Ma

gyaroknak;_ Mert aVMagyaer jól tudják azt,

hogy a’ вотще]; rell és henye emberek 1évén

a’ föld miveléfét e'l'mulatnák, a’ mellyböl a’ fog.

na következni, hogy a’ Magyaer mint meg-am

nyi ragadazo farkafok , a’ Gothufoknak fors fze.

rint jutott örökfégeket_ el-foglalvän, »öket/ tfak

‘ollybé tartanák ‚` mint meg annyi k'enyér nélkül ‚

['züköllîodö k0lduf0kat,` és még végtére. fzolgák.

„ káés jobbágyokká tennék. „ yA’ melly izelïet

а’ Magyarokés a’\G0thufok között való gyülölfég~

nek , ’s háborufágnak, és {Гак nem végfö гейш;

lemnek 0ka left, a’ mintl mingyárt a’ következen

dö Réfzben böyfégefen meg~fógjuk látni;

i,
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 цацек а’ыешешек таты а’ fenyèbbekbeń-'ai

53~dik lapon már emlekezetet сечет, és meg-jegyzet.

tem vala , hogy :Tohannes` Magnus öket Gépenda'“,

máfok pedíg Sygipides nevezettel illettëk.` -Ü Né.

mellyl-,k azt gondolják hogy ezek a’ valoságos Go

thufok vóltanak, és régentén a’ Viüula folyo Vize

mellett~laktanak vólna , de egykor hadakozni men

vén, minthogy a’ hofzfzasJ utazásb'a a’1nagy honak

miatta minden Lovaik "s Marháìk 'elavefztenek , ’s-

a’ Lovas Sereget lábaikón» gyalog ‘kifértëk; utehát

cz a’- Név hogy G'épidesvegy Ge'pidos, az`ért adat

ta-tott vólna пешек. ›‚ `

De hihetôbb az I)ben hngy шк a’` Gépidák'

nem más népek, hauem ama Grae'cc Scythák~1e«

шишек, а’ KiknekHEnoDoTUs сашрша neve

zeret-ád- Litb. IV'. Melpom. kiknek fzomfzéd attyok~

вага! I-Iolizonak»'vóltàuuslk,A és a.’ Borîßhenes follyo ч

vizén tul ‘Ьар-АКе1егге‘1аК-гапа1г.ч . ~ `

H)Í`zor: Azért ezek-_is nap-keletçcîly jöttenek,

¿wal Magyaròk/bírodàlmak àlá hodoltatott Népek

` 1évén,` véllek együtt`Erdé1yt el-foglalták,` ’s mel..

lettek hadakozván, még az Atilla halále ntánn-is \

Däeiát'és Pannoniát minregy 2o. efztendôk el-for

gásokalatt birták, az az, Krißus Urunk fzületé

se utánn 364; efztendökkel.

III)-l`zor: Ebben az idö tájban pedíg mind а

;ok a’ Népek, v'alamellyeket annali сите а’ там

gok
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gok birodalmok alé. hodoltatçak vala, a’ .Magya

rokra. 4támfadván , él .ökel inint еду чё1еъ1епй1ь mçg

nyonfnvzílrg, valakìket közüllök elöll hátul. 111161111

nak el-vefzieptenek. Melly Ieménytelenllámoëást,

és .Vén-ontást a’ .Pannonián .kivülflakó Magyarok `

тед-ётпёцд hinelenséggel egybeg gyültenek, é»

a’ Gothusokv, ïs azoknak Complex Társaik ellen

hartzot :illotsttanœdr9 ‚ és агу-111581: fokáig vefzteget'!` l

ték.V Az emlitett Nemzettségnek ezt a’ паду fel

háborodását meg-értvén a’ Romai Fejedelmek, e1~`

lenek temérdek. Sereget küldöttenek illyen шаги)

ctioval:` hogy швов а’ Magyarok és Gathuloli

egyanáfsal fognának tsat-ázni, egyik Истины fe

gondoljanak femmit-is , hanem .mindan tartozkodás

és fzemély vállogatás nélkìil ôket öljék, vágják, él

rontsák; és ha lehet, ôket: 6ppeń.a’ végsò тег“;

delemíg tellyefségg'cl e1 „töröljékes el-pufztit'tsák,

Mclly,töké1et1en падавшим a? Romaiaknak az.

egy-más között háborgó Scythiaì Népek éfz're v6

17611, egy kevéfsé meg»béke'llettek, és közönséges

akaratból a’ Romaißkl ellen hartzot állottanak, és

a’ fokáig `tartó hadakozáßnal; miattm igen eLfagy.

типам; de kîvált.képpen a’ Magyaroknak мышь.

bul I'zolgálván a’ Гик-сити, mivelhogy рву felôll

a’Gothusok között igen háborgattattanak, más femu

a'.rßorń¢iàkt61 nem nyughattanak; uazért _végtéw

fzîvekben .el-tsü'gge'diién, réfz~fzerint~afRoxx§ai 66

rög~«TsáI`zár рацию által тетенек, ген-гнал:

magokat. a.’ Guthusoknak meg-.adván , azoknak Bi~v

rudaimok aIa'ttimaradtapak, .réfz»fzerint. pediglen,

a’~kìk« közüllök bátrabbak, f‘e_rô[`sebbek, vitézeb- ‚

bek, . és méréfzabbek vóltzymak,v ’s mefzfzebblátf

tanak, Atillának egy IRNAK nevìj, és a’. mint ir»

16Ё11е34633ЬЬ Fija Ре]ес1е1ешв53еъ:а1ац, Erdélynelç

Парнем: fclôll való xéfzébçn , ai Hávgoknak fzo.

«" ~ тоГвэЗ

i1
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forni közöii meg-telepedieiiek, ¿s mina e' mei na.

Pig ott laktak ’s Székelyeknek hiva'ttattak ;y réfz

I'zerint 'pedig Emnedzur, és Uicziinziir;.ugyaiik¢i1

lának két Fejedelm'i Fijai Hadnagyságok alatt ,` a*

Duna, és Tömösvát" mellyéke körül meg-»teleped- ’

vén, magokat a’ Bolgárok pro'tectiojok a'lá nieg-`

vonták, melly esett Krlßus Urunszzül'etése uiánn“

471. efztendö tájban, és ekképpen Erclélynèkegy

rél'zét a’ Magyarok, máli-kat pedig aïGe'pidákÁ ën

Gothusok birták. а- Atilla halála útánn mint' ‚

egy 1 10 Efztendôk el-folyások alatt а” Мадуайокд

link tulajdon Fejedelmek, yl'Iadnagyjok," és Kapià

шуток lévén, »azoknak Birodalmak ’S vez'érlések

alatt a’ Gépidákkal fokl'zor háboruán éltenek, 65 '

meg il Verekedtenek., néha edgyiknèk, në'ha. máÁ

liknak fzolgálván a’ fzerentsének lfòrgói kerekèi.

Kérdés. Mi lehet annaka’ meg-mondhat'ai

lan háboruságnak `és vér-ontásnak az oka , 'melly

a’ Magyarok- és Gothusok között 'Pannohiában

eset't ? . А .

Гати. 11-11.21. ;' НёШеПУеЬ ш, mondják

`hogy az -Atilla két nagyobBF-ijai , ugy-mint „_ crd

ba~és Aladár a’ Királyság felett'öfz've vefzvén', .és

az alatta való` Nép'ek két réfzre fzakadván, meg»

hasonlottanak ‚ és egy-más eilen támodtanak;` kik

minekutánna meg~ütköztenek vólna, egyik a’y málik

ellen , ollyan nagy dühöfséggel hartzoltanak,` hogy

Aladár el-esvén, fzámtalan' Vitézeiköz'ül taak

3000.' Katonái maradtanak légyen. сюда pedig,

Atillának a’ nagyobbik Fija. 515000_У11:62611ге1 с;

gyetemben meg-maradván, Görög Orfz'ág felé for’.
dult, és egy darab ideig az idöty ott töl'tvé'n, ‚ада

‚пан-111511112 Зсу1111611а `bé-ment. . А _

l çII)I`zor: Némellyek azt mondján , hogy Atilzŕ

1411111: a’ fak наведена .fok Fiiai _maiadvám .mini

, nyájan
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hyájan azt kivánták , llogy az Attyoktól maradotf

Orfzág mint valami közönséges Örökség, a’ Fijak

nak fzám Izerint külön réfzekre hasogatfafsék, és

ofztafsék-fel , 65 az Atilla mellett az elött hüsége
Sen hadako'zó,Névpeket, és azoknak Fejedelmeit

fors fzerìnt az Atilla Fijai közöttlfel-ofztván , azok~

nak légyenek Subditufsai, a’ kiknek a’ Kotzka en

gedéndi. Melly végezéß, Aladarich, a’ Gépidák

Királlya meg-értvén, és hògy `az Atilla Fijai a’ `

Gothusoknak 'egéfz Nemzetéböl; mint valami pré

dából Sákmányt akarnak hányni, bofzfzuságra fel

gerjedvén ; Erre nézve 'az Atilla Fijai és a’ Ma;

gyarok ellen fegyvert-ragadván , 65 egy néhány vé#

rengezô iitközetek utánn (mellyek Pannoniäban a’

Nébád fbuyó Vize тент енепек) Albdárirhbak'

fzolgálván a’ fzerentse a’ Magyarok meg.verettet~

паек ‚° el-efvén közöttök Ellák lvagy Epe! az Atillaì

kédves Fija, és vélle együtt 30000 Magyarok az’

hartz hellyén Vitézi modón meg-ölettetvén: Melly

hartz utánn a’ Magyaroknak fzivek el-t[`iiggedvén,`v

Scythiába vifzfzá tértenek , és a.’ Gépidák Dáciát

el.fogla1ták , a’ Gothuí'ok pedig Pannoniát meg`

шик; ‚ . . . _

Jegyezzük -meg pedîg ez alkalmatolïággal ezt

az emlékezetre méltó dólgot-is ; hogy az Aladár,”

nem vólt Atìllán'ak édes és valofágos fija , a’ mint

némely Mágyar Hìßoricufok annak tartották; ha

nem Nemzettségére nézve Gothus , Méltós авт

nézve pedig a’ Gépidák Királlya és Fejedelme vólt.

Ногу pedig ötet Atìlla ottan опал ñjának fzolli

totta, annak tsak e’ vólt az oka; Merta"Nap - ke

leti népek között eleìtöl fogva I'zokásban vólt ez ,

hogy midôn valamelly kilïebb Fejedelmek és Királ

lyotskák más magy haralmu, 65 Г261еГеп ki-terjedett

Birodalmu Királlyóknak protectiojok ali ajánlották

G пи:
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magokat, és azoknakhíiségekre meghodoltanak: te

hát nagy Tifztelfégnek, és fzeretet jelének tartották,

ha a’ leg felfò'bb Kìrállyoktol, az alább való Királyots

. kák Fiaknak amazok pedig ezektölAtyáÃ'nak neveztet

tenek, mivelhogy az AtyaiTitulus a’ Nap-keletì Királ»

lyok elött legielsöbb betsiilletnek ‚ Tifztefségnek , és

Méltóságnak tartatik. Neve pedig az ollyán ñjuvá

fogadott Fejedelemnek a’ Nap keleti Tatárok kö

vzött Chun/ler. - Illyen Chunker a’ Krimi Ta

за: Chán. Ezért haragudott-meg Cingis Chán, a’V

Mungálok Királlya, Szultán Mahumed Charelin

chán Тати Tsál'zárra, hogy ötet Attyának nem

mondottn , és magára a’ Chunker Titulull fel-nem

vette, melly miatt ez amannak egy Tartaniánnyát'

el is pufztitotta. ' I f ~

Ezen dolognak megßvilágoíittáfában ne mem

nyünk igen mel'zfze, mivel Europában is régtöl

f fogva bé-vett fzokás az ,' hogy a’ Romai Tláf'zárok

valamikor a’ három eccleliañicus u. m. Mogul»

tziai , Tréviri és Colonial'. Electorok felôll Iráfok~

ban , vagy befzéd közben emlékezuek, ôket l'zere

тыл , és betsülletböl , Ngven Titululfal illetik

mely annyit téfzen , mint, Unóka. A’ Secularis

vagy világi külsö hat Fejedelmi Electoroknak u

gyan a’ Катай Imperátorok Oheimen Titululì ad

nak, melly ánnyit téfzen, mint Anyámnak Báttya

vagy Öttse. Сосс. J. Pub. Cap. 14. pag. 264..

Mind ezek igy lévén , minékünk is hafonlo relatio

rol kell gondolkodnunk, a’ melly Atilla és Aladcîr

a’ Gépìdák Fejedelme között vólt. -

111)-fzor: De hogy a’Á félben fzakafztott Ma

terìára vile'zá térjünk, ne halgall'uk-el azt-is, `h0gy`

a’ Gothufok a’ Magyarokat fzolgálni fzégyenlették

és sajnállották, Kettôt mondék. 1)ben Szégyen

lette'k, mivelhogy 6k annak elötte az egél'zfz Eu

' ropai v



BIRODALMÁROL ERDÉLYBEN 99

rapai Nemzetek között, igen Vitéz, hadakozáshoz*

Izokott, és a’ Romaiaktól ’s Görögöktöl dltséretbed

tartatott~lNéPek vóltahak. 2)[`zor: denállotlák

mivel Alma Ша; idejekben, a’ Magyarok ôket meg'

nem betsüllöuzx; h`aneml tsak lábok kaptzájänak

tartottákglnellyet a’ Gothuí'oknak Attyai által-láì#

vá“v .mr l Нита, 65 Nemzettségröl Nemzettségre'

„тегу eskù'véfsel тез-616151161: Teßamenturńbaxi

hggyrák amagok Maradékjoknak , hogy I'oha а‘

Magyarokkal baráttságat ne tartaháhak, hanem a’

véllek valo baráttságat, mint a’ mindeneket meg

eméfztö tüzet ugy kerülnék: De ennek a’ Szivek

ben titkon Гоп-311 méregnek ki-okádáfára mind nd

dig ue'kiek fammi alkalmatoll'ágot nem adntt, migi

len az> Atilla halála után a’_ Succefño felett villen-s

gás és háboruí'ág támadván, az еду máÍl`a1 vefze

kedö Teñvér Atyafìak'nak kezeî közìíl, a’ sorfra

65 kotzkára botsátott Kîrállyi Korónát 65 Orfzágot,

tulajdon fegyverek által hitetlenül kiàkapták és ma

gokévá tmék.. `

IV).f2er: Мед-837827611 azért az egymáíral veu,

fzekedö , vífzfzálkodo , egyeńetlen', rendeletleni

e's a’ fövebbeknek 'magòkat alájja botsáttani hem

tudo , ’s nem1akar6 Magyaròkat, a_-’ GothuFok 65

a’ Gëpîdák birták Etdély Orfzágálgak паду réf'zét,

(a’ Székely Magyarok lako hellyein kivül) Atilla»

halála utánn tsak nem száz efztendôk ellf'ollyáfola:V

'alatt , éppen Jußiůianus Romai Imperátor idejéig ,

az az , Kriñus Urunk fzületéfe ut'ánn 564-а11‹‚Е1`щ

tendô tájjáig; `
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Az ÁRR .NEMZET 13111151.1¿1VIA

` ról Erdélyben,

Nemzetiinknek errôl a’ Tribull'árol oda feljebb

pag. 80. emlékezetet tettem vala ,. _mellyet az elé

hozott hellyen meg-láthatni.

Minek-utánna a’ Magyar Nemzet Scythìában

meg-hafonlott , egy I'náßol el»vált , elfzakadott;

és azonban nem tsak Pannoniában, hanem Dáciá

ban, 65 Erdélyben is el-kevefedett vólna, tehát an

nak-utánna az Aliai hatalmos Ellenfégeknek erejek

miatt, a’ Scythiában meg-maradott Magyarok At

4tyafìai-is békefségefen régi tulajdon lakó hellyekben

nem nyughattanak, hanem azOn laz utón, 11161

1уе11 régi Elei Atillával ’s más elö'tte élt Vezérek-.

kel ki-jöt'tenek , ök is. el-indultanak ,i és Erdé-lyben

. ’s Pannoniában érkezvén meg-telepedtenek; kik

пек Hißorìáját böven 1eirja OTROKOTSI Fonls'

FERENTZ abban a’ Könyvben, melynek neve, 0

rìgines Hungariae Cap. У. Ев pedig felöllök igen

rövideden tsak ezen~ hat dolgot jegyzem-meg. ‘

I)ben: Ennekv a.’ Népnek tulajdon maga nyel

vén, mind régentén ,_ mind ma a’ Szythiában. va!

16 Maradéki közöt't Ar, Arr, Ага. Az Órofzok

között Arintzi. Az Europaì Hißoricufok Iráfaiban
'Uvár, Vár , Abár, Avér , AlrárI, Varchonita,

0r, Ur, Urius, Neurus a’ neve. Az Atilla Ma

gyar Katonái és más Trikulok között, hogy a’ több

Attyafìaitól meg-külömböztell'enek _PRISCUS Rhétor

nevu.
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nevü'HiHoricuS‘ki~m0ndáfa fzerint Crafznojáhr vá»

rol'sában, a’ Jenizei folyo vize mellctt, kik közül

a' Viátka béliek nyelveket tifztábban megîtartot

ták , a’ Crafznojáhr béliek pedig a’ magok nyelve-i

ket más idegen Nemzetek nyelvekkel vin'kább meg

zavanták, -az ö nevek Sarág-Ar vólt.

Ezeken kiviil a’ Caucaqu ‘hegyei között lakik

még egy Nemzettség, mellynek neve .Hvar avagy

Ar; de ennek nyelve a’ Magyar nyelvhez tellyes

féggel femmit I`e hafonlitt, a’ mint STRAHLEM~

BERG Lingv. Harmoniáiából Claílä VI. nyilván meg

tettzik. ` ` I

maar: Ez а’ загадит Nenner seytbiábbl

Pannononiába Atillával nem' jött vólt ki, hanem

a’ Perfák ellen hadakózoŕt , a’ .mint PRISCUS Rhé

tor fzavaibol könnyen ki-hozhatni. — Midön az

Átilla halála utánn az ô fijai a’ Konŕlántzinápolyi

Imperátorhoz Léohoz Követeket küldettenek vólna

annak~utánna a’ Törökök réájjok támadván öket

el-nyomták, és a’ ‚падок birodalmok ala', rekefz

tették; vde a’ Törökök igáját- és Izolgálatjat nem

álhatváng azért fok ezeren lfel költenfek', ’s a’ dol- '

got fzaladáfra vévén , Krißus-‘Urunk'fzü'let-éfe utánn

564-dik el'ztendöben Juñiniánus Konßántzinápb'lyi

Imperator ideiben a’ több Attyakñaihoz ÄErdélyben

jöttenek, és a’ TiÍ'za Vize -mellyéken magoknak Ihel--A

дует foglalván, vegtére a’ Dunán által nyumultanak',

68‘Nándor Fejérvártol fogva Bavariáig'Pannonia

Tartomannyát lako hellyül ’magcknak el-foglàlták.

III;)'|"zor. A’»`mi ennek'a’ Népnek Fejedelmét

illetì, a’ kinek vezérlése ältal Scythiábol kì-jöttenek,

а’ Hmm-icuqu nemläègyzették fel, han'em közönfé

ges Neve a’ Királynak Chdn Khagzin', 'Bán vagy

Bäjfîn vo'lt, mellylílz'o'knak értelme a’ mái magya

rázat ‘fzerint Uri., "ésf Fejedelmi hatalmasV Férjíîat

. té
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tél'zen. Ennek a’ Népnek штата, mihelyt Er

délybé érkeztenek , és a’ Tifza köríil magoknak

hellyet foglaltanak; ALBOINUS a’ Longobardufok

Királlya mindgyárálì követeket küldött ó hozzájok,_

hogy magokat ¿z emlitett Longobardufokkal öfzve

ваты, egy fzivvel és erövel az Erdélyben u

ralkodo Gépidák ellen hartzot indittnni méltoztatná

пак. Mellyrevnézve, at Sarág Атм} Fejedelme

magát immel ámmal ajánlván, végezetre igy resul,

valt: Неву a’ Sardg.-~ Arf. Nemzetuek Fejedelme a’ А

Longobardufok Királlyával Alboinußal öfzve fzövet- .

kezik, »és vélle egyiitt a’ Gépidák Királlya CUNI

- .‚ _MUNDUS ellen hargzra »isL 'el-mégyen ugyan ;v de

illyenfel-tételekkel, 1).-ben„ Hogy Alboinus à’maga"

Biçpdglmában lévö,J Гита; Marháiuak ’tized réfzét

adj@` a’ Sardg-Ar. Nemzetnek eledelül, 2.)-fzor.

Ногу ,ha-.3’ G_,épidálgagz meg-birhatja; tehát a; pré

,dánákfñlm és az. egélelGépidák Birodalma (Or
. I v,fzágag a’ Sarág, Ат Nemzetnek Fejedelmié légyen.

' Mellyre a’ ‚ЬопдоЬагдиГрк Királlyá réá. hajolván,

egyenlö akàraçtal a’ Gépidákra rohantan'ak, és ‚ё

ket g’ запад-‚Али meg~birván, tellyességgel Lel~

¿ôrlöttékwég (llrfzágolnax:` el-foglalván , . abban а;

Agilla Fijaitol тащат: Magyarokkal едут: kez

deltßruel;‘laknà> Az emlitett Longobardufok.pedig

„eleve~_e_l látván, hqu Pannoniába meg-nem шагай

ЪащаЁ, erre nézve l`1,'65-dik efztendöben fel-.fzedvén

n’. Sámrfái , Felefégelêijl ,~ самшита: ‚ Olosz On..

fzaf'gban këlmztçnek ,v 'ën он fundálták a’ LOngpbál“

dial Királyságnt ‚ hälsqu helyekben a’ ‘Sarág  Ar,

пешие: költözött Pannquiáhn,.,; A? Bolgárokkal Го

штатами kikkßl yëgtére öfzve Масшта

_nah ’sfatyañßeodtanak ‘A’;lisnßántz`iuápolyi Im;

perátçrokkal-.iö вперившись, kiket annyira el-rŕéxmY

hitweb, has? чёрных сметёт 89099: тёти}:

.‚ . 98
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Ьеп pedig 100000. Arannyakat .ñzettenek Адом '

az Imperátorok az emlitett Sarág  Ar'. Nemzet Fe

jedelmének. `

IV,)I`zer, Végezetre, midön ezek a’ Népek

a’ Bavarufok Orfzágát (nem alkhatván meg-egymás

fzomfzédfágában) tüzzel мы pufztittanák és prê

dálnák, CABOLUs MAGNUS Frantzia Orfzágnak Ki

rállya, eröfs hadi kéfzülettel, és három Seregelli-l

kel temérdek nagyokkal menvén ellenek, Krilius U

runk születése utánn mint egy 87o. Efztendök utánn,

egéfz nyoltz efztendönek el-folyása alatt tarto hadd

kozáfsal el-fáràfztván öket, igen igen meg-rontotta,

a’ Népnek fzinét taak nem mind 1evágta; eröfs és

Záros Várait meg-vette; kintseitöl meg~fofztotta ', és

fBavarìátol fogva Nándor Fejér Várig Panneniában,

az emlitett Magyar Népek réI'z fzerint le-vágottat~

ván, rëfz fzerint maga Birodalma alá hodoltntván ,_

тега fzerint ped-ig a? Dunán és Tifzán által kerget

V'vén 'Erdélly felé I'zoritotta.

‘ ` ' Ezep'a’ Hartzon estenek-el a' Magyaroknak

négy ~Királlyai. 1)-ben. Iring. ~2.)I"zor. Ingurro.

Y3.)-fzol'.. Tzuduma’ ki a’ tÖbb Királlyok között ma

gát meg-advánKereÍ'zténnyé lett, és Carolus Mag

nus-Udvarában meg-kerefzteltetvén , ’s drága por

tékákkalümeg~ajándékozratván , Pannoniába vifzfza

botsáttatott. De hìtét hamar lmeg~l`zegve’n', Pipi

nustol a’ Carolus Magnus Fijátol a’ hartzon meg

ölettetvén , Jáfzberényben el-temettetett. 4.)-fzer.

Le'o a.’ kinek utánna Királlyá egy CHA] nevü Fe

jedelem lett; de az is a’ hartzon штамп hadi és

Vitéz Seregekkel Tifztekkel el-efvén, a’ Magyarok

igen igen meg-romlottànak , .és свай nem utoli'o pul'z

tulásra jutcttanak, Innen vagyon, hogy a’ Во

jus Nemzettel I'zámtalanon öszve elegyedtenek', a’

melly Nemzetnek Tartománnya. Baja-Aria, vagy

'  ‘ Yla
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Bavaria nevezetet vett, de a’ Tifzán fem magie

Caro/us, fem Piplnus a’ Király Fija, fem pedig а

Carolus Hadi Vezerei által nem jöttenek. Hires ne

ves vefzedel-me vólt ez a’ Magyaroknak (nem pe~

dig 'az Orofzoknak és Totoknak, a’ mint a.’ Ka

lendáriumban rofzfzul jegyzették-fel;) mellyV által

a’ Erantziák nem tsak' ditséretet, hanem egyfzers

' _' mind annyi fzámtalan kintset is nyertenek magok

nak, hogy foha annak elötte .Frantzia Orfzágban

Olly nagy gazdagságnak még link hire l_`e1n volt, nem

is hallaron,y mint az utánn a’ Magyarokon.-való_

gyözedelem utánn láttatott. ы? -

` Y.)_fzör. Ekkor ugyan a’-, Magyaroknak I'zar

‚ vok. le töretett , mind azon-_által vég képpen .elinem

pufztultanak; hanem a’ Dunán tul Pannoniában' más

.Nemzetekkel elegyesleg 'laktanak„ 65 а’. Frantzia

_ ~Kira’lly birodalma alatt voltanak., `De «a’«kik a’

Tifzán inneny Erdélybev laktanak, azok a’ -Ka'roly

Birodalrna alá nem eßenek; hanem tulajdon magok

._Eejedelmeitöl fügvén, ,é's a’ kobïorláßol magokat

_meg-tartoztatván , a’ mennyire lehetett »_nyugodta
pak ,l 65 a_’ _Kerel'ztényi Valláfl fokan közüllök be’

167611, meg-kezdettenek fzelid'ülni, miglen --а.’ Ма

„ gyaroknak harmadik rendbéli ki-jövetelekkelv ismét

,_ujj erôt _és bátorságot „пенек magoknakg- ,mellyek

__ kel annak-utánna mint fzintén hajdqn ‚ égetni.,= qué-

115151, ‚дыши , Pufninaiii, seyihiái .. шпон знака

tanak. ‚—
1...... U 1

'i 1 1. d'1’. . ‘ "Ч " '

' I i «IIIA-i.; /

i

vnr.

 



mRoDALMARoL.-«ERD¿LYBEN. щ '

lvm. к _É .S z; 5 'I

A" MADIÁR‘, MÁ'GÍÀ'R , 111161111

тазу MAGYAR мамаш дарю;

DALMÁROL ERD_1«';LYB_,_EN¿._z` ‚ ‘_

1.)-ben. Némelly'Magyarok `vil`elt dolgaìt'l leL'

iro H'ißoricufok ezt a’ штат]; `ki-jövet'eleket a’

Magyaroknak , az Olofzok’ Olafz Orfzágb'oIVáIO `

kijövete1ekkel öfzve-zavarták, а’ kik канав Швы;

fziíletése utánn 7.5'0 'Efztendô tájiában Olafz -Orl'zágv

bol ki-ütvén, 2ßoòoen Görög Orfzág felé пушнина:

nak, ésa’ ïDunakét mellyékîtRátz Orfzágban'eL

fbgiauaik@l .i . » l 1 1 t. „L ‚

2.)-I'z0r. A’ Magyaroknak ezen harmadik

izben Scythiábol valo ki-jövetelekrôl fok [zot Гиа

porittani nem fzükfég; mivelezt más Hißoìicufok,

mind Magyar', minddéà'k nyelven >világò'fòn 65

bövlfégefen-meg-irták. Hanem ennek alkalmatofsa~

ïgáv'al l’ö_.v`1d`eclenl taak, ezeket tartsuk-mege Jöttenek

ezek Майка 'Orfzágon 1ul,:'az ¿Efzaki jeges'- Tengér

mellöll., Ugoria. sovány 65 hideg Tartományábol-¿

kiku'ek'marad'éki még".mais ott laknal't, és a’ mi

nyelvünkenbefzéllenek. Neve pedig ennek- a’ 'Nép

Maradékának még ma-is Scythiában'- a’ magok nyel`

veken intimità.: л ’ . `

3.)»fzor. Ezek Kriñus Urunk fzületése 'utânn

ggg-dik efztendöben, Leo Philosophus Konstántìii.

nápolyì Imperator, és Arnolphur'BavairaiKirály

idejekben, a’ mint minden Magyar Hißoriotifok-tartá

ják, hét Fejedelmi Vezérekgalatç Scythiáb'ol `isi-rc»

' han

_l_.‘_._’



me Vm. Rigsz. A’ MADIAR, ’5. a’. с.

hanván, leg elfôben-is az Erdélyben, és a’ Tirza

mellett lako Attyafiait шавок Birodalńnok alá haj

tották, minek-utárva ôket Arnolirhus Zventibáldu:

Morvai Király ellen fegittfégre hivta vólna, alt meg

verték.; és az. Arnolphuvhalálh utánn Pannoniát

elfoglalván , Erdélyt, és egéfz Magyan OerágOt

me'g-ülúk, az egél'z Tartemányt a’ hét Vezéx'ek~l

nek fzámok l'zerint magok kôzôtt külön külön Fe

jedelemfégekre' fel-öfztván. ,i

4.);fzer. Neveket azon Fejedelmeknek illyen

modon Afzámlálja «aliiv a’ Hilloria. l

‚ „1-.АВВА];), а?_1)ццйп tul Székes Fejér Várme

gyeTartománnyát foglaltael a’ maga Bifrodalma.

мандат Népekkel egyiitt.A ‚ ’ -

 П. GYULA. Ki`lako¢hellyiil a’ тощий ка

пыхЕ‘цёпёп капюшона ,‘ё; a? maga. Biro'dalma

' шишко- NépçtErdélyben telepitetteímeg.'

ш. szABoLTs. Taak Tmya vidékn fuglall

tapeL, ‚ .` а, ' .n.,f _ ~ if 'l

ff JY. KEND. A’ yirféget.

‘ v V.L'EEL. Misniát.  Y ï -

.VL „Ввинти. A’ Balaton mellyékitl

УЗИ. URS,” a’ Szeremséget чаду Szirma tájját.

5.)`~l`zö,r. AR'PAD. e Fiianvnlt Zoltán, `ennek Fija

"Texas ennek Fija. V'1. Enjeu, ki a’ Magyarok Feje

nenni között vleg е1ё1`2Г26гч1ец Kerefzténnyé- En`>

nek Felesége volt думай Sára. . Ei: egy . idöben

¿flierefztények valláfokÍelölltudakozodván hogy mit '

imeidnánalçés hiunének бы. A? Kerefztényi Tudo

тёщу: igen meg-fzerette , és öket idegen Orfzágbol

„дано; v¿_nivawaíu, magok Tudämánnyát- ellter

догнавшие. ‘ ‘

ш. _Azt ваш felölle ROSANUS, hogy álmában né~

'kie a* Bgldogságos Sziiz Máx-ia meg-jelenvén , né

lîí 98)’ Ell-.l шагами igéct , a’ ki a’ Magyarok kö

zött
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zött Királlyii Koronát fogna vifelni; Asconban'Mai

gyar Orfzág Pntronájának-is akker ajánlotta magáf:

Söt azt is'meg/ jöviendöltei, ki` által ¿fogna Gejza

meg-terni, és а’КегеГшёау УаЦбйа all'ani'. Ugyan

azon éljel Gyulai бита Alzfzony is a’ Gejza Fele

sége SZENT ISTVAN\1elsö Мёд-Супа] álmodott, kit

a’ Sidpk44 n’ Jésus ~felöll ¿alo Lanubizonyság téte

lért köyekkel, ngon 'vertenek мы; ki ö néki il*

Iyen,_'fzépen l'zollott”.> ,‚ Engemet a’ Jésusœewhoz

„ zádçkûldött illyqnlnßructioval; -hogy Te néked

„ meg _jelentsemelsöben is tudni illik; nemv fok

„ id_ö_ muh/a Tsehv Orfzágbol Prága Vároßábol ogy

„ Püspök jë Te венцы kinek Neve Adialbei'tuelv,~

„ és Tenéked Aaz. Evangyéliumat hirdetni fogja; ,és'

„ mind Te ‚ mindga’rTe-_Férjed,„ mind az òNépé

„ nek nagyobb тёще meg;kere[ztelkedtek. Annak

„ felettekedvell'egét nyervén az Ilìeny диви, fzülfz

„ egyFìat, kit-azen ветхий] llìvánnak, az „az

„ Koranánnb nevezfz.; >mel-r ,énvagyok `az..égl\eln

„ a’ Mártyro-_mokngk Kpronája: Öpedig a’ ylVlagjyzn'

„ Fejedèlmeknek Királlyi Koronával meg  ékefitett

„ Fejedelme léfzem . v ;‚' .' `

Ezeknek-utáuna mindza’ ketten fel-serkeuvén, és

egy másnak az álombéli látást meg «befzélvén ,' паду

ôrômmel várták, шпиона lenni a’ dolognak- ki'

menetele. Tsak hamar-b. le.v ADALBERTUS. PQE»

ч Pök Prágábol hozzája érkezett«_,` és iGejZa, magy

bétsüllettel Udvarába fogadta. Ez- annakokáért

Gejzát Felefégét és Udvaxfát az igel'zl hitre meg-temi

vén, minnyájon meg~kereiztelkedtenek д kiket атак. _

utánna más Magyar'Fejedelmek, és.a’:MagyarNé

nagy darab' réfzç-is követtenek. ч ' . 

Ezen Kerefztségnek alkalmatofságàvál Ißennek

fogadáßltett ,' hogyà’ Magyar VNenrzetet minél ha

marább Масс, Kerefztény- hitte igyekezí тёк—Знай.
` Y Мену



_les Vuijnnsz. A’MADIAR,1S. a’. i.

Мену -jo l'zándékät titkon a’ kôrös` kôrnyül шей

Kerel'ztény Fejedelmeknek , és Királyjoknak Level'e

дышатьшип, am.. kéne бы, '1.0ng „en

fze-nt fzándéknak végben vitelében néki'e segidtségül

v Iennének.  ' ‘

‘Ennek a’ jo igyekezeenek' minden Kerfztény

KirállyokFejedelmek'-felette igen örvendettenek, e's

'Geizá'hloz a”fzem{`zéd Orl'zágokbol fok Fejedelmek ,

es пташек haai Iregimi-.seiiegeli gyülvéń. пеш tsak

a’ végref, h-ogy az сшиты: fzándékábanßejzái regir

tenêk ,- hanem 1egyl`z`ersmìnd~ hogy- láhhatnák ~,

mi modon Ibotsáttanä таза: a" Krilius páltzája ат

а" 1fak`idûktôl" fogva pogányi I'e'téttségben vakosko

ño fenei, ée kegyetlen Magyarl Nemzet, kik` каш

fakan' az id'ege'nl népek és Feiedeimek Orl'zágokba,

а? .hennep @renee-'voit шиш печи-вставь; ha.

miemK az ай iKerefztéríy 'F5ej,ëdëlmefnieg¢l`z'eietvén ‚

ffokair Magyar Urfzáglŕerr'iï'maradtanak , - ‘ésláizbnyós

штаммами щитами .infermieri-»132 е- ‚
gêfzfz' vMagyary Nemz'etnekleejza Немея ki-hirdet

~te , hogy a’ Tévelygélì 'elîlia'gyván , vàgy a’ Кал-еги

tény Hitre térjenek, vagy ha. nepi-,'de fejen.`

'ként öket kardra Jhány'âtja. " "д"? ~ ~ ‘

_ V. Ennek -a’nGejzának és szulai~Siátán`ak Fi

)a vOlt ISTVAN elfdMá'gyar Király,»a’ kiflziîletett,

¿e megkerelfztékedetr, .Krißusiï Urunkg- fzületése'u

чёт 969. гЕГпепабьепёзЬ « '~ f' ' т

' 1. Hadakozott KUPÁ nevüi-Sůmegi-*hatalmas

Hertzeg ellen , ` a’ ki a’ Iiìrŕánßòzvegyén шагам

Annyát Feleségiil` megèkérvélr?, dev` az"‘»l1_02zá -nem

akarva'n menui, e’. >bélii'fbiole'zujábgläz yIliván élete

utánn kezdett olàlkddn'i; Hde 'Kuipá-Hertng meg

verenïetett. f f', ‘ „из i .

:1: Abbau faz ‘idôben ’élt’ ахать „ОЁВСЕЬТ

ßnmai :Pápa, a? ki egyfizép ;V ésiigebdräga Kom-_

. . ‚ . i nát



BIRODALMÁROL 'ERDÉLYB’1!`.:1`I..r 109

nát kéfzittetvén, azzal Ißfvánr a’ kia’_lVIagyaraktol-A

Királyságra vállafztatott volt, -meg~koronázta. __

3. Hadakozott GYULA _Hertzeg ellen-is, kif; .l

az ò Annyának Báttya lévén, Ißváanfirályrafazért

meg-haragutiott, hogyV a’ quesztény.ValláI’t b_é-_veîvc-f'4

te, és Magyar Orfzágçn,.te11yes_ erövel terjéfzteni

igyekezte: mellyet ez;y a’ Gyula Hertzeg meg-_akar

ván gátolni „,‘Erdélybôl (таи. ottan Magyar Orfzág_

ra a’ Király fôldére kiditôtt, kivel Ilìván Шину.

1003-dik Efztendôben meg-hartzolván ,_ mind magat

Gyula Hertzeget, mind Felesegét, 65 két `Íìjait el

fogata , 65 Magyar Orfzágra küldve'n tömlötzbe

vettette ; > ege'fz Erdélyt pedig a’ Magyar Orl'zági

hfîâï'ság alá hod'oltatta ’s rekefztette, ’s idegen,

kw' n" »en pedig NemetNémzebböl áilb Praesidiu

:nokkah/ cs *efztény Lakofokkal meg-eröílìtvén„

s az egerzfz тат" q’nyát meg zabolázván, Erdélly~

nek Gubernatoranl _ a 7“ а Nagy Attyát ZOL_

TANT tette, a mlnt Turotzx` ь. Bongnius щёк

IV. Ezuav Sz. Ißván Királly elçyévéh таза.

nak Felefégul Gzzelar, »VILHELMUS\ rgundus

Léányát. A’ Lakadalmi Solemnitásnak alma_

toÍTágával jött vólt el Norimbergából egy Her

nevü Uri Ember, a’ ki a’ Magyarok között valo"` \

lakáñ meg lzeretvén, a’ Királytól meg-nyerte, hogy_

Erdélyben Kaßélyt épittene. Epitett azért magá--Áv

nak egy fze'p Házat azon a’ hellyeu,y a’ _hol muß y

a’ Zeug Haus, avagy a’ Fegyver tarto Ház vagyon

Szebenben, A’ hová annakutánna tôbben többen

gyülvén Német Orfzágból, ugy állitottákfel ezt__a’

feép és пазу Vároŕl Erdélyben, mellynek neve Né;l

met Nyelvén, Herrmannßlzdt, az az Herrmann Vd?

roß'a, Magyarul pedig NÍ Szeben. .

Е2 а’ szENr lsTVAN Királly _Született Etz.
tergml Vároíl'ában 969-dik Efztendòben. Megwko-v

. тон



по 17. nnsz. Af .-MAnrAn ’5. да с.

renáztatntt loop-dik Efztexidôbfm.“> Meg hólt 1033
611: ЕГпепдбЪец. Е1е$6пех “Kh'ályságának

Pedig 38-dik El'ztendeiben, ’ ` ` Y ‚

- A’ nii a’ Szent Íßván Király шпага: és Ke

rel'ztényi hìtét illeti,rövîdeden de igen Готово“ meg

vagyon irattativa laiokban ' a’ levelekben д avagy

taninó könyvben, mellyeket IMBEH Henzeg a’ m

lajdon"maga fia Izámära irattatott , és a’ Magyar

Orfzági törvényben még mais ki vagyon nylmk

Atatva illyen igékkel. 'v ~ '

>1) Hifzek az Attya Ilienben; >minden álla

toknak Teremtöje'ben. ‘ ' И

я) Hifzek» az Atya Iñennek- egyhiilött Iiá~

ban, mi Urunk Jéfus Krißusban, a’ ki (а’ mint GÃ"

‘ tiel Angyal mondotta) Szüz Máriától Mil/deu’

és az ege'fzfz Világ büneiért а‘Кёгг‘щ aen"-

dett. ' j // _ .
3) Hifzek ß» 31ML Laekben a"‘k1ra’ Profê

шк ¿s Apoßdok ¿ital (zollott. ` ' v ' '

4 Hifznt egy tökéletes meg-ofzolhatatlan

heut im» terméfzetü Iñent.

J) Hil'zem hogy ezen hit nélkíil az Шел Ог

rzdgának l'enki-is örökölle nem lehet.l

6) Hìl`zem hogy a’ ki ezt a’ Hitet [zent élet.

nek és jó tselekedetnek gyümôltseivel fogánatolfá

és elevenné nem téfzi, az az örök életnek, és az

idvefség Koronájának lréfzell'e nem lehet; mert a’

Hit jó tselekedetek nélkül тег-1161: állat.

7) Levelének ‚пагоды; réfzében azt iria, hogy

mîdön az I_dvezittô Szent Máténál a’ XVI. rëfzben

azt mondotta hogy Те vagy Péter, ¿I шт a’ K5'

fzìl'lán V¿Pittem-fel hz ¿n Anya/Unffgyházomaf;

tehát a’ kö-fziklán magát értette az Idvezittö, a.’

házon pedig nem valami kô vag)r fa hálat, hinein

magal'véfévelkerefettt népet, vállofztatt N Zet

\ ~ é.  



а ВШОВАЬМАКОЬ ERDELYBEN. ш

tféget, Ißentôl hit által megtanittatott, a’ kerel'zt»

' ség által meg-mofogattatott, és a’ Szent Lelek által

meg-kenettetett Ekkléßát érti ’s valja. -- Olvasd-1

meg kérlek a’ Szent lßván elfô kerefztgény Magyar

Király iráfát a’ Magyar Orfzági Törvény Könyv

ben, és kárát nem vallod; mert itt tôbbet elò'

nem hozhatok, hanem a’ Magyar Orfzági Királ.

lyok birodalmát egy kevéll'é hátrább halafztom,

és az Erdélyben lakó Száfz Nátionak Hiñoriáját

a’ mennyire töllem lehet folytatni kivánom.

1x. R É sz.

Az ERDÉLYBEN LAKÓ szÁsz

ЫЕМЕЕТЫЕК ЕКЕВЕтЁкбь.

Ennek a’ Népnek a’ mi a’ néveìt illeti, én n»

zok közül tsak ötöt I'zámlálok elé. ' 

1)-Ъеп: Leg közönfégefebb nevek ö nékiek ‚

a’ mellyel mind a’ Magyarok, mind pedig ö ma

gok élnek Száfz. A’ Hálai Profefror Schmeiczcl

Ur’ azt irja , hogy ezt a’ nevet erre a’ Nemzetre

az Erdéllyi Magyarok ragafztották vólna; т“Ё al

_ö nevek tulajdon fziiletetty nyelveken Тет/0,1 у

Deutfch , Deifeh vólna, nem ринг Száfz. ~

En Schmeiczel Urat mint паду érdemü tudos Férj~

fiat betflŕllettel meg-követem; de ezt a’ nevet nem

a’ mi Magyar Nemzeliínk költette, hanem a’ Szá

fzok magokkal hozták-bé Erdélybe ‚ és a’ Magya»

rok is töllök нишах.

Scy- l  
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Scythiában a’ ~Kálmukok között egy régi Scy

thiai Nemzetnek vagyon emlékezete , mellynek ne

ve még ma-is Saß'en avagy Salßì a’ melly annyit

téfzen mint jech nevezetes érdemes. _ Ez a’ Nem

zet a’ régi időben a’ Vólga vizén tul lakott, de on

nan még Kriflus Urunk fzületéfe elött egy néhány

ofztendökkel Mufzka és Lengyel Orl'zágon által Né

met Orfzágba által-költözvén, ottan meg-telepedte

nek, és még ma is ott laknak. Ezeknek nevek a’

magok nyelveken-Suzku , és magokat külömbözö
Méltofágok, ’s NemeIì 'állapatjokhoz képell Land- l

fzáfz, SchrieH't-I'zál'z, és dmpt-j'záfz Titulûfokkal

megrkülömböztetiku радара}: okáért a’ Land

fzáj'z ollyan Nemes embereket télzen Saxoniában,

a’ ~kike`t a’ Fejedelmek némelly dolgoknak el

.igazìttáfára (valami partícularis Orfzág gyüléfére)

öfzve-gyüjtétni tartoznak, hogy a’ dolognak Sum

. mája az ö voxok [zerint határozodjék-meg. - A’

Schrift-f/lífz ollyan prœrogativáju Nemes embert

téfzen a’ kinek a’ Fejedelem ha valamit parantsol,

azt véghez vinni nem tartozik, hanemha a’ tulaj

don maga Cancellariáján költ Levélben adja-elő a’

parantfolatokat. —— А2 Ampt-fzáfz ollyan Nemes

Embert jelent, a’ kinek a’ Fejedelem tsak egy Prae

fectull'a által-is minden ellene mondás nélkül paran

tsolhat , hogy a’ maga Tartománnyának vagy Ud

varának hafznára eztl vagy amazt a’ 'fzolgálatot

Véghez Vigye. Vagynak pedig Saxoniában

ollyan VárOfOk h», a’ “mellyek valamellyikkel (mint

fzinté'n a’ Петей Зташгок) ezek közül a’ Privile

giumok kÖZül élnek. Már pedig az Er

délyi SzáIzok mind er'edetekre , mind pedig, rend

tartáfokra nézve ennek a’ Saxoniában lakó Nem

zetnek fiai; erre nézve a, magok neveket Sáxonia

bol magok hoztákLbéErdélybe, nem pedig a’ mi

` > Nem

___

,_.
œ.;
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SzAsz NEMZETNEK EREDETÉRÖL n;

Nemzetünk fogta és költötte réájjok, a’ mint ezt?

BEYER in delineatione Juris Germanícî Lib. I. Cap.
VII. vilaîgofon tanitja. -—- Innen vagyon , hogy

ennek a’ nevezetes Népnek a’ régi Brílannufok nyel

vén neve Зад/Л. Az Anglocelták között Hrm/'ais

vólt , a’ melly nem alá való n'év, a’ mint Schmei~

czel Ur’ (maga is Száfz lévén) gondolta, és végíre
hajtani el-mulatta , hanem máfok felett yérdemes,

jeles , nemes , nevezetes Népet jelent.

II)fzor. MáIOdik neve ennek a’ Népnek , a’

melly az ANDRAS Királytól nékiek adatott Privi

legiumból meg-tettzik Teuto. Némellyeknek értel.

mek fzérint ez a’ nevezet Diet avagy `Teut neve

zetü Nemzettségtöljö. Máfok azt mondják, hogy a’

régi idökben a’ Németeknek egy Tuijlon vagy Teu

таш- vitéz Hadnagyjok lett vólna, a’ kit a’ Néme- .

tek fok jeles vìfelt dolgaiért az Iñeneknek seregei

közé fzámláltanak, és a’ régi pogányi fetéttfégben

Шва gyanánt imádtanak ’s tifzteltenek. — Ezt

C. JULIUS Romai Tfáfzár Dis vagy Ditefnek ne

vezte, máfok pedig Titánnak, az az, a’ Poéták

Oriáflai közül egynek, és ö rolla maradott e’ Nem

zetnek máineve Теще, Teuts , Deuts, Deifch.

III)I`zor.'Harmadik rendbéli neve ennek a’ `

Nemzetnek Germanus, a’ melly Frantzia Orfzág~

ban vette eredetét, a’ kiknek nyelveken Guerre .

Manfz annyit téfzen ‚ mint hadakozo fegyveres

Nemzettség, a’ mint ezt EVERHABDUS OTTO in

Notis Rerum pub. pag. 4.3. fzépen meg-jegyzette.

IV)-fzer: Negyedik emle'kezetes neve ennek

a’ Népnek Allemannus, a’ melly annyit téfzen

mint fok  féle atyañas Nemzetekböl állo Fér,fìui

’sex-eg. ’

V)Í`zör. A’ mi Magyar nyelviinken az ö Ne

vek Nímet, mellyet a’ mi Nemzetünk nem a’ Mufz.

` Н kák~
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káktól avagy Orofzoktol tanúlt, a’ kik felöll STRAH

LEMBERG fokfzor emlitett könyvében a’ 227.dik

lapon illyen Hiltoriát ir-le: Minek-elötte elsö РЕ

4TER Mufzka Czár Órofz Ói'fzágot reformalta vól

na; „так elôtte a’ Мидии magok között tudo

[abb embert nem tartottanak, mint ha. ki közül

lök, valami kevefet az Arithmétikához tudott, a

vagy értett, a’ ki pedig idegen nyelvet tanûlt, azt

eretneknek nevezték. Ha valaki közöttök Mathé

mátikát щупы: és Allronomiát emlegetett, arról

nem jó itéleitel vóltanak; mìvel ezeket a"Tndo

mányókat Bofzorkányságnak tartották. Magok fe

löll ollyan vélekedéfsel vóltanak, hogy ôk ezen

a’ fzéles világon minden Nemzetek felett 1eg„jobb

emberek, leg valóságol'obb Kerefztények, leg tifz

tább , leg igazabb valláfu emberek; leg gazdagab

bak, és minden némü jokkal tellyefebb Orl'zágban

hknak. Magokon kivül pedig minden Nemzete

ket, valakik nem Mufzkától I'zármoztanak, egyii

gyü, parafzt, értetlen, pogány, és koldus embe

,reknek tartottanak , a’ kik éhel is meghalnának,

ha az ö Orfzágokból nem tápláltatnának. —- Е

zeknek az éhel hólt Népeknek pedig közönségelen a’

мыши: között a’ nevek Nemei. Ma pedig minek~

utánna tudofabbakká lettenek, és а’ Nemzeteket külön

külön meg-ifmerték, máfokat el-halgatván , ezt a’ l

nevet tsak egyediil a’ Német Ne`mzetre alkalmaz

ишак. — De a’ Magyaroli a.’ Németekrôl elei

tôl fogva tifztefségefebben vélekedtenek , és az

egéfz Népet is a’ Rhénus fólyó Vize mellett lakó

Tribufról , a’ mellynek neve egél'zfzen a’ Ptolomœ

ns iráfa fzerint Ne'met avagy Ne'metes vólt , és a’

Palatinatusban lakott, holott ina Heydelberga, Vor

matìa, és Spira vagyon, Németnek nevezte. Lasd.

Atl. Min. Germ. pag. 400.

П.
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IL' Száljunk immár a’ Matériára ‚ és vif'gál.

jukqneg hpgy honnan fzármoztanak, és kiktöl vet»

ték az Erdéllyi Száfzok a’ magok eredeteket? _..

Hogy pedig ezen nevezetes és Controveríìában

forgo materiát » értelmefen és {filágofon folytathas.

fuk, ezekre az egy-néhány dolgokra vigyázzunk.

1ben. Nem az a.’ Kérdés ,’ hogy vallyon az

Erdéllyben lakô Saxonica Natio Noé Pátriárkától

fzármozotté vagy nem? meri; azt fenki kéttségben

nem hozza.

2-fzor, Nein is az a’ Kérdés, hogy vallyon

a’ Német és Erdély Orfzági Száfzok Kriftus Urunk

fzületéfe elôtt egy néhány fzáz efztendökkel Scy

thiában laktanak-é, vagy pediglen Svétziában?

3-fzor. Нет-15 az a’ Kérdés , hcgy vallyonl

a’ Német és Erdély Orfzági Száfzok nyelveken ta.
láltathatnak.é lo 2o vagy többl ollyas fzók, a.’

mellyek más Scythiai vagy Europai Nëpeknek nyel~

veiben, azon, vagy hafonló'értelemben, és hang.

ban elö fordulván , valami régi Nemzettl'éget hoz
hatna-é ki az ember belölle ? h_anem И

v4-fzer. Ez a’ Kérde'x. Vallyon'az Erdélyi Saxo~

nica LNatio ollyan Jus és Titulusìalat't~ A‘lakik é Ei*

délyben; mint a’ Géták’, G0thuf0k’, és-Dákul'ok’
valóságos maradéka ? vagy pedigvn'xint' Német Or- '

fzágbol a’ Magyar Királlyok I'zolgálátjára kijött,

és Erdélyben azoknak kiváltképpen való kegyel

mefségekböl ’s akaratjokbol meg-telepitett Népek?

TOPPELTINUS Orig. Trans. Cap. III. ésô u

tánna egy néhány Erdélyi Száfz Natio-béli Tudosok

MATHiAs MILES, TBOSZTEB, KELPiUs, SCHMEI

CZEL abban a’ vélekedésben vagyna'k , hogy a’

Száfz Natie ugy lakik Erdélyben'," mint a’ Magya~

roknál régibb Dákul'ok maradéka ,jfmelly 2111815

foknak meg- bizonyittáfára ôt ŕe'iidbélierôfségeket

H 2 hoznak

4L_...„_
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{щ 1x. мы. Az ERDÉLYBEN мкс

hoznak elô, mellyeket rôvideden illö elô-fzámláL

nunk illyeh rendel. _ ‚

1)-sô Eŕ'òß'c'g. Az Erdélyben lakô Száfz

quzetnek maga. tulajdon nyelvén a’ Neve Dütfc

_vagy Ditse , a’ melly сип nevekkel hogy Dágus,

Dácus, Tácus meg-egygyez ; azért az Erdélyi Szá.

fzok Erde'lyben.911yan дики és Privilegiummal lak

.nak, mint,af"„kik a’ Dákul'oknak valofágos maia

;déki , és-a’ Magyaroknál ’s a’ Székelyeknél leg ré

gibb és örököföbb Lakofok. ‚

1)-Г6 Felelct. Вши, Ditfe, parafzt és igen

>egyíìgyü ki-mondáfok, (pronunciatiok) mellyeket

‘Saxoniában , Franconiában ,y Außriában‘ _és 'más
Némety Orfzágì ,Tartomványokban igy mondanak-ki

Deuts Tents, à.’ щепу ńeveket minden Német Or
_vfzági Tudofok`egy Teut Teutates avag'y Teiño Пё

.п1е’Ьу_‘ОгГ2ё.85 `Fejedelemról hoznak-le , a’ kiröl az

egéfz пещер Nçmzet magát Teun avagy Teuto

nak nevezi.„ f „ _
L v 2)'Ãdik;\1§`,el_elet. A’ fellyebbckben meg-mom

`dottslm hogy Dák, Tdk, Dazi, Tau hegyet,l halmot,

:s dompot;l jlelçnltt` ~Más tehát Dütfe, Deutfe, таи.

tu, ’s Вёщда? шеПу Népnek és embereknék ‘а’

.nev'ç ,î fg máà Dák és Táń , a’ щепу hegyet , hal

тог, és donìbetjeleut, és az arrol el-nevezett La'

'kofoknak neveik. '

II)-dik Eroffe'g. Minthogy a’ Dákufok és a’

Németek egyik a’ máfiktól féltenek; tehát azt tse

1eked¢ék,ih,¢gy¿ a.’ két Nemzetnek orfzága egyik

afmáfiktól nagyverdökkel, és járhatátlan nagy ma

gol's havaqukal külömböztefsenek-meg. Lásd COR

lHIÍDLIUS TAClTUSt de,Moribus Germanorum; an

vnakokáért q?, Égdélyi Saxonica Natio 'máfonnan пат

дбьеъш ’f nem дым, Ьапет ugy шик Егс161у
Агар >`mint g’ maradéka. l -

10...“ „ И l î., Felelet'
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Felelet.

azok a’ magoss hegyek és havafok', a’ inellyek a'

Dákufok és Németek Népe ’s Tartománnya között

külömbi'éget tettenek , arra femm'l okot , femmi

fundamentumot , avagy probabilis prœfumtíot nein;

izolgáltattak , hogy abbol azt a’ következést

hozhatnok-ki, hogy az Erdélyben lakó Saxonicq

Natio a’ Dákufok maradéka , minek-okáé'rt ‘ennek _

a’ következésnekl meg-állittáfára, >xrxiliilietöbb, bi#

zonyoi'obb, és elégfégefebb jeleket ’s eröfségeket‘ki'v

vánunk. ' 3 ï ‘

-IID-dik Ji'röß'ég.l PETRUSBERTIUS Néme'ŕ

Ori'zági Hißoriens in Comment. Vet( Germ. Lib.`IÍ

Сар.П.` _azt irja, hogy a’ Németek a’ kik Europei."

ban leg nemefebb Nemzetek, a’ Dácufoktól fzár

moztanak. A" Spanyolok fö-rendei-is a’ Gotha.
Ioktól hozzák~le a’ magok eredeteket: azé'rt az Er

délyben lako Saxonìca Natio -is a’ Gothufok Mara»l

de'ka ,‘ mellyre nézve nem az Erdélyi >Száfzok fzárî'

moztanak a’ Német Orfzági Száfzoktol, lhanem ing#A

kább ezek vették exwiedeteket` az Erdél'yi Száí

fzoktól. - _ '-_iî' ~ ‘J

1)sö Felelet. Риги: ВетгЕиЗ‘сзаЪя’тГйарй‘Нё

_ñoricus, a’ ki ennek-elötte mint egy" :lo efzten~

давка én, ¿s a’ feuyebb e1é-b020n~<mbbúáfát am;

mi fundamentumos eröfséggel, vagy a’ h_atodik

culum elött élt Görög és Romai Hifîbricli'ok’ Iráii
bolmeg nem bizonyitotta, l amak-'oká'ért ebben а’

dologban а: ö зима: bé- venbübk nemlèbe'f. ‘

2)-dik , Felelet. Tsudálkozom 'rajta hogy

Toppeltinus a' Bertius Péter` fzavai' utánn 'hogy me"

ré a' Német Nemzetet a’ Dákui'ok"Maradékin'akél

Erdélyi Száízoknak nevezni, holott Теисш‘ Romai

Fejedelmi ember, a’ ki Kriŕlus Urúnk fzületése ttf

tánn 70. во, és 90-dik cfztendökben'úlvén. also

Né~

Az a’ Félelem, azok a’ fok erdök,

.__,___-l]



„а x1. мавр Az ERDÈLYBEN LAKÓ

Német Orfzágban .lakott, és Belgiumban _Praaíidenñ

Méltoságot viselvén, a’ Németeknek nyelvét, Tri~

-bull'ait különös fzakale'zait, Tartómánnyainak ha

tárait'jol ищи, а.’ mellyekröl könyvet-is irt,melly `

nia isA meg-yagyón, mellynek neve TACITUS de

Moribus Germanorum- - Ez az'Uri ember a’

Dékufokat-is ismérte, a.’ kikröl fokfzor emlékezik.

Midön pedig Ja’ >Németek eredetéröl lzollana ‚ az ô

etedeteket nem a’ Dákufoktol bozza-1e, Ге pedig

qnnyival is inkább nem az Erdélyi Száfzoktol, ha

лещ felöllek tl'upán azt mondja; hogy a’ Németek

раздеть az az, azon a’ földön fziiletett embe~

nek, a’ mellyben ma is laknak; de hogy kitôl, hon

рад, fs mikor fzármoztanak vólna arra a’ helyre?

afrol lemmi némiiirás, vagy emberi elme nem em_

lékezik.  Már pedig annak az idönek a’ mellyben д

Tacitus a.’ Németek felöll ugy (201011, vagyon mint`

рву 1650. efztençieje;_ Ha azért abban ‘az idöben

a’ Nérnetek La’ разок eredetekrôl femmit-is nem tud»

ишак, hait inárY inolì egy minapi Hilioricus"mi m0

dqn fefzegethetné д ki. a? regen feledékenyfégben mentA

dolgot. “— Innen vagyon, hogy ebben a’ Materiá

bnn magek e’ Német Orfzágifîudofok  is taak tán- ‘

terçgnak,'»és'k aránnyozás képpen fzollnnak , derol-l /

igí`ìîfexiiniitis _bizpnyçson meg-nem hatái'ozhatnak:

_Mellyre nézve némellyek a’ Német Nemzet eredetét

{Шагай-тёте! és Äxche'ncisrol a’ Gomer fijárol, né

lïiellyek Egyiptqmbol, némellyek n’ Perfáktòl , ne’
lmellyek Svetziäbql, Anémellyek a’ Lengyelektôl, né

pleilyek a" Frantziáktol akarják le-hozni; .leg kö
,zflönfégel'ebb véleketiés pedig/ez,v hogy >¿fNémetek Já

sfettöl' fzármoztanak , és Amérikábnl Scythiába köl`

,tñôz'vén 'unirán ¿Lengyel O_rl'zágon által Sai-mata Gé

311, és {вакцина кеттекцек ЬеПуеН: femk
ben e'l-kerii_1v_f’:il1",l >¿afi-'a' eenà földre-a’ mellyen moll is

I ‚ _‘ .ì д î lak.



SZÁSZ NEMZETNEK EREDETÉRÖL. 119

laknak leinyomultanak, és lafsan lafsan meg-teleped

цацек, а.’ mint erröl EVERHARDUS Отто in Not.

Rex’. publ. emlékezetet tett.

3.)-dik Eröfség. Siet Toppeltinus a’ кати

ze'fnek ki-hozáfával , holott még meg'nem bizonyit

hatta, h_ogy az Erdélyi Száfz Natio a’ Dákufok mara

déka légyèn.

4) dik Eröß'ég. A’ régi Romai vagy Déák

nyelvnek tifztafágát a’ Gothufok' és Longobardu

fok zavarták-meg, melly zavarodott Olafz nyelv

tulajdon azon nyelv, a’mellyen az Erdélyi Száfzok

befzéllenek; annakokáért ök a’ Dákusok Maradéki.

Felelet.` i)ben.' Valoságos dolog ugyan az,
hogy azt a’ régi Romaiy nyelvet fôképpen ök za

varták-nieg; de hogy a’ mái Olafz nyelv, az Er.

délyi Szál'zok nyelvével еду vólna, abban femmi

nintfen, a’ minthogy ha ki 4e’ két nyelvet egyben

hafoulitja ‚ ezt világofon által-láthatja. 2.)-fzor.

Minthogy a’ Syllogismus rofz , a’ következés-is

rofz benne , mellyre nézve nem is kell femmit »is fe

lelniink réájja, к ‘

5.)ldik Eröß'e'g. A’ régi Dákufoknak Erdély- 

ben Maradéki 1.)-ben. vagy a’ Magyarok 2.)-fzor.

vagy a’ Száfzok, 3.)-fzor. vagy az Oláhok. 4)-fzei'.

vagy a’ Székelyek , 5.)-fzör. Vagy egyik-[em. `
Felelet. Egyik fem az; mert a’ Magyarok

SSS-dik eI'ztendöben érkeztenek~ (Dáci'ában) Er

délyben. 2.). A’ Székelyek Krißus Urunk fzüle

tése utánn 380-dik efztendö tájjában rohantanak Dá

ciába. 3.) Az Oláhok a’ Romai Coloniák maradé

ki. 4.) А’ Száfzok Német Orfzágbol kiilön fzaka

fzonként réfz I'zerint önként jöttenek és telepedte

nek-meg Erdélyben. \ `

ъ Kérdes. Hová lettenek‘a’ Gothufok és a’

серпик Егс161уЬё1?

Гв
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Felelet. A’ Gothufok Olafz, Frantzia, és

` Spanyol Orl'zágba költözvén, ott meg~telepedtenek;

a’ Gépidák pedig réfz fzerint a’ Sarág~Ar és Lon-_

gebarduf'ok fegyverei által elhullottanak, réfz [ze

rint a’ Magyaroktol el-töröltettenek, réfz fzerint a’

Gothufok utánn más Tartományokban által капа:

ìenek, há mi kevefen pedig magdkat mégadták

`vólna; azok a’ Magyarok között el-ofzólván Безу

vertel nyert Izolgákká Iettenek, ugyhogy a’ mái

паров a’Dákl'1foknak, Gothufoknak vagy a’ Gépi

dáknakErdélyben valami nevezetes és nemzettsé
.ges maradéka nintsen. +- yHazugság az is [югу а’

ВАТОШ Familia Balta nevü Gothus ['zotol vette vól

kna a’ maga eredetét; тег: báth til'za Magyar fzó,

és annyit téfzén mint audax. Igy lévén a’ dolog

minthogy az Erdélyben lakó Száfz Nemzetnek fem

a’ neve , fem a.’ nyelve, fem teRe álláfa fem erköl~

rse, fem fzokása nem hozza azt magával, hogy

ök a’ Dákufoknak maradéki vólnának, fem ezt egy

-valamire valo Görög, Катай, és más Nemzetbéli

Hißoricufok IráIìbol meg nem bízonyithatják , nin

tsen egyéb hátra , hanem-hogy mi-is ezt a’ követke

zéß hozzuk-kí, hogy ök Erdélyben nem ugy 1ak

hak mint a’ Dák'ufok maradéki , hanem mint a’ ki

ket réfz fzerìnt a’ Magyar'Királlyok Német Orfzág

bol kiváltképpen való Privilegiumokkal ßìvtanak

ki, réfz fzerint pedig a’ magok akarattyokbol jöt
tenek-bé Erdélyben. ~ ‚ l

Ke'rde's.y Mi modon, és mikor jöttenek a’ Száf

fzok Német Orfzág'bol Erdélybe?

Fclclet. 1.) Nem jöttenek a’ .Longobardufoln

kal; mert ezek Pannoniábol Naifeûöl Olafz Orfzág~

ba fegittségre hivattatván, Krißus Urunk fzületése из

táńn 567-dik el'ztendöben mind egy lábig ki-köl

töztenek, és тат Erdélyben fem an'nakœlötte, fem

’ ац
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annak utánna (Chunimundus Gépidák Királya ha
dát az utolso veszedelemig 1e-vá.gván) a’ Magya

rokkal együtt folla nem is voltanak.

2. Carolus Magnus Frantzia Király és Копий

Imperator Ге ~hozta öket erre a’ földre. De

3. Nem is óllyan tsufoson [zármoztanak a’

Száfzok Erdélyben a’ mint KIRCHERUS Universa

lis Musurgia nevii könyvében Edit. Romana. Torn.

II. Lib. IX- Cap. III. felöllek illyen moddal köl
tette; „ Вову Krißus Umnk fzületése utánn 460. l

„ dik efztendöben a’ Vifurgis fólyo vize mellett

„ fekvö нашем nevü városban, a’ щепу а1Го Sa

„ xoniában a’ Bruntzviki Hertzegséghez патина

„ tik , fzámtalan’fok egerek támadván, a’ Lake»`

„ foknak mind gyiimöltseikben, mind gabonáikban ‘

„ ólly fzörnyii fok károkat tettenek, mellyek miá

„ a’ Városbéliek tsak-nemntolfo pufztulásra дню:—

‚‚ tanak, a’ molly rofznak rollok valo el-fordit

„ hatása iránt midön tanátsot tartanának, azon

„_ban véletlenül egy tfudálatos пае álláfú, és an

„ 'nak elötte nem láttatott ember közöttök megje

„ lenik, a' ki azt igérte, hogyha nékie nevezetes

„ fumma pénzt ŕizetnének, tehát a’ mennyì egér

„ abban a’ környékben van mind e1-pufztittaná.

„ A’ melly dolog iránt valo alkalom minek-utánna

„ a’ Lakosok -és az egerek el-pufztittáfát magára

„ vállalt ember között meg-esett vólna, ez a' ma

„ ga táskájábol egy Sipot elé-vévén azon ollyan n0

„ tát fuvott, a’ mellyre az egerekminden pintzék~

„ böl , házokbol , gabonásokboL ki-rohanván a’

„ Muñcus utánn indultanak, ki-is a’ Város mellett

„ fólyo Vifurgis vizében belé menvén, az egerek
„ utánlna mind a’ vizben ugrándoztanak, és beléj

,', je vefztenek. De minek-utánna a’ Város lakos

„ saitol a’ maga fáradságának igért jutalmát a"

u Muna

_4_-.._‹_`‚__,‚_..__
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Mul'icus kivánnikezdette, ’s amazok nékie meg-ñ

zetni nem akartak vólna, fenyegetö fzokkalkez

dett hozzájok élni ezt mondván: hogy ha az

igért fumma pénzt nékie meg nem adnák-, te

hát ö magának rajtok fokkal nagyobb jutal

mat fogna fel-venni. Mellyet a’ Város lakolkai

1enevettenek. De más nap dél felé a’ tudos

férjfiu vadáfz köntösben, irtoztato ábrázattal ,

egy bársonybol l'zokatlan tsinálatu Süveggel a’

Város lakoll'ai között meg jelenvén. és az eléb

beni Sipjánál fokkal külömbözöbb Sipját megfu

vintván, arra az egéfz Уди-051301 а’ négy eizten

dös gyermekektöl fogva a’ hufz ìefztendöl'ekig

mind ki-rohantanak, 65 azt a’ tsudálatos hangat

követvén, a’ Vadáfz ember öket , a’ város mel

lett l_évö egy nagy üregbe vitte, a’ holott a’ дует

niekek el-tünvén , az idötöl fogva a’ gyermekek

nek hová lett e1menetelekröl femmit-fe tudhat

tanak. Az Erdélyi Kronikß. pedig azt bizonyit~

tya, hogy abban az idö táibanErdélybeu hitte

len valami fzokatlan nyelven belzéllö gyermekek

>jelenve’n  meg , azok Erdélyben meg-telepedte~

nek. A’ kikröl yalakiazt eröfsitteni nem átollatta,

hogy ezek a’ gyermekek a’ Hámelai Város béli

gyermekek vóltanak, a’ kik a’ város mellet lévö

Kö jukban minnyájan a’ föld alá tüntenek, 65

ugynn labban az efztendöben a’ föld alatt a.’

Mnlicus utánn mendegelvén Erdélybe érkeztenek,

és az Almáli kö> jukan (melly Udvarhely I'zéken

„ van) ki-jöve'n, Erdélynek az ott köriil-bé, valo

„ réfzeiben meg- telepedvén, ’s a’ magok nyelveket

‚, nagyobb tökéletefségre vivén, az Erdélyben lakozo

„ Szál'z Nemzet ezeknek Maradéka vólna. -— De

költott dolog ez , és fzégyen еду tudos embernek,

a’ milyen Kircherus volt, еду illyen nemes, és di

tsére~

'n
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lséretes Nemzet felöll , mint az Erde'lyben lako 52612
Nemzet illyen képtelen mefét irni, a’ mellyetlma

egy valamire valo okos ember 1`6 hihet. -- Itt

vagyon hellye ama példa befzédnek. A’ maga Or

tzájára p'òkil` az az ember, a’ ki шей/1 oÃ- пани

mcg akar тот-01121.

4. Nem is' ollyan modon jött a’ 5261'2 Nemzet

Erdélybe, mintha a’ Magyarok Német Orfzágba

bé-ütvén, az Erdélyben lakó 52612 Nemzetet onnan

él-rablották, és erre a’ földre hozták vólna, vagy

pedig valami bol'zfzuságtol indittatván és fel-zendül

vén, magok a’ Száfzok fegyvert ragadtanak, és

Magyar Ori'zágon kerefztül vágván, Erdélyböl a“

Magyarôkat ki-hajtották, ’s azt a’ darab réfzt' a’
mellyen 111011 1а1:11а1:‚ fegyverrelv nyerték vólna.

Hanem.

5. А’ 5261201: Erdélyben való fzfármozások

nak Hißoriáját igy értsd-meg.

1,)-ben. Gejza Hertzeg (nem Király) fzent

Ißván 61Г6 Magyar Kìrálynak az Attya,' az alatta

való pogány Magyar népet a’ Kerefztény hitre, és

a’ JéÍ'us Kriltushoz való engedelmefségre.meg akar

ván téritteni , körös környül a’ Kerefztény Királlyok

hoz titkon levelet kiildett, hogy néki azon fzent

szándékának végben vitelire oltalmazo és fegittö 1‘6

reget adnának ‚ hogy az ö udvara a’ fene terméfze

tü pogány Magyaroktol ne hogy prédára hányot

tatnék, és minden fzent igyekezete hijában valo lé

gyen. Ennek a’ hivatalnak alkalmatofságával min

den fzomfzéd’0rl'zágokbol annyi vitéz idegen népek

és kerefztény Uri Fö-emberek jöttenek a’ Gejza Ud

varába , és yhadi ['zolgálatjára , hogy a’ Magyarok’

reformatiojához bátron 110226 mert fogni, a’ kik

közül fokan hazájokba vile'zánem mentenek, hanem

a’ Kerefztény Gejza Hertzeget Magyar Orfzágban

- 1101

l
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holtig l'zolgálták, de Erdélyben az ö ideiben nem

jöttenek. ROSANUS Epit. Ret. Hung. Ind. IX. l

2)-fzor. Fel-vévén elfô Magyar Király Szent

` Ißván a’ kerefzténnyé lett Magyarok-kal együtt eze

ket az idegen, de kerel'ztény vitézeket' is , minek-u

tánna Kupát a” Ventzeliuus Hadnagysága alatt

meg-verte vólna', tehát шк hamm' véllek együtt

Gyula Hex-tzeg ellen Erdély ша indûit, a’ kinek

egéfz feregét meg-verte, feleségét és két fljait e1

fogatván , Magyar Orl'zágon tömlötzbe vettette,

Erdélyt egéfzfzen el-foglalta , meg-téritette , és ki

váltképpen való Prœlìdiumokkal meg-erôfitette. RO

SANUS Rer. hung. Ind. IX.

3)fzor. Minthogy a’ Szent IRváu Király fe

leí'ége Gizela Gétrub Afzfzonynak, a’ Vilhelmus'

Burgundus Fclefégének léánya , ’s egyfzersmind

HENBICUS Tsászárnak huga Nemzetére nézve

Német vólt; erre nézve fok Német Uri Rendek a’

lakadalmi pompának tifztefségire вши: a’ Szent

Шуба Fclefégét Magyar Orfzágra el-kiférték, a’

kik közül való vólt Herrmann Norimbergai fö-em

_ber, а’ ki a’ Király elött magának kedvet talái

ván, ugyan а’ Király engedclmébôl magának икан

ra való hellyet пуст, ёв'а’БнЬец vize folytában

épittetett magának egy паны”, hnlott ma a.’ Sze
beni Fegyver-tartó yház vagyon, a’ melly hellyen

annak~utánna fok efztendöknek egymás-utánn kö

vetkezendö fzakafzfzaifzerint az emberek meg-[oka

fadván, ugy épült ottan az a’ magy város, a’ melly

a’ Herrmann „суеты Németül hQ5errmann(fain-nali.

Magyarul pedig a’ mellette fólyó patakról Szebcn

nek neveztetett, és Krìñus Urunk I'zületése utánn

lióo-dikpefztendöben midön a’ Magyar Orfzági

Királlyi fzékben a’ Vak Béla Király fija Gejza Ш‘

QG, 1_’ ki -Szent Ißváu кашу utánn XIIl-dik Ма

w31'
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¿var Királly vólt , erôfs kö fallal környül kezdö

den vétetödni,

4)-fzer. Hogy pedig a’ Magyarok köze' Gej

za és Szent Iiiván Király idejekben fok idegen, ¿s `

fô vitézi Rendek , kiváltképpen pedig Németek

jöuenek légyen, azt FRANK BALINT, IsTvANrI,

ROSANUS és TUROTZI régen meg-irták: De ma

ga Szent `IIiván-i» Decretumának elfö könyvében a’

VI-dik réfzben minékünk meg-irta , midôn Imreh

Hertzeget ап‘а intette: hogy az Orfzágba bé-hivat

tatott idegen nyelvii népeket és vendégeket , a’

kik a.’ Királlyi Udvarnak пазу tifztefségire, és az

ellenfég ellen óltalmára vagynlk, betfülletben tar

tsa, és illendö képpen táplálja, hogy a’ Magya

rok I'zárnyai alatt lakjanak inkább, mint-Sem má

fuvá költ'özzenek. Réá vigyázzon pedig Imreh

Hertzeg , hogy a’ mit Ißván Király гривн, Imreil

Hertzeg aztel ne тошна, vagy el ne bontsa. `

5)-fzôr. GEJZA a’ vak Béla Király ûja, igen

hatalmas Király lévén Magyar Orfzágban, még mi

nekutánna Щи kórában HENBICUS Außriai Hertze

get , a’ Teutokat , Bavarufokat , és Szakfzokat,

a’ kik Magyar Orfzágba rohantanak vólt ‚ егбГзеп

meg-verte vólna„látván hogy a’ fok idegen ellen

fégek, és pártos pogány Magyarók között véghez

ment hofzfzas hadakozás utánn, az Orfzágban fzer

te fzéjjel fok hellyek ,pufztán maradtanak; meg

gondolván azt -is , hogy a’ Magyarók a’ hada'ko

záfra és prédálásra terméfzetek fzerint hajlandob

bak, mint-fem egyéb tifztefséges meßerfégeknek ki

gondolásokra és fólytatáfokra: erre nézve az em

litett bölts Király a’ föld népének pihenést пуст

vén, ezt a’fogyatkozást helyre állittani igyekezett,

Követeket küldvén e’ végre Német Orfzágba, on

'len fok fzámu népeket щиплет: ‚ hogy az итак;

hellye.

L... '
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hellyeket meg- töltve'n , a’ Magyar Nemzetet a’ ke

refztényi tudományra minden féle kézi mesterségre

¿s erköltsre, a’ hafznos rend-tartásra magok példá

‘.-jokkal ferkengetnék és tanittanák, a’ Magyar Ki

rályhoz hül'égel'ek lennének, és a’ mivel néki tar

toznánakQazt `adnálßmeg. A’ melly ['zándékában

hogy az emlitett Király annál is inkábbjobban bol

dogulhafsan, nagy Privilegiummal öket meg-aján

dékozván Erdélybe fzállitotta. , és kiilön külön hel

lyekre meg-telepitette , a’ mint ennek valosága

mind az ANDRAS Király Privilegiumából a’ meliy.

rôl alább fzollunk , mind pedig a’ Magyar Kalen

dárium végibe iratott kitsiny Kronik'ábol nyilvánl'á.

gófon meg-tettzik; mert ugyan is ez a’ Gejza. Ma.

gyar Királyfágra Krilius Urunk I'zületéfe utánn

1142-dik efztendôben koronáztatott-meg , meg

hólt pedig 1 162dik el'ztendö tájjában. Efett

hát 1a’ Száfzóknak Erdélyben való bövebb és neve

 zetel'ebb meg-telepede'l'ek ezen Király uralkodáfának

idejealatt ,` a’ mint a’ Kalendariumban-is fel va

gyon jegyeztetve az efztendöknek fzámok I'zérint

illyen rendel. 1)-ben Medgyes Erdélyben kezd é

piilni 1146-ban. 2)-fzor Száj'z Sabe: 115e-ben.

3)-fzor Nagy Suben iióo-ban. Jegyezzük-meg

itt azt, hogy ennek a’ kegyes Királynak holta u

tánn épittettettenek a’ tôbb Szál'z várol'ok Erdély

b_en, nóha ök is akkor telepedtenek-meg Erdély

be, a’ mikor a’ fellyebb emlitett város-béliek ide

érkeztenek. р. о. 4)-fzer Kolosvár Erdélyben

kezd épülni 1 17g-ban. IMREH Király ideiben.

5)-fzör Segesvár kezd épülni 1198-ban. 6)-fzor

Száfz-Vìíros kezd épülni moo-ban. 7)-fzer Bra:

` fo kezd epülni mog-ban. 8)-fzor Befztertze épît

tetni kezdödett 12x6ban, A’ melly népek pedig

a’ Várofokon cl-nem fértenek, azok falunként a’

` vidé

1
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vidékre el-oleottanak, 9)-_fzer N. Enyed Erdély

ben kezd épülni 1239-dik efztendöben IV. ВЕДА

Király ideiben.

Nein tzélom nêkem hogy az emlitett Várol'ok

ról, és azoknak vidékeiröl 111011 többet fzoljak,

mivel azok még alább elö-fordulnak; hanem az

ANDBAS Király Privilegiumát rajzolom itt le, a’

mellyel az akkori Szebeni Comes, vagy fô Király;

biró Jurisdictioja alá tartozo vidékben meg-telepe~

dett Népeket kegyelmefen meg-ajándékozta: Tudni

ìllik- mîdön az Europai Kerefztény Királlyok 65 Fe- y

jedelmek Svék Orfzágban a’ Saracénufok ellen ki-f

mondhatatlan nagy haddal mentenek vólna ‚ és

Czilitziát , Antiochìát , Jérul'álemet , a’ Lotharin

giai Hertzeg GODOFRIDUS Hadnagyfága alatt,

(a’ ki leg 6161261- hágván által a’ Jérufálemi kö-fa

lon vitézfégének jutalmául Jérufálemi Titulull nyert

magának é's maradékinak, a’ kik köziíl való ma

FRANCISCUS Primus Magyar Orfzág Vitzé Király

ô Serenìtáfsa) töllök nagy vérontáfsal el~vették vól

na , _ azon a’ hartzon П. AN DRAS Király- is fzemély

fzerint 70000 Magyarokkal jelen lévén, fel-ment а’

Tábor hegyére (holott az Ídvezittö Mofes 65 111у65

jelen létekben Jakab, Péter, és János elôtt 61-76]—
tozván , Ißeni ditföíl'égét ezen három tanitvánnyi- А

nak meg-mutatta) 65 azon a’ Hartzon egy Magyar

Vitézt jó maga vifeletéért 126р fzabadl'ágokkal és

Privilegiumokkal meg-ajándékozott , onnan pedig

mikor fzerentséfen vifzfzá érkezett vólna, az Er

délyben telepedett Teuto népek-is a’ Királynak e- `

161Ь6 mentenek , és fzerentséltetvén a’ Király haza

jövetelét, panafzfzokat nagy alázatofon jelentették

az iránt, hogy némelly irigy Magyaroknak 1012126

ságok miatt a’ GEJZA Királytól adattatott Privile

giumból tellyefséggel ki  eñenek vólna, mellynek e

reje
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reje fzerint régi hazájokatl el-hagyván Erdélyben

meg-telepedtenek,; azért reménykednek a’ Kjrály

nak, hogy две: elébbenì fzabadságokra ’s állapat

jokra állitmná helyre. A’ кати méltó kéréfeket

a’ Király-is tekintetben vévén. nékiek illyen веды

mes válafzt adott.

„ A’ Szent Háromfágnak és meg-ofzolhatat.

‚д lan egy Шишек nevében. `ANDRAS Щеп ke

„ gyelméböl Magyar Orl'zágnak, Dalmátzìának,

„ Horváth Orfzágnak , a’ Romaiaknak , Servia’.

„ nak , Gallitziának ’5, a’. t. Királlya. Valami

„ képpen hogy a’ Királlyi Felfe'g köteles arra, hogy
‘l „ az legy'enetlen kevéllyeknek I'zarvokat 1e~törje,

‚, fzintén иду illik a’ Kì'rálynak jóságához, hogy

„ az alázatofokat fel-magafztalja, és az alatta va

„ ló Népeknek hüïégeket és fzolgálatjokat mérö

„ ferpenyöben tégye, Királlyi kegyelmét kinek ki

„ nek érdeme fzerint ofztagafsa: mellyre nézve a.’

„ mi Erdélyben lakó hüféges Теша yendégeink is

„ KirállyiV lábunk eleibe borulván , közönféges a~

„ karatból alázatos panafzalkodo fzokkal jelen

„_ tik elöttünk , hogy a’ régi `fzabadságoktól ,

‚‚ mellyekkel b. e. Nagy Atyánktól,` СЕЛА—Ю!

„ meg-ajándékoztattak vólt, tellyefséggél тег-Гош—

„ tattattanak vólna ugy annyira, hogy a’ паду

‚,. fzegényfégnek miattaKirállyi Felfégünk нише

‚„ gire külömben femmi-némü fzolgálatot nem te

„ hetnének, hanemha kegyelmefen réájjok tekint

„ vén, dolgaikot meg-orvafoljulrí Annakokáért pa

„ nafzfzolrat tekiiltetben vévéu, adjuk tudtokra a’

„ jelen valokuak, és következendöknek, hogy a’

„ mi Eleinknek példájokhoz fzabván magunkat ’s

'‚, akaratunkat , önként való kegyelmefségünkböl

„ öket elébbenifzabadságokra ’s állapatjokra hely

„v re állitjuk illyen modon; Hogy a; egéfz Né?

Száfë
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Száfz Várqlìol _fogva Barált nevü hellyig a’ Székei
lyeknek földével ée a’ Darotz földivel egygyu'tt еду

пер _(vagy> Tárlafág). légyen , és egy Birotól.

fügjem A’ Szebeili Comefen (az az Fô prá.

пуст) kiviil akármellyik Vármegye Fö' pránnyá.

nak-is rajtok tellyeiféggel femmi hatalma nem

lehetvén. Akárki légyen ‘pedig a’ Szebeni Сов

mes, mindazonáltal fenkít-is a’ maga hatalmáboI

Tifztnek ne teheIIen, hanem ö magok, magok

' között vállofzfzanak ollyan fzemélyt, a’ kit Elöll

jaroûl leg alkalmatoi'obbnak ismérnek ’s itélnek

lenni. Szeben Vármegyében pedig akár mine.`

mü földet pénzen I'enki vásárolni ne méréfzeljen,

ôk pedig,a’ Kamara f_zükfégire efztendönként 500

ezüR Márchát _bé а adni _tartoznak , és valakik az

emlitett vidékbenk akárminémü Telket Birnak, söt

a’ kik [emmit nem'birnak- is., _és azon a’ földôn

laknak, mindazonáltal ebböl az adóból ki ne vé

teífenek, hanem teak egyedül azok, a’ kiknek

az iránt való ki-vêtettetéfekrôl bizonyos Privile»

giumi léfznek. _ _

„ Ebben-is engedíink пенек, hogy a’ :nelly

pénzt fzámunkra bé-adni tartoznak , azt nem

más mértékkel és fontal, hanem azzal az ezüiì

Márchával, mellyet Ь. е. édes»Atyánk BELA

викингами, приёме. t. i. оизшит dimi.

dium Cibinienñs ponderis cum Colonieniì dena

rio- indiferepantia in Statera. Azoknak-is a’ ki

ket a’ Király a’ rendes Gyrának fel-fzedéíire kül

deni fog, mig közöttök dolgokat végezik, min

den napi fzükfégekre három lót ezüßet fizetni el

ne mulail'ák; és ha a’ Királynak az Orlzágban

hadakozáfa történnék, тем: 500 vitézeket elée

állittani kéntelenek légyenek. Ha a’ Király tu

lajdon I'zéméllye Izérint az Orfzágon kivül menne

ha
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„ hadakoznì , akkor 100 vitéiek'èt tai'tozzańak

adni; de ha a" Király az Orfzágon kivül akár ’

,‚ а’ maga dolgában, akár a’ fzomfzéd Feje'delem

„ fegittfégire a’ maga képében a’ Fô-Vezért fogná

„ hadakozni küldeni, akkor 5o vitézeknél többet

„ ne kiildjenek, a’ Király-is pedig az emlitett l'zá

,‘, mon felyül tôbbet ne kérhefsen. ' f- i Мазок

,‚ nak Papokat fzabadon vállofzthafsanak a’ ki

„ ket repraefentalván, nékieke’ dézmát adják meg,y

és azoknak mindeneket, valamellyek az Ekklé

„ Iìának eleitöl fogván vaîó 'jufeára tartoznak,

„ ki fzolgáltafsanak. I '

„ Hadjuk és hathatofon’parantsoljuk ezt-is,

„ hogy ô nékiek Királyi Felfégiinken és a’ Szebeni

„ Cornefen kivül (Kit mi  iS hellyes és alkalmatol

„ idöben elé-állittunk) fenki-is Birájak ne lehefsen.

„ _Ha pedig akármelly Biró elött a"ki nékiek tet

„ tzik Törvényt állani akarnak, tI`u`pán tsak rendes 

д, judicîummal itéltefsenek , fenki-is öket Királyi

„' Felségünk. eleibe`ne citalhafsa,` hanemha a’ ma

,‚ gok Birájok ‘elôtt a’ Perek el nem igazittathatik.

„ Ezeknek felette az Oláhok ésy Bifsénufok erdejét

„ egéfzfzen nékiek adjuk, minden vizeivel egyetem

„ ben közönfégefenl , ugy hogy ök közönféges I'za

„ badsággal az Oláhoknak és vBil'aénulbknak hal'z

‚‚ nokat vévén, onnan fenkinek is fzolgálni ne tar

‚‚ tózzanak. —- Meg-engedtiik nékiek azt is

„ hogy egy különös petséttel éljenek, a’ melly a’
„ 'többi közlil a’ Királlyi udvarnál ;’ e's Fök Rendek

„ elött nyilvánàágofon ki-tetzvén; meg-külömböz
„l tefsék. Ha ki "köziillök pénz-béli adol'ság felett

„ pel-eine, a’ Biró elött más bizonyság tévö Гие—

„ méllyekkei ne vélhelken , hanem a’ teßis a’

„ maga vidékiböl való ember légyen, mivelhogy

„ öket más kivül való Tifzteknek Jurisdictiojok а.

loll

‚9

’î
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"1011 égérirzen külön'àkàrjnk накалена; A’ Pof

' fůt régi nyert gzabadságòk детям, `Stent György

nap гады-а 'ńy'oltz' näpçk'falatt, üx'innyájòn nékiek“

шпик; hogy fzabadofon”"\’rihefsenek д tîlrván al

Praefectul'okat (Tribunusokat) hogy öket fein' el.

menetelekbenfŕgn'i _vrillzfzá'teréfeknek ‘id'ején meg

ne gátolják. »Az' ei'dövel pedig es rninden hozza'.

tartozoival vizeivel, utjaivàl, (rrìélllyek'f киту

Donatiojátôl függenek) minden'ek., a’ fzegényelî

“gy mint a’ Gazdagok, еду arant fzabadon el.
hefsenek. _y i y »l

„ Királlyi Felfëgiink ereje fzerint parantfoljulê

ezt is, hogy a’ mi Bîrvdalmunk alatt valo ,hi-

vek közül Гейш-й: azemlitett yidékben mezei

vagy akármi névvel 'nevezendö тент a’ Király-

tol kérni ne mér'éfzeljen', `ha 'p'edig valaki azt
megrprobálná; lteh'átx'äz eëmlitŕettv népek rnihgyárt ‘

ellene mondlialïanak-` Rendeljük :fókfz'òr' emli.`

im'hiveinek Авантаж-яз, imgy' инков mi Ex.

peditioba hozzájok menéndünk., minékiink tsak

három defcenful'ltartazzanalr iizetniů Har pedig

a’ Vajda ai Kiraljîdalg'ában hozzájok, 'Vagy' az ö

földökön által valahòva" küldeiili, két. ¿lefcenfuß ‚

egyiket bé-rnenetelkor; málìkat ki-menetelkor'

fizetniteréhnekne hautsálrd — Az eddig сшит:

I'zabadságokhnz ezt is'hozzá àdjukfliogy az ö

kereskedö emberei valaholott a’ mi Orfzág'unkba

пешек измена fog. ’ a"Kirá1yt01 аааюц Prima`

giumhoz valójában támafzkodván; mihdéniitt Iza

badol'on, Vám, Hamintzad, és egyéb Tributum об];

kül jöhell'enek , járhall'ahak, 'és _liázokhozvífzfzä

térheil'enek; föt akáŕmelly pi'átzon шву Várofon

ki-rakadnak is ‚’ Femmit ne üzefsenek. ’-' Ниву

pedig az elö-fzáinlált Privilegiurnok lile'ltlìafôfab:I

bak, meg-máfolhatatlanabbak, és mind Végig:

` 1 2 len.
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„ len maradandok és állandok lehelrenek; teliát ez

„ Levelünket tulajdon kettös petsétünkel meg-is e!

„ röfsìtettük. Iratott Krilius Urunk fzületéîe utánn

„ i 224.d_ik, Királyságunknak pedig XXI-dik Efzten

„ leihen. ' `

6.)-[`20г. На 0a’ Száfz Nemzet a’ Gothufok

тазу а’ Dákufok maradéka lett vólńa, a’ Magyar

Királlyok és Staiusok nékiek illy privilegiumat nem

engedtenek Vv_ólńa, ’s nem is lett_vólna femmi ok

réá. De mimhogy Német Orfzágbol öket magok

a’ Magyar Királlyok hivták erre a’ fôldre, azért

eleitöl fogva nékiek kedveztenek , öket meg-betsül

lették, és Ök- is a’ mennyire lehetett azridôknekjó

Íágához, moßohaságához képeß, a’MagyarKirállyok

hoz mind a’ hadakozásban, mind a’ békefïég dolgában

magok hüfégeket meg-mutatták , mellynek jeléül i1'

lyen hadi Symbolumat-is vettenek-fel, a’ melly a’

Szebeni Arhìvumban a’ Száfz Nemzetnek a’nagyobb

Sigillumán ma-is meg vagyon: AD RETINENDAM

CoRoNAM. i

7.)-Í'zer. Nyelvek tifzta Német, mellytöl tsak

a’ ki-móndásban (pronunciatioban) külömböznek,

és a’ Bruntzviki, Friliai, Holsátziai Dialectushoz

>hasonlitt —- Vároli rendtartások,Törvények, ter

mészetek-is amazokéval igen meg-egygyez. Régen.

tén Norimbergai Törvénnyel éltenek , a’ melly irás.

ban a’ Szebeni Archivumban ina-is meg-vagyón.
„Schmeiczel Pag. 38. I i A

8.)-fzor. Saxo-mak és Танго-пак hivattattak

„eieitöi fogva, Dákusnak ринг vagy Gonhusnak ¿s

Gépidáknak tsak egy Dipplomában , ‘vagy máryány

хат való régi .irásban,.infçripti0baneis nem nevezd

“Щек. ' `

9).Гтт-:
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9.)-fzer. A’ Magyar Király a’ maga Regilis

Fundull'ára telepitette  meg öket ‚ `mellyeket a’ Váń- ’

megyékbôl fzakafztottanak volt ki; azért ö nállok

'nál min'd a’ Magyar Királlyók mind a’ Vármegyéllr

xjégibbl VUl'ali, és elsöbb Pofsefsorok vóltahak Er

_ шума. f . ' ‘ ‘î .

r`__v"140._)-"I`zer.'N`em l'ëyéna’ Királlyoknakïelégfër

вез 115151611, вы“; közüuök a’ vánbegyekbeb мы;

‘privatus Uri Rendeknek мычание telepedtenek
'," mellyekröl Taxát' adnak , 65’—Ш-а11‹ца1‹ i bizoî

nyos fzolgálattalltartoznak. ' Ha {Sedig a’ Dákufok-

lnal'rl, Gothufoknak,`_'vagy` a’ G_épidláknak maradéki

Ietìenek völna, a"fzeìjint a’ Magyarok'nak engedel

~tn_éböl пацанов“ 6665 Vattyaiknak örökfégekexr ma

'radtanak 'vólna'. Utoljáŕa А ` _ ,l _ ` ' ""

_ xx.)fze_r_. Tifztefeéges bë-reke'fztësnlek ökáért.

‚ îg'y Äarguinen'talòdom_: На a’ Szái'zA Nemzet ollyaghif

lue "ê's Titulus alatt lakik Erdélyben, mint a’ Dáku

I0knak_zmaradêkja'; teliát de'victis et in fervitutem

iadàctislGothorum Cepidarum-äz Romanoŕum Co'

. 'lónia'rumîeliquiiß 'ö'k a’ Gejza és Andrés Kiráiy

“Manumìi'äioja elôïtt a’ Magyaroknak fegyve'ŕrel пут

`örökös_fzolgai'vóltanak„ Ezt pedigr az Erdélybe'n

мамани] ŕzaba'd' szárz várófok идиш _egy i»,

igazńak neinîifmerî, nem valja, 65 ‘a’ Magyarok

nak meg nem engediì Annak~okáértfa’ Magyaro'k

is ‘az Erdélyb'en lákó száa Nemzeretaicotbufoä,

65 Gépidák maradékinak lenni nem ifmérik, nem .

valják, és következésképpen magoknál Erdélyben

leöbb', régibb 6s `fövebb lakofoknak lenni meg

Dem engedhelìk.  Szépen, és a’ minta’ dolog

nak valósága vagyon, meg-mutatta mind ezeket a

ma jó emlékezetü Méltóságos FRANK BALINT Ur’

‘ all`
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ì.albe ‚за! .kößxyeßkéjébçm a. mußte? Erdëlys
_Ъец “фирма; de kivältképpen .a"Slzál-zl Nein:

„вешек «сдвигам: ‚ _A’ 1:1,951‘Егдё1х0г12581 вы!

Тёвез 192611311. 'Giihëxniumban ‚пуды Uri, MÍggéf'z
~`§záfnz_Iiienrizetlç5.;l,1§._lfö_.llipáiinyah és' Szeben Yáifofsá;

nak Fö Király-Èiŕája lévéti,M igen l'òkat látött , hal#A

lott. A’ maga felekezetének апорта: jól tudn

1.151“ 651811911Цгйрдъьэгрйфцадца ‚’ én híláeiatlan,

¿Iággallátta'tikhvádqlni a? fellyelnlifçmlitett könyyetsf.
kéjében l’,.TrììppgltdinLijf , Tröfzteŕt' ,1, ¿Mafdliz'zsîÀ Mileß

.pasì ‘ail-hw,- ч? @lf-’Sueleiólf @Si-“few 'mm
`nek ,jl hanen-1l teak' _a’ magok hai'zqntalan vélekede

A`îrvßkbògl „даём гбуеьь Цешгещк каш; jDirpuf
_tatiora valô.valkalmatol`sáigot l'zeïzettenek ,_ illyen

fziikfégtelen tMiatériát _véx'rlé'nlY fel' ki` nyomtattatott

Könyveikben: hogy'a'z Éiçlélc lakó Száfz Nem

zet, mind a’ Magya'roknä'l", inind pedig a"Széke

дует“; 113211 ,.éi #Höllb Lakes Erdélybçm _“

г{521.43’3111111113; f_utta 'd utännókfjldartinus Kclpiug
A_quyilagimFin _abban a’ Munkáj'ábanfmellyet a’

‚дриад дидаётяаьар 141151156 1634411]; егъёедаёд
‘lien Natalibus _Saxoniiŕnffly fTranlylvanienf

._Iiunifliiâboteátotn'- 4Ugyan ázön _bak'ot nynzze
in’ Piófefsor _Sçhmeiçzzll'liram ,_1 a’ ki mi-v

:iìônßaz Enyeden Iésl Kolosvárptt lakó Száfzok fe-l

* ‘_plöll emlékgzetettenne, aff Magyar Nemzetíink.

„361 ‚Шуеп’ dunne» param b'çrzedekkel non», “Захо

nel; 'Nagy'. Bânyedieul'es, malo Kolos'várienfes, turpi
fgxeinplojnùligngaros degeneramm,I pag. 98.: 9g,

»w .\
4 .
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ÀzoLÁHOKRóL.

A’ Trájánus Tsáfzár Hilìorìájában alább böv«

fégefen elé-fzámlált'am vala , hogy mi modon, és

mitsoda okbol fzállitott légyen azl emlitett Impex-á

t0r mind a’ három Dáciába ólly fokl ezer Colonia

kat , a’»kik annakutánna a’ Dákufokkal»,` Gothu`

Tokkal, Orofzokkal, Magyarokkal , Szálzòkkal,

Törökökkel, és Tatárokkal fok hellyeken öfzve-`

zavaradtanak, és régi eredet I'zerint való пушек.

töl meszze távoztanak, mindazonáltal az Orofzo

kon kivül, ama régi Római nyelvhez, a’ mellyet

_mi` Déák nyelvnek nevezünk, egy Nemzetn'ek-is

_nyelve Ollyan közel nem járul, mint az Oláhoké.

A’ melly bizonyos és tsalhatatlan jele annak, hogy,

ök Erdélyben a’ régi Romai Coloniáknak ma.

radvánnyi , a’ канты lrövideden ezeket jegyezziík

meg. '

1)-ben. Neve ennek a’ Népnek a’ maga {11121}

don nyelvén Rumuny, az az, Romai vagy Roma?

nus. Nem azért minthà öket magábol Róma Vá
.rol'sábol költöztették vólnaŕ ide, hanem hogy a’

Romai Birodalomból I`ze¢31egettékfel,v és onnan

fzállitották által Dáciában,

2)-fzor. Ma Déák nyelven közönfégesen az

ö nevek Valachus , mellyet egy régi Шасси: nevü

vRomai Hadnagyról, a’ kia’ fekete Tenger, és a’

шаг, mellyékinépeknek vólt Praefectufsa, актёрам

Д 1

K41\ à" А ‚да—ц ._.. _
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uémellyek le-hozni ovIDIUs Poétának ama. verfei

böl, Lib, IV, De Ponta ElngX, -

Praafuit his, Graecinae, loci» modo Flaccus; ¿_? ill;

Ripa [сгона Ißri fub duce tuta fuit.

.Hic tenuitMyfas gentes in pace fideli:

Hic агси jìfo; terruit enfe Опал

De ez iráut a’ vélekedés iránt «szl a’ Nehézfég

forditja elönkbe magát, hogy az Ovidius êletébßn

Dáciában (Erdélyben) Romai Coloniák nem _lakta~v

Dak, vélt, fem pedig Flaccus PraeÍidens Dáciában

.fohaJem vólt; azért miképpen neveztethetnének a’

VTrájánus Coloniai Flaecusról Valachul'oknak , a’

kik Ö utánna és Ovidius тёща 110 efzwlldökkel
вышить Dáciában. V ‚

3)~I`zor: Mál'ok azt tartyák , hogy a’ Romai

ak Britanniának egy Vallai nevü Tartománnyábol

вакантен vólna öket Dáciábanfés magokkal _

Dnnan hozták vólna a’ Valachus nevet. Аи.

is beI'zéllik némellyek, hogy az Oláh nyelv Angliá

hak Vallai Tartománnyában lakó Népeknek nyel.

vével még mafis meg-egygyez; de [okkal kifsebbl

a’ Vallia Tartománnya, mint- fem az a’ három Dá
lçilílí Colaniákkalgeldölthette vólna,

4) fzer. N_émellyek ugy vélekednek, hogy ta.

lám a’ Vóiga vizéröl, a’ melly Mufzka Orfzágon

tu! vagyon , mondaitatnának Vólgakufoknak., az

az, Vólga vize mellyéki Iglépeknek, ’s innen lett

vólna á’ mái Valachus nevezet: De ez igen шей.

flünnen való lefhozás. (derivatio)

' 5)-fzör, A’ Magyaroknál közönfégefen az ô

речек 0láh. Némellyek ezt a’ nevezetet ama fzótól

конёк-12 hogy Olófz, a’ n_n'elly'elr a? Вещий vagy

. ‘ . ' 01ML
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Olafz Orfzági népeket fzoktuk nevézni. De nen'r

'elégséges derivatio 62; mivel az a’ Kërdés, hogy '

bonnen vél'zen mind a’ két fzó magának eredetet?

3A’ melly kérdésre két képpen lehet feleletet tenni'.

1)-ben. Scythiai nyelven Ola, Ula, Gola, an

nyit têfzen mint mi nállunk hegy halom ‚ mellyre

nézve 01012 65 Oláh, hegyek között, havafok alan,

vagy erdös hellyeken lakó embert téfzen. 2)-fzor.

Tôrök nyelven Olán vagy Ulán annyit téfzen mint

magyarûl fzólga; azért Oláh fzolgát téfzen, иву.

mint a’ kik a’ Magyaroknak fegy'verek által meg

gyözettetvén , a’ mi Nemzetünknek fegyverrel

nyert, és magok birodalmok ala'. bajtott fzolgailet

tenek. »

X1.. R É ¿s 2.

Az oRosZoKROL,BÓLGÁROKRÓL,

LENGYELEKRÖL 65 а’ MoR

VAIAKROL. '

I_)-ben. A’ miaz Ого/207112: ìlleti , azok a’ Ma

gyaroknak fzomfzédjai, Scythiábol való ki-költö

zéfeknek alkalmatolfágával Tári'ai , Magyar Or

['zágnak némelly réfzeiben együtt lakó Barátjai vól

tanak mind e’ mái napiglan; mindazonáltal Erdély.

ben nem annyira kivántanak meg-telepedni, mint

Magyar Orfzágban; hanem Krißus Urunk fzületéi'e

utánn 750. efztendökkel, midön ôk is a’ Magyarok

példaját követvén Orofz Orfzágbolaoooo. ki-jötte

 _. \ ' nek ‚‚

L \ è.___ .__M ‚—
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nek, és a’ Dunán tul Trátziát, Bulgáriát, Bofniát,

.Servliát, Schlávoniát, Dalmátziát el-foglalták vól

na,.ennek a’ költözödéfnek alkalmatolfágával Er

délyben közüllök fokan meg-telepedntenek ¿s Vmég'

ma ~is Orofz nyelven befzéllenek. Шуга Orofz N.

_Szeben mellett Tsür , és aT.\'c_1fg'<‘xl„¿mellyet moli

Grof Bánß'i Diénes bir. . .

„в h II)I'z.or.v A’ Bolgárok a’. Tuörök fanyarn 135-

ja miatt el-bádjadván, és a’ feletébb való fanyar

_rufágot tovább 1nem- fzenvedhetvén , magokat az

Erdéllyi Fejedelmekes Statufok [zárnyai alá aján

lották, és Kaprovitza 'nevii -városbóL "s más hel

lyekböl felefen által-költözvén, Brallonak egygyik

Hoßátjában, Borberekben, és ' Déván meg-tele

pedtenek. '

IIB-flor. A’ Lengyelel' Erdélyben való jö

veteleknek rövid Hilioriája ez. Faujlus Socinus
xnind maga ‚ 111111111 pTanitvánnyai l, 'mind halgatoi

Lituániában és Lengyel Orl'zágban az Unitaria Val

láfért iildözélì fzenvedvén _, köziillök a’ fzonifzéd

Orfzägokban fokan el-fzéledteneki Шалаши,

Socinusnak fóvebb tanitvánnya, és egyfzersmind Me

dicinœ Посты-15 1évén,.Erdé1y'ben Kolorvárra а’ п.

JANOS Király Udvarába jött, holott magának ket

tös. tudománnya lévén,kedvell`éget nyert; és annyi

ra. ment, hogy mind magát a’ Királyt, mind pedig

az egëfz Kolosvárt, Thordát, Fejérvárt, és más

vidékeket .is a’ maga Tudómánnya'nak bé  vételére

meg~hajtotta légyen._ Mellyet a’ Lengyel Orfzági

Uilìtáriul'ok meg-értvén , _fokan közüllök mind a’

Nemelì,A mindaz alább való Rendböl Erdélybe jö*e

tenek, és Kolosvár Vároll'ában, ’s Bethlenben’me¿»

îçlepedlenck, helott mind e’ mái napìglan lakuak2
к A щ I I

._ n.- ._ 4 »Wn-Mfr*- 4‘



fAz oaoszoxiioL, мкс. _ 13,.

`lvl-(zer. А’ .Morvaiakat Bethlen Gábor Fe

jedelem ,hija'tta-bQErdélyßen, a’ kiketis (jó me
Бег emberlek lévénv;) la’ fejedelmi Udvarhoz közel

.A_lviutzen meg  telepivtett. Ezek Ivalláfoki'al nézve

Anabaptisták , az az , Ujj Kerefztények vóltanak ‚

mellynek rend-tartásában mind addìg , miglen Ali
Basa Erdélybendjár't, ‘nieg islmaradytanak. Акта]:

utánna pedig naprol парта alább fzálván az ö álla

Pottyak, yégezetrè tellyeiléggel el-pul`ztultanak,y

А? GöRöGöKRöL д

.‹"

I)ben. Ez a’ Nemzet Nagy Sándor ideiben

a’ Méltófágnak leg magoíl'abb árbotz fájára hágott

vala fel, és a’ fzerentse kerekének leg felsöbb pol« .

tzára ült, Görög Orfzágtol fogva a` Nagy Alián ál

tal tsak nem a’ fôldnek utólso határáig ~ura1kod.

ván, a’ kinek halála utánn Ea?. Birodalom négy

réfzre hafadván, a’ nagy Monái'chia-is meg-erót

lenedett` _

11)-fzor. _1’ERSE'U'.~`»l lGöljög {Király- ideiben a’
Romaiak a’ Görögök ellenihadat inditván, rnagát

Perféufl el-fogták, ’s Romába fogságra el-yitték,

és ugyan ott meg is hólt.l Melly idötöl fogva eg

néhány fzáz efztendöknek el-folyások alatt, az e
géfz Görög Orfzágva’ Romai Biródalom alá rekel'z`

`tetett.

III)-fzor.‘ ‘CoNsTANTiNUs MAGNUS elsö

kerefztény Romai Tsáfzár a’ Tsáfzári Széket ед

. маца. И
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Méltóságot Romábol Konßántzinápolyba által-hely

heztetvén, a’ Görög nemzetnek hajnal tsillaga uj

jolag fel-tettzett, és virágiában сапом mind ad

dig, mig nap-keleten a’ Görög Ts`álzárok uralkod

tanak, . › A
l IVi-l'zer. Krìíius Urunk Í'ziiletéfe utánn 145%

dik efztendöben MájuÍ'nak 13~dik Napján II. MU

IÍAMED Török Tsáfzár meg-vévén 'Konßántzinä

polyt, ConßántinusPaleologuß az Imperátorságbol le

vetette, a’ Tsáfzári Méltóságot és Titululì el-nyer

te, és magáévá tette, az az, egéfz Görög Orl'zá

got a’ Velcurzei Rei'publikától -el-vállofztatta. Ó

utánna pedig BAJAZETES Török Tsáfzár a’ Velen

tzeieket onuan tellyefséggel ki-verte, és igy az e

géfz Görög Orfzág a’ Törököknek igája alá fogat

tatván, a’ Görögök кыш haza'iokbol fokan ki-buj

dostanak, el-fzéledtenek , és vagy kereskedés ál

_ tal, vagy egyéb úton modon ide Erdélybenis el.

érkeztenek, ’s na'gyobbára a’ Várolbkban el-terjed~

vén, Boltos emberekké lettenek.

` XIII. R Ё 5 z.

A' sino NEMZETRÖL

_I Ennek a’ Nemzetnek eredetit, nevekedését, ¿s

el-pnfztuláfát meg~ìrta Mofes, és ö utánna a’ РЮ—

féták, a’ Szent Hifioricufok, és a’ Jérufálmi verze

delmet hißoriában foglalo нед/е] ’Sido, mellyhez

képeß Ã’ Sido Nemzetröl rövideden tsak ezeket je»

gyezzük-meg. -

1)-ben.

..-___ _, _ ‚. ‚г...—
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I)ben. Ennek a’ Nemzetnek Királlya tulaj..

don maga vólt az {Hennek Fija, a’ honnan az ö

.Biroldalmok Teocratiának' neveztetett. ' Meg-mutat

ta pedig az IIiennek Fija magát Izrael Királlyának

lenni. . \ '

1)-Ьеп_. Midön az Egviptombéli Faraô Király.

nak kemény fzolgálatja aloll a’ Sidó Népet mint

tulajdon örökfégét lki -fzabaditotta. д
у 2)-fzor. Midôn öket a’ pufztában ïminden

Nemzettségektöl külön fzakafztotta ‚ magának vál

Iafztotta, 65 mint Igafságban gyönyörködögKirály

a’ maga Népe eleiben Törvényt fzabván. , az e

géIÍz Izraelt Homagiummal, az az, Hitnek 16461616

vel maga páltzája alá le  köt'elezte. _

3)-fzor, Midôn az Izrael elôtt az ellenfêget

Vitéz karral , nagy erövel, hatalommal le-vágta,

Kanahánnak téjjel, mézzel fólyó fôldét örökös lakó

hellyül nékiek ша; holott öket mint meg apnyi _

fzölö vefzfzöket elpláutálván, fze'lefen ki-terjefz

tette; femmit'egyebet' töllök nem kivánván , ha

nem ö folla mint Izraelnek hatalmas Királlyáról,

hogy foha el-ne felejtkezzenek, és 4az ô rendelé

feit ‘, mind az 1116111 Tifzteletre , mind a’ Tör

vénynek ki-fzolgáltatáfára , mind az Orfzágnak

igazgatására nézve hiven шее-011211611 , 65 meg

tartanák.

II)-fzor. Sok háládatlanfágnak jeleit mutat

ta eleitôl _fogva az Izrael ehez a’ Felféges 65 Ditsös-`

I'éges-Királyhoz: mellyek közül én tsak négyet,
de igennevezeteñ emlitek. ч

1)-Ьеп. Midön ötet meg-utálták ‚ meg-vetet~

tél: , 65 Sámuel Profétától a’ Népnek Vénei közön-I

séges akaratból más Királyt kértenek 1. Sam. VIII.

R. 5. 7. 19. w. hogy az _ö Refgublicájoknak-is for.

má
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mája óllyan légyen, mint a’ körüllöttök való Ра.

2)-[`zor. Midön ennek a’ Királlynak erntsé‘

ses til'zteletét eI-forditották, és a’ ’Sidon béliek Is-l

tenek utánn , kinek neve ASTA BOTH, a’ Moábiták'

nak Ilienek utánn, kinek neve CHAMOS; az Ammon

Fijainak utálatos Ilienek utánn indultanak ,. berke.

ket épitvén, és a’ Báálnak fzolgálván 2. Kir. XVII. R.

_ 1 о. w. Mellyért az Щеп az Izraelnek tiz Nemzettségét

Salmanaß'árnak , az Alliriai Királynak fogságában

adta., a’ ki öket örökké való rabfágra el~vitte`, és

Allìriában ’s Média Tartománnyában a’ Magyarok

között fzéjjel hinté ,' kinek Maradéki a’ Caucal'us

.Hegyei között ma-is meg-vagynak, és Derbent Vá

rofsán tul, nem nem igen mefzfze, a’ Cafpiumten

gere körül laknak. 2. Kir. XVII. R. 6; W.

3)¿fzor. Midön a.’ Judának Királlyais az ее

gél'z Néppel egygyiitt az Iñentöl el-távozott, midön

minden gonofzra, mellyet az ö szivek ki-gondol

hat vala , ei-hajlottanak , az Шеи-13 öket Nabugo

donozornak a’ Babiloniaì Királynak LXX. ЕГиец—

deig fogságában adá , a’ honnan mindazonáltalvifz

ná vitre öket Jérufálembe. '

4)-fzer. Midôn a’ Teñben meg-jelent Шеп—

nek Fiját, amaz áldott [zent Mel'siálì, az Életnek

és Idvefségnek Fejedelmét, e’ Világnak Urát , e's

a’ Sidoknak valoságos Királlyát, (kiröl Pilátus Во

та1 Fejedelmi Férjfiu . és Judéának akkori Praeli~
denfe, illyen bizonylágot tett : Ez a’ Názáretbe'li

Зё/ш а’ Sidoknak Királlya) nem tsak meg-tagad«

ták vólna; ezt mondván: Nintsen Királlyunk, ha

nem tsak Tsáfzárunk , 65 egyfzeŕsmindy a’ KerelzbI

fának gyalázatos halálával meg is ölték vólna, gyil

_kollágoknak okát, é`s `az ártatlan Bárány Ur Jé

ius манить Vére hulláfának árrát magokra ki

ахти,
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Áltván, illyen befzédekkel: Az ö Vlr: Идут mi

rajtunk, ¿s a’ mi Fijainkon: az az, Ha a’ Jéfu's

nem bünös és halálra nem mélto; (a’ mint ötet Pi`

látus menté) tehát az Шеи ‘az ártatlan Vér ontáfért,

minket Fô Papokat, Tanáts Urakot, az egéfz Né

pet, és a’ mi Maradékinkat Íiuról fiura , Nem.

zettségröl Nemzettségre, mint gyilkol'okat, ó érette

a’ mi érdemünk fzerint büntefsen-meg.

Ill)[`zor. Azért ez a’ Ditsöfségnek Királlya

is feltámadván a’ halálbol, és iilvén az ô Királlyi

székiben, ’s kezébe vévén haragjának , és 111111115

fának páltzáját, TITUs VEsl>As1.«.NUs'Rom-iiTsá~v

fzár által Jérufálem Várofsát porig le-rontatá, és a'

Templomot fel-gyujtatá. Az Orfzágnak ábr'ázatját

ki-forditá. A’ Sido Népet , mint valami Páfztor

nélkül valô Juhokat fzéllyel veré', és az egéfz vi-~

lágra fzámkivetésben küldvén , minden népeknek

és Nemzettségeknek tsufjává tette.

IV)I`zer. Kevés idö mulva ‚ az utánn a’

a’ Nagr Vefzedelem utánn , Erdélybe még DECE*

BALUS Dákus Király idejében sok ’sidok költözter

nek, a’ kikTrájánus ellen Décébalus Király mellett

hadakoztanak , és Veres Toronyhoz közel egy Vá

той-15 épitettenek, holott moli is egy Thdlmis ne

vü Falntska vagyon.4 ' '

V.)Í`zör. Kriflus Urunk fziiletése utánn 713-dik

efztendöben, fok ezer ’Sidok I'zámtalan fok ’Siru

fokkal és Maurufokkal-Gibráltánál a’ tengeren Spa~

nyol Orfzágban kôltöztenek , kiknek Kalauzzok egy

fïuliánus nevü SpanyolOrl'zági Gothus vólt. Groß/li

Rode'ricu: Spanyol-Orfzági Gothus Királlyon boíz~

szuját akárván állani, azért ,"hogy az ö Léanyát

Chávát meg-fzeplösitette volli/a, a’ Syrusokat., a’

fzámkivettetett ’.Sidokat, Arabsokat, Médusokat és

Maurufokat fel-zenditette, és;1 a’ Király ellen hada`

1 kozván
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kozván Spanyol Orfzágot, el~foglalták és 700. efz

tendök el-folyáfok alatt ottan laktanak. Utoljára

VI.).l"zer. Meg-gyözettetvén a’ Gothufoktol,

más Kerefztény Népeknek fegittségek által, a’ ’Si

dcknak nagy réfze Spanyol Orl'zágbol Africa és

Török Orfzág felé vifzfzá-tért, a’ kiknek Maradé«

kit, mint egy 17oooo~rig valokat FERDINANDUS

Catholicus a’ maga Orl'zágábol tellyelféggel ki-ir

tott, a’ kik-is réfz fzerint Belgium 65 Német 0r..

fzág , rél'z fzerint Tôrôk , Lengyel , Magyar

65 más Orfzágok felé el-oleottanak, 65 а’ kere.ske~l

désnek fzine alatt Erdélybe-is el-jutottanak. A’

régi ’Sido szent nyelvet, a’ melly a’ Bibliában уа—

gyon el-vefztették, és nagy nehezen tanulják a’

’Sido Bibliát, mint fzintén a’ Kerefztények. Min

den nyelveknek felette Német nyelvet tanulnak,

mivel a’ fövebb Kereskedéfeknek Íéfzke Német Ог

fzágban vagyón. Tökéletlen Nemzettfég, tsalárd,

65 ha fzerit teheti, a’ Kerefztény embert minden

javaibol egy fummában ki-fordittani ’s koldulIá ten

li_véteknek nem tartya.

XIV. R É S Z.

Az ÖRMÉNYEKRÖL.

Véghetetlen munka volna, ha ennek a’ Nemzet

nek egéfz Hilioriáját le-irnám. De ha valaki ta

lálkoznék , a’ ki a’ Magyar nyelven ezt a’ faradsáq

got véghez vinni nem fajnállaná, jó dólgót tseleked

ne. Mi pedig rövideden tsak ezen következendö,

dolgokat jegyezzük-meg.

’ \ |)ben.
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1,).ben. Ez a’ Nemzet azzal ditsekedik, hogy

az ö Ori'zágokban, es lakó_hellyekben lett Iégyen

а’ Paraditsom kette, mivelhogy azok a’ nevezetesv

fôlyó vizek, a’mellyekrôl I. Mos. II. R. lo. u..

1 2. 13. ’i4-dik verfeiben emlékezet vagyón Ar

méniában fokadnak.

2.)-fzor. Neve ennek a’ Népnek a’ maga

nyelvén nem Armenus, nem is Örmény, a’ mint

öket magyarúl nevezik, hanem Haile. Pél'dának
ôkáért Noénak fija volt Jáfet, ennek fijay vólth'o-y

mer, ennek fija v6It Togärma, ennek fifa vól'f:

Hail' , a’ ki az Órme'nyeknek leg eIFó Királlya völt',

és a’ Bábel tornyának гриме, és a’ nyerek 61":—

vezavarása alatt I'zemély I'zerint jelen vólt, a’nyel«

veknek öszve-zavarása utánn pedíg onńan egész

Familiájával egygyütt vifzfzá-tért, és Arméniában

meg-telepedett, `

3.)-fz0r. Az’ ö Órfzágokban vagyon az Ara.

rát hegye, a’ mellyen az özön-viz utánn a’ Noé

Bárkája meg-nyugodott. Maga az emlitett Pàtriár

cha annak lapálján Iakozott , és a’ Noé fijaí , uno

kái, az ö Nemzettségek I'zerint a’\földnek fzegele»
teíre vonnan oleottanak-el.

4.)-[`zer. Az ö Orl'zágok fok fzáz efztendök~y

nek el-folyások alatt virágzott. --— Hadakoztanak.

az Alanusok, Görögök, Törökök, és a’ Romaiak' l

ellen , a’ kiket fok izben és fok rendben meg is ver».

tenek. - Az ö Órfzágoknak pedig végsö pufztulá»

sa és romlása igy esett.

Meg-halván LEO Arméniának Királlya , Её:

ñiai maradtanak Oscin és Hardg , a’ kik a’ Kîrálye

ság felett öfzve vefzvén , a’ kiITebb t. i. Harág a’ -

Persákot , Törököket, és Tatárokat a’ báttya ellen

fegittfégül hivta, illyen fel-tételek alatt: Hogy ha

ё ¿Itale а.’ maga báttyát Uscinr meg-gyözhetnég

K. „ée ‘
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. ёзда’ Kiralysaigòt el-nyerhetné; tehát az emlitett Пёр—

nek Fejedêlmei az ö halála utánn az Orfzágot ma

'gok közön orztanák-fel. A’ кашек reginségek ¿nal

el-nyervénHizïrág az Orfzágot, e's az ô rendfzex'int

‘való Hal'álát a’ Népek nem várhatván, ötet idö

'nap elött e1-vel'ztették, és az Órfzágot magok kö

zött fel-ofztották: ‘De xnidön egy Ani nevü тёгов

felett, a’ :nelly Perlìával határos vólt, az ofztás

közben xiieg nem alkhatnának; azért пешек közön

eégesen inindenik Félnek , _hogy a’ fundamentomá

tol _fogva ietejéig le-rontafsék. Melly miatt az Or

l, fzág népe 'fel-háborodván, egy rélze Peŕñában k_öl~

tözött, a’ niás réfze Krimbe jött, fokan pedig Len

gyel îÓi'hfzágiila és Moldavában bujdostanak, a’ kik

közül a’ Tatároktol való félelemtöl indittatván, fe

lesen Erdélybè jöttenek , és magoknak Tsik ban, Sza

mos-ujvárt, Ebenfalván, a’ Statusoktol lakó hellyet

kérvén , диез-шедшими

‘ ш "ТйхёАЫУоккоь.

Neve ennek a’ Népnek a’ niega) tnlajdbn nyel

vén Rome', Mágyaiul Tzi zing, Neinetiil imei:

цех, Olol'zul Сет, Spanyolúl Giîrán, Déákul Zin

gem, а’ Franiziák pedig Egyîpmmbëlieknek ng

vvezikf- Ezeknek az embereknek eredetekröl, az
emberek fok >fuindarxlientum n_c'îlkiiîly valo trägár be

fzédet gondoltanak és formâltanaki - Egy néhány

tudos Férjfiak rollok könyveket-is irtanak, mellyek

mindazonáltal tsak arányo'zásbkkal , vés` еду ’s máis

‚ véle~
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vélekedésekkel tellyesek, a’ mellyek köziil itt egy

~néhánoyt I'zámlálokœlê. 1

1.)-Ьеп. Némellyek azt tartyák, hogy ezek ,

az emberek , minthogy ôk igen feketék; tehát Afri

kábo'l, Szeretsen Órfzágbóll'zárrnoztanak vólna.- De'

nein való ez; mert nem tsak Szeretsen Orfzágbamv

az az, Nubiában vagyAethiopiában vagynak fekete

Izinü emberek, hanem Aliában , 65 Afrikában-is

yövségesen találtatnak.

2 .)['zor. Mások azt mondják, hogy 611` Égyip.

101111101 fzármoztanak , mellyre nézve CAMERA

RIUS tudos férjfìu az Aventinus irásaibol azt be

fzélli felöllek, hogy a’ Tzigányok’Égyipt0mbol va

ló ki~bujdosásoknak okáúl magok azt mondották,

hogy midön HéródesBethlehem Várossábán a’ Jésulì
halálra kereste Ívólna , lés az Angyalokv jelentések-‘"

böl Jól'ef fzüz Máriát, és a’ kisdeg Jésust.felvé

vén, Egyiptom felé I'zaladnának,\ tehát af; ATzìgá

nyok Elei és Nagy-Attyai, a’ kik abban kaz idöben

Égyiptomban laktanak , a’ bujdoso ‘sefet, Szüz

Máriát , 65 а’ kisdeg .léqu fz'állásra béfnem fogad.

ták; minekokáért az Ißenjis _haragiában nékiek a’

fejekhez ezt a’ fententziát ütette, hogy' azoknak

maradéki-is azért a’ vétekért hét hét el'ztendeig

bujdosnának, de egyéb aránt éhel meg ne halnának,

De akárkí is által láthattya, hogy e’ femmi'nem
egyéb ,i hanem tsupán kenyér tsalo hazugság.

3.)-fzor. A’ harmadik rend-béliek igy okos

kodnak: Ezen a’ "Világon egy madár vagyon, a’

mellynek neve Czindus. Ennek bizonyos féfzke

nintsen , hanem egyik helyböl a’ másikba fzerte

fzéjjel vándorol. - Erröl a’ n'ìadárrol az óllyan

_ embereket, a’ kiknek hátokon házok, kebelekben

kenyerek, a’ Déákok ìllyen Példa befzédben l'zok-Y

ták ki-fejezni. Pauperior Liberide et Cindo. - Ee

K я igy
’

’
\



XV. RES Z.

igy minthogy a’ szegény bujdóso. Tzigányoknak

bizonyos lakô hellyek mintsen, fokan az emberek

köziil úgy gondelkoznak, hogy a’ Tzigányok ne

vezete ettöl a’ Czindus madártol vette vóln'a ere

dét; mivelhogy a’ vándorlo embereket Czindusok

nak nevezik.

4.)-Tzer. Hogy egyebeket el-halgafsak azt be

fzélli STRAHLEMBERG fokfzor emlitett könyvében

a’ l¿i386-dik lapon, hogy a’ napkeleti nagy Tatár

Órfzágban az Amuor fólyo vize mellett egy Nem

zettség lakik , a’ mellynek neve a’ Mufzkák között

Kilaki a’ Jakuthi Tatárok között pedig Kilett, a’

kikröl a’ fzomfzéd lakosok ezeket hirdetik 1.) 11611.

Hogy ök anya fzült mezitelenen járnak. 2.)-Г2о1'.

Igen jó vas mives emberek, ugy annyira, hogy az

egéfz nap-keleten leg finumabb Damaskusi kard-va

sokat, hozzá hasonlithatatlan nyilakat, tegzeket, és

minden hadakozáshoz meg-kivántato fegyvereket ké

fzìttenek. 3.)~I`zor. Krißus Urunk fzületése utánn

1300-dik efztendôben Mángu Tatár Chán abban

az Órfzágbaii uralkodván, 65 62611 embereket’a’

Cáspium és fekete tengerek mellyékiröl fel-Izedvén ,

ajándékba a’ Kitai vagy a’ China Órfzágban lakô

nagy Tatár Chánnak küldötte , hogy az ö fzámára

minden féle hadi fegyereket és Í'zerfzámokat kéfzit:

tenének. 4.) fzer. Gilán tartománnyában Persia

ban a’ Cáspium tengere partján lakó népek, me'g

mais. igen jó és nevezetes vas mivesek, a’ kik az

'emlitet orfzágban mint fzintén amazok leg betse

_ sebb fegyvereket tsinálnak. 5.)-fzör. Ezek az embe

rek az' eröfs medvét-is ugy meg-fzokták I'zeliditteni,

hógy az orrokra vas-karikát vervén , fzájjokra za

bolát, 65 hátokra nyerget tévén ugy járnak raj

tok , mint valami derekas hátos lavan.

148 .
l

Nem
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_ Nem tudom talńlhatna-é valaki a’ Tzigányok

hoz e'zeknél hasanlatosobb embereket Añában; és

ki maja, mivelhogy bk а’ kéi feuyebb emliren ha.

talmas Periìai és Chinai Tatár Chán birodalma alatt

laktanak, és laknak, talám a’ Tzigánynevezetet

is azoktol a’ Giláni népektöl vették a’.Magyar0k,

és ugy alkalmaztatták a.’ közöttünk Iakó Rómé

népre.

Nem fundamentum nélkiil irtam ezt; mei-t Chin

аи: oibrz', akár Реп-Пай, акаг’всуъыад ’s akár

Tatár lnyelven annyit téfzen, mint Nemzettségnek

rendei , egy kù'lönös atyafiui sereg , mellyet a’

Déákok Tribus fzóval téTznek ki, Chán pedig Ki

rályt tél'zen , és e’ képp'en a’ Chin Chán annyit té-‘

fzen ‚_ mint Реп-бай Király, avagy Chinai Tatár

Chán fer-ege, hai'sanlo-képpen Czinmör annyit té

I'zen mint egy magyar Tribu-s , mellynek neve Moer

vagy Mörh, a’ mellyröl fellyebb a’ ssl-dik lapon

láthatni.

5.)-fzer. Ennek a’ Népnek féi'zke , és leg ré

gibb lakó hellye a’ kifsebb Asia lehetett, az Akara

fólyo vize mellett Angurìa'várofsa köriil, a’ melly

Tartománynak Cziántare a’ neve, és a’ mellynek

fzoml'zéd Tartománnya Romai vagy Roni, a’ hon

nan a’ Tzigányok magokat a’ magok nyelveken

Rome'nak nevezik. A’ melly ori'zágban Thémîr

Chán Bajazétes Török 'I'sáfzárral Anguria Vároi'sa ‚

határán 1412~ben. Juliusnak I-sô napján meg-ät'

közvén, a’ Török Tábort igen meg-rontotta- Ма—

gát elsô Bajaze'test feleségestöl egygyiitt rabságra el

vìtte , a’ vidéket fel-prédálta , pufztitotta. A’ melly

,vérengezö hartznak és pufztittásnak alkalmatofsá.

gával a’ vidéki lak0`sokis I'zéljel fzaladván, a’ ke'

refztények közé Europába érkeztenek, az emlitett

hadakozás utánn nem fok idö mulva 1417-Ъеп.
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XVI. RÉS Z.

ERDÉLYNEK А' MAGYAR KIRÁL

шок АЪАТ’Г УАЬб дамы.

TASANAK MODJÁROL,

Ke'rda's. A’ Magyar«Kìrállyok alatt- minémii,

'És mitscdás állopattya vólt Erdély Orfzágának?

Гати. Minek-utánna a’ Magyar Királlyok

'Gyula Hertzeget meg-birván, Erdélyt a’ magok

birodalmok alá hodoltatták vólna, annak-utánna

az egéfz Tartományt két nagy fzakal'zokra halitot.

гаек, ugymint,Magyarságra\és Székelyfégre, a’ ‘kik
hezŕ idövel a’ Száfzfágot -is hozzá ragafztották.`

Mind a’ hármot pedig kifsebb fzafzokra Vármegyék

re, avggy rzékes hellyekre, киша külön fel-orme

_ták, három Fö Tifzteket rendelvén elejekben ugy> '

mint. >1.) A’ Vaj`d|át avagy Fô-Vezért. 2.) A’

Székellyek Fö  Hadnagygyát. 3.) A’ Száfzok Fô

Ispánnyát; - Minekelötte pedig ii'ásûnkban fel

tennök , hogy a’ régi idökben élt Vajdák minémii

formaban igazgatták légyen ezt a’ három egymáliol

különös és külömbözö fzakafzokbol, és kitsiny tár

tományotskábol álló Erdélyt, a’ dolognak jó rendi

hozza azt magával, hogy azoknak a’ Magyar .Or->

I'zági Kíráliyoknak a’ kik Zapollya János Király

так általa E'rdélynek Magyar Orfzágtol lett el-fza

kal'ztatása elött éltenek, és Erdéiyben magok képeket

\ yiaelë FÖ-Vezéreket tartottanak, aznknak neveket

' minden



A’ MAGYAR KIRÁLLYOK ’s. ait. if:

den fzéleílség nélkiil negylien-rekel'ztetett rövidseggel

elöffzámláljuk, a’ kiknek'régi ditsöfségekkel fénylii

nevek és emlékezet'ek illyen modon következik, '

_ I.)sö SZENT ISTVAN Gejza Hadnagynak

(nem Királynak) és Gyulai Sáránalr ñja, a’ kiröl

fummáeon ezeket jegyezzük-meg. 1.)-ben. Születte
щ: Efztergom Várofsában Krißus Urunk Í'ziilete’se

utánn 969 dik efztendöben. 2.)-fzor. VII-dik _Bene

dictus Ròmai Papa az ö I'zámára egy igen fzép a

rany Korónát kéfzittetvén azzal loco-dik eI'ztendö

ben meg-korònáztatott. - Hogy pedig a’ köz nép

annál nyugottabb fzivvel hitethefse-el magával,

h_ogy azzal a’ koronával meg-koronáztatott fzemély,

valoságos és Ilientöl rendeltetett Király; erre nézve

An'gyali Koronának-is neveztetett , a’ mellyet a’

Néр Tanátsofsai politica ratiobol I'zoktanak tseleked

ni, hogy a" Király meg-koronáztatása alkalmatos-Í
ságával mind a’ Koronához, mind a’lmegkorońáz

tatott Királyhoz , a’ Népnek fzivében tellyes'tifzte

letet gerjefzfzenek. 3.)-fzor. Vette:el Házos Tár

sul GISELAT Vilhelmus Burgundiaî.Hertzegnekléá

nyát, a’ kitöl Imreh Hertzeg fzüllettietett, a’ ki
me'g édes Attya életében az egéfz Orfzágnak nagyl

I_'zomoruság'ára és kárára meg-holt. 4.)-fzer._Kupát

a’ Sümegi Hertzeget, a’ ki pogány lévén az lßván

Király ¿des annyát feleségül kérté a’ végre, hogy

a’ házofságnak Í'zine alatt a’ leg elsö' koronás Ki

rályt Iñvánt az _élök közül el~olthafsa, I'zerentsés

hadaszáfsal fmeg-yerte. 5.)-fzör. Gyulát-is _az

Erdélyi Fejedelmet , a’ ki Ifivápra a’ kerel'ztêny

Valláfért neheztelt, és Magyar Órfzágon fok pré

* dáláflvitetettvéghez', megyerte, elfogta . rabság~

ra vitette , egefz Orllzágát maga birodalma alá meg- I

VAhodoltatvyán, Vazt kerefztény Praesidiumçkkal (ты.

lyeknek nagyßbb réfze Német kerefztényekböl ál

’ ' ` loir)l '
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1011) meg-rakván , az Erdélyi Magyarokatgia a’

kereszte'ny hitte megitéritette, 65 Ег(161у1 Fejede

lemnek ZOLTAN~t, az Arpád Kapltány igen el~öre

gedett fiját tette. 6)-fzor. Az ö uralkodáfänak 5151

ta 38- efztendök töltenek el , 65 Krißus Urunk 1211

letése utánn 1e38-dik efztendöben, életének LXX

dik eleendeiben meg-holt , 65 Székes Fejérvárt

abban a’ Templomban, a’ mellyet ö maga a’ Во1—

dogságos Szüz Mária Tifztefségére épittetett , és a’

mellyben annak elötte Imreh Hertzeget~is 614611161

tette vala , el-temettetett.

Il)dik. PETER, Vilhelmus Burgundiai Her

tzegnek Gejza 1117611 К1г61у Attya léányátol fziile

tett kevély,`és a’ Magyarokat femminek állitto fija,

meg-koronáztatott m38-dik efztendôben, a’ kiröl

ezeket tartsuk-meg. x.)ben. Ennek Felesége a’

Tseh Órfzági Fejedelem léánya ïudith vólt. 2)-fzor.

Meg  vetvén a’ Magyar Fö Rendeket az 011263130!

gainak igazgatására idegen' Tifzteket hozott bé. 3)

fzor. Az Órfzág Fö Rendeit azzal fenyegetvén,

.hogy foha 15 а‘ meddig 6 61, közüllök femminémü

Tií'ztségre egygyet-is fel~nem 7612611, hanem minden

Tiïztségeket a’ Burgundufoknak kezére fogna bizni;

erre nézve uralkodásának 3dik efztendeiben az Or

fzágbol ki~üzettetett, 65 magát Henricus -Romai

Tsáfzár óltalma alá ajánlotta.

[ID-dik ABA Giselának az Ißván Király felesé

gének 61156, ésSároltának ugyan az 1117611 Király

hugának Férje , minek~utánua Péter ki~iizettetett

vólha, Magyar Királlyá vállofztatott, 65 megis ko

двадцатой. I De ez-is. 1.)-Ьеп. A’ Magyar Fö

Rendeket hátra hagyván, inkább az alább való

emberekkel kezdett társolkodni, a’ melly tselekede

16611 ezt-is a’ Nép meg-unta. Annakokáért- 2)-í'zor.

A’ Fö Rendek Harmadik HENRICUS Romai TSáfzár

~ hoz.



A4 мышц KIRALLYOK is, 'an с. m

hoz. az iránt követeket küldvén , hogyl Pétert hoz

nák vilezá, a’ Nép között` támodás indult, az Or.

fzág két réi'zre hasadott, és a’ Fö Rendek közül

egy nap ‘ 50. Méltoságban helyheztetett Uri embe

reket fzemély fzerint meg-öletett. Annak-utánna. _

3,)-i'z0r. Aullriába és Karinthiába rohanván, ott

nagy pufztittáil vitt véghez; De végtére Albert Au

Ilriai Hertzegtöl 65 Pétertöl meg-verettetvén,midön

el-I'zaladott vólna a’ Til`za mellett a’ Magyaroktol

meg-ölettetett. 4)-I'zer. Henricus ¿Római Tsái'zár

Pétert a’ Királyságra vifzfzá állitotta. A’ Magyaro

kat a’ Baváriai Törvény alá fogta, Réájjok bizo»

nyos fummábol állo adot vetett, és itt kezdik a’

Romail Imperatorok a’ Magyar Orfzághoz valo praa

tensiojokat formálni. 5.)-fzör. El-felejtkezvén Péter

az elébbeni bujdolsásának napjairol , és a’ Magya

roknak hozzá mutatott .indulatofságukrol , ismét

kegyetlenkedni kezdett, melly miatt a’ Magyarok

réájja támadván , mindön Außria felé futna., el-fo

gattatott; 65 vifzfzá hozattatváu fzeme ki-I'zuratott,

’s Székes Fejervàrra rabsgára vitettetett ‚ a’ holott a’

mint BONFINIUS irja végre megis ölettetvén a’ Pé

tsi Templomban el-temettetett.

IV)-dik: ELS() ANDRAS. A’ ki az Iltván

Király Rokoni közül való vólt. E’ két attyafìai

val egygyütt ugymint Bélával 65 Leventiufsal, a’

Péter Király kegyetlenségét nem álhatván Китай

niába ment vólt; de onnan a.’ Magyaroktol haza.

hivattatván , és lPétert el-fogatván, ’s vélle a’ fel

lyebb meg-irtmod ['zerint bánván, a’ Magyarok

nak negyedik koronás` Királlyokká lett. —— Errôl

a’ Királyrol ezekevt jegyezzük-meg 1)-ben. `En

nek ideiben és engedelméböl egy Vata nevü Ma

gyar Hertzeg a’ kerefztényeken fzörnyü ìildözéŕl

ritt véghez, és a’ Magyarokat a' bálványoiálra

vifzfzñ
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уйти tsábitotta. 2)-I'zor.. Maga a’ Király kerel'z

tény lévén , ezt ugyan су ideig megfengedte, mig

magát a.’ Királyságban megferöfsithette. De Vég~

tére elzére térvén, Törvényt adottki , hogy vala

kik a’ pogányi fetéttségböl a’ Krilius hivfégire, és

lz Évangyéliurnnak világofságára meg nem тёте}: ‚

mindazok fejeknek és Jofzágoknak el-vefztéfekkel

bünlettetnek-meg. 3)-‘I'zor. Hadakozott Henricus

`’.l`sá,1”z¢írral ‚ а’ kiuek nagy kéÍ'zìiletböl álló két ’se

regeit a’ Magyarok meg-’lzoritvám Andráfsal kén

telenségböl meg-békéllett. '4)-fzer. Vette magának

Feleségül a’ Майна lOrfzági nagy ~I-Iertzegnek

. Léányát, a’ kiböl két ‚ fija fzületett, Salamon él

Dávid. к . ч .

V)~dik. ~ELSÖ BÈLA András Királynak ,tielifY

ver ôttse Boleslaustengyel Király segittsége által,
y Audrás Шину ellen паду _hadi kéfzülettel érkezett

>Magyar Orfzágba, a’ kinek vHenricus Tsáfzár él

Tseh Orfzági Fejedelem Wratislaus segittö fegittsé»

givel egyetemben a’ Tifza v_ize tájján ellene men

vén, az András hada meg-verettetett. A’ Tsehek

Fejedelme, és a’ Tsáfzár vitézeinek vezérei el-fol

gattattanak , maga pedìg Andrés midön a’ Bakou

nevii erdöben fzaladna és bukálna, bánatjában meg~

erötlenedvén meg-hólt, és a’ Balaton mellett, a"

Tihanyi Klaßromba , a’ mellyet maga épittetett

vólt, `el-tenzxettetett , és ö utánna Bela ioói-dik

El'ztendöben Székes Fejérvárt Magyar Királyságra

meg-koronáztatott. Kiröl ezeket jegyezziik-meg.

1)-ben. Ez a’ Béla verettetett leg~elfôben ещё?!

pénzt Magyar Orfzzigban. 2)»_fzor. Ennek ideiben

a’ Magyarok a’ bálványozáfra vifzfzá'akarván >tér
ni, azoknak Elöll-jároi le vágottattanak, és meg-

parantsoltatott, hogy a’ _kerelztény Vallas az е

géfz Orfzágban meg-tartattafsék.l 3),-fzor. _.Ió

‚ rály
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A’ MAGYAR KIRÁLLYOK ’s. a’. t. Ii;

rály vólt, Salamont az András Király шаг, a’ ki

még ô elôtte Királysâgra fel-koronaztatott, igen fze

rette. 4)-fzer. Midön a’ többi között legyfzer Tör~

venyt és igafságat akarna fzolgáltatni, a’ fzékiböl

ki-esett, ¿s el-nehezedvén uralkodásának 3.dik el'z

tendeiben , 'Krillus Urunk fzületéfe utánn 1063-ban

meg-hólt. 5)-fzôr. A’ maga feleségétöl Richesátóh

ki-is Lengyel Orl'zági hadi vezérnek ‘Micislának vólt

a.’ Léánya , három fijai maradtanak, ugymint Gej

za, Lulzlo, és Lçímpert: De ezek közül ebben

az efztendôben a’ Királyságra egyik fe következ

hetett , mínthogy Salamon már meg-koronáz

tatott vôlt, hanem Lengyel Orfzágban menvénl,_

ott hadat'fzerzettenek, és annakutánna onnan ki

iitettenek. ' ` >

V[)dik. SALAMON , elsô Andrásnak Fija,

Henricus Tsáfzárnak Veje, az Imperatortól Magyar

Orfzágba hozattatctt, és az Órfzág nagy Rendei e

lött a’ Királlyi fzékben helyheztetvén , a’ Béla ha

lála után 10.e[`ztendöket és egy néhány h'on'apok'at

uralkodott, a’ kiröl ezeket »jegyezzük meg x)ben.

Hazugság hogy Markalf valalla ennek udvari b0

' londja lett vólna, hanem az az irás , a’ melly Sa..

lamon és Markalfközött lett Difputationak a’ nevit

vifeli, tsak valami Komédiás játékra kéfzittetett

bolondság. 2) Í'zor. A’ fellyebb emlitett Béla Ki

rály (iai Lengyel Orfzágbol ki~jövén, Salamonnal

hartzolní kezdettenek, de egymás között tsak ha

mar békel'sêgre, mentenek, 'mêg-ofztván magok kö

zöit az Crl'zńgot, mellynek két rél'ze Salamonnak,

harmar! réf'ze pedig a’ Béla Király fijainak jutott , '

és akker Salamon a’ Koronával harmadfzor korn

náztafoft-mrg. 3);fz0r. A’ Tsehekkeles a’ Ku

ma'nufokkal i'zerentséfen hadakozott , a’ kik az Or

fzzígban bé iitettenek vólt , és_ Мои/ё: _fel~_is^pré

' dál
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dáltatta. A’ Bill'énufokat-is, a’ kik prédálnì Ma

gyar Orfzágba jöttenek vólt, megwerte;` e's ennek

alkalmatofságával Nándo'r. Fejér  Várt meg-vette,

és fel-prédálta; A’ gazdag préda felett pedig Sala

топ és a’ Gejza Бай egymálfal meg nem egygyezhet

vén ,~ egymásközött öl'zve-háborodtanak. 4)-fzer.

Öl'zve vel'zvén Salamon a’ Béla; fijaival Gejzával és

Láleoval, mîvelhogy Salar-hon öket e1~vel`zteni igye

kezik vala, egy-máfsal meg-ütköztenek, és végtére

a’ Béla ñjainak fzolgálván a’ I'zerentse, Salamon

tol a’ kóronát eI-nyerték, és' ötet az Orl'zágbol

lo74-ben ki-kergették.

VID-dik. ELsÖ GEJzA Ugyan elsö вешал:

a’ Fija, azon el'ztendöben a’ Királyságra fel-koro~

náztatott, a’ kinek ideiben negyedìk Henrik Romai

Tsáfzár Salamont a’ Királlyi fzékibe vifzfzá nem

tehette, noha azon maga Gejza is  igyekezett, hogy

az Orfzágot Salamonnal meg-ofztván ‚ ketten ига!

kodjanak. De ezt a’ I'zándékát vêghez nem vihet

te, mivelhogy uralkodásának 3-dik efztendeiben

` megfhólt. Ennek Vezeték neve a.’ Magyaroknál

GEIZA MAGNUS, az az, Nagy Сера vólt, kinek-is

két fijai maradtanak ugymiut Krilmiín és Almas.

пищи. $2Еыт ЬА52ЬО. Е1зб Béiának

a’ Fija, és Gejzának az Öttse, némeliyeknek értel

mek fzerint 1077-ben a.’ Magyar Királyságra fel

fzenteltetett, ée mint egy 13. efztendöknek el-fólyá

fok alatt uralkodott, a’ kiröl rövideden ezen követ

kezendö dolgokat jegyezzük-meg. ‚ 1)-Ьеп. Nehe

zen vehette réájja a’ föld Népe, hogy a’ Királysá

got magára fel-vállolja, azzal mentegetvén magát,_

hogy ô magát arra a’ Tifztefségre méltónak lenni

nem itéllené , hogy a’ királlyi Koróna az ô fejibe

çétettefsék, minthogyl ô az elötte való Királlyok

1191. képeß tsak femmi , és azoknak nyomdokakat

‚ el
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el fem érheti. -— А2‘0тЬап 8а1ашоп Király-is é.

letben vagyón, a’ ki háromfzor koronáztatott-meg,

65 ô a’ rend fzerint való Király : mindázonáltal a’

Fô Rendeknek fokl'zori buiitto kéréfek elöll ki-nem

álhatván, végezetre a’ Királlyi nevet és Koronát

fel-vette, annak elötte a’ bujdoso Salamon Királyt

békefséggel meg-kinálván. 2)-fzor. Salamon LáI'z

lo Királyt titkon el- akarván oltani , Salamon

el-fogattatott, 65 Visegrádban áreilomban шпаг.

tatott, de hamar elbotsáttatott, és 1084ben a.’

Felefégéhez Rátisbonába ment ; de a’ felesége

az udvarába bé nem fogadta, -— Utoljára а’

Kumánufokat 65 Lengyeleket maga mellé vêvén

Szent Láleo ellen hadat inditott, de fzereůtsétle.

nül járt, mellyre nézvel I'zerzetes életre adta ma

gát, 65 Eiiria Tartománnyának Pola nevü Város

sában fzegény állapotban meg-hólt. 3)-fzor. Szent

Láleo Király. Horváth Ori'zágot és Dalmátziát el.

foglalván -ezeket a’ maga birodalma alá rekefztettemy

I'zer. Kegyesjámbor élete, 65 ['ok jeles vifelt dolgai ’s

fzerentsés hadakozásai utánn, midön a’több kerefz

tény Királlyokkal egygyiitt Jérui'álemnek 65 а" Ka

nahán földének el-foglalására hadi fereget kéfzit.

tetne , meg-holt; és Nagy Váradon 1095-dik efz

tendöben abban a’ Templomban temettetett-el, a’

mellyet maga Iépittetett vólt. ~- Ez az a"Szent

Láleo, a’ kinek neve napján a’ Romai Catholica

Vallásan Iévö emberek efztendönként innepet fzok~
tanak I'zentelni.

IX-dik. KALMAN. yElsö Gejzának (а’ mint

ROSANUS irja kantsal, pupos hátu, fánta, felyp ,

de magát igen nagyra tarta éktelen fija, 1096-dik

efztendöben Magyar Királyságra koronáztatott, a’

kiröl ezeket jegyezzük-meg. x)ben. E’ vólt leg-el

sö Püfpök Nagy Váradon, 65 onnan máfodik _Ur

. bá

v..
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bánus Romai Pápa engedelméböl Magya: Király

fágra kenettetett-fel. 2)-l`zor. Vette magának fe

leségül a’ ROGEBIUS Siciliai Fejedelem léányát, a’
kitöl két fìjakatA nemzett, Láleor és I_/lvcinßl a’kik

kôzíil Lál'zlo -1 112-dik efztendôben meg-hólt.

3)-fzor. Hadakozott a’ Velentzei Népek ellen, a’

kiket meg-birván Horváth Orfzágot és Dalmátziát

tôllôk el-nyerte. А 4)-fzer. .Almusnak, a’ maga teli

vér öttsének, és Bélának~ az Almus Fijának fzeme

канифоли, hogy- a’ Királyságra egyik-is fel ne

vétethe'fsék. 5)-fzör.' Meg-halván az elsô felesége

annakutánna Oláfz-Orfzágból vett magának Felesé~

¿et , a’ mellytöl egy fiat nemzett, kiuek neve Во

richus vagy Bartholomaeus vólt. ó)l`zor. 18. efzten

dei uralkodáfa utánn 1 114 ben meg-hólt, és Sze'

Ykes Fejérvárt el-temenetett. I

Х) dik. . MASODIK ISTVAN Kálmánnak fija

még kisdeg korában 1 l 14-ben.Magyar Királyságra.

‘ koronáztatott: A’ Kiröl ezen következendö dolgo.

kat tartsuk-meg.Í 1)-ben. Nyoltz efztendöknek el.

folyáfok alatt Tutor és Curatorság alá le'vén rekefz~

`tetve , helyette az Orfzágot a’ Fô Rendek igaz
Y gatták. 2)-fzor. Mihelyt a’ Curátorság aloll fel

fzabaIdult, és a’ Királlyi páltzát a’-kezîbe vette,

fzemei fel~nyiltanak , és tovább látott mlntfem kel

lett vólna. 3)-fzor. A’ Tsehekkel, a’ Lengyelek

kel, az Orol'zok'kalga’ Mélìai Népekkel, a’ на.

tzokkal , a’ Görögökkel fzerentséfen hadakozott,

és Emmanuel Török Tsáfzárt gúnyolta , hogy vél

le fzemben fzállani és hartzat állani nem akart, és

nem mert, a’ ki annak-utánna l'ok károkat tett né

ki. 4)-lzer. A’ Kumánufokkal barátkozott. Az ö All.

Tzonyaikkal fokat társolkudótt, végezetre pedig vér

hasba esvén, mintegy 1 8. efztendeiuralkodása utánn

113 1ben meg-holt, és N, Vátadon el temettetett.

шмяк
s
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шути. MAsoDIK BELA. Almus упадка.

lan Hertzegnek. világtalan fija (a’ kinek fzemeit Kal.

mán irigységböl a’ végre fz'uratta Vólt ki, hogy

ôtet a’ nép elött alkalmatlanná és „шашка tévén ‚

ё’КйтбПуй Méltoságra fel ne Vétettetnék) 1 i 3 i-ben`

koronáztatott-fel'Királyságra, a’ Kil-öl ezeket ' tar

tsuk»meg. 1)-ben. EnnekAttya Almus magát Eni;

niánuel Török Tsáfzár `I'z'árnyaì alá megvonván, "

végtére Mátzéklòniának Konŕlántzia nevü vároísá

han meg-hölt. ë)-l`z0r. Ezt a’ Bélát a’ Fö-Rendek

кыш némellyek Magyar Orfzágban tartották , és

alattombain мушек, а’ kinek-‘meg kisdeg tsetse

тё- kórában hogy a’ Iìemérem testêt elvágják, кы

man терм—атом vala; de az az einher,- ‘а’ kite

атак a’ ldolognak végben vitele bizat'tatbtt'yala,

еду kis kutyának fzeinérern teàtét elmettzetvrén,A é!

á’ Bél'a izeiiiërém telle he'llyett azt mutatvánlbë', a’ Kin
rälyt illyen irlöildál _ńleg -ltsaltaf 3)-fzoi'. Mid'ón'

á’ fellyebb einlìtett Illván Király a’ maga _buja'lko- ‘

dò elétében láthá д hogy ńéki fernmî maradéka.

nem чаша, a’ ki а uiánna à* накину: зъёкьец’ш

he'tne , ennek meg-fontplásá néki nem kis мат.

lenség'et охоты. Egykor pedig tudtára adván

iékie , hogy az Almus fija Béla ‚ az Orl'zágban

még életben vólna, öìetrnaga eleila'e vitetvén, fi.

jávárfogadfta, és az Orfzágnak F6 Rendei elött та.

'ga Succefso'ranak valván, az Orfzág Rendeinek а

jánlotta'. 4)-fz'er. Ennek ideiben a’ Lengyelek és

az Опыт}: Kálmánnak Borìchius nevezetü ñját Ma

gyar Oríìági Kìrályságra bé akarván hozni, vifzfzá

verettettek'. 5)#fzör. Ez a’ vak Béla Rumát, vagy

Ráinát, mellyet molt Bosniának -neveznek, i i 3 8 -ban

Magyar Orfzághoz ragafztotta. 6).-fzor: Ez a’ Béla

jó és okos Király vólt. Sekfzor fzokta vólt a’ Fô

Rendek elött ama mondáll выедет. А’ h' nem

tud
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tud türni , nem tud az urall-odni, vagy pedig a’

h' nem tudja mi légym a’ rofzsz, az a’ jót meg

betsülni пет' tudja. 7)-fzer. Vette vólt magának

felefégül a’ Görög TsáI'zár hugának léányát, a’ ki.

nek attya egy Uzinevü Máce'doniai Fejedelem

vólt, a’ kitôl négy jô Fiakat nemzett Gejzút,

Láleot, [jìvánt és Afmujl.

XID-dik. MAsoDrK GEJzA az emlitett vak

Bélának elsô шпат fija attya halála utánn 1 141

ben Magyar Királyságra koronáztatott, és 20. el'z

tendöknek és 3. honapoknak el-fólyáfok alatt di

tsôfse'gefen uralkodott , a’ kiröl ezeket jegvezzük

meg. 1)-ben. Midôn Harmadik Konrád Borichiulì

(a’ kiröl már a’ fellyebbekben emlékezetet tettem)

Magyar Orfzági Királyságra bé akamá hozni, és

Henricus Außriaì Hertzeg Hadnagysága alatt Ma~

gyar Orfzágnak el-foglálására egéfz Német Orfzág

bol teméntelen Sereget küldött vólna, ekkor ez a.’

Gejza iñjatska Király léve'n, és az ellenfe'ggel bát.

ran fzemben mervén I'zállanì , a’ Teutokat az az,

a’ Burgundufokat, Aúliriai, Baváriai, és a’ Захо—

niai Hadakat igen igen meg-gyözte. 2)-fzor. Ez

à’ Gejza Király hivuttki Saxoniábol fok népeket,

nagy Privilegiumat igérvén nékiek , ‘a’ kiket Er

délyben bé-küldvén, a’ Királlyi fundofon öket meg

telepitette, holott e’ mái napig is minden bántodás

nélkül laknak, a’ kik annakutánna Шеи kegyelmes

ségiböl böve-bb néppe' és Nemzettségge fzaporod

tanak, és a’ Magyarok között Száfz a’ Nevek.

3)-fzor. Vette vólt magának felefégül Minoslaus

Olofz Orfzági Király Léányát , a’ kitöl 5 Eakat

nemzett, ugy mint Ißvánt Be'lát, Arpádat, Gejzát,

. ¿s Almujl, de ez az utolfo még kisdeg kórában

._ дев-МЭН. 4)I`zel‘.I Ennek ideiben kezdett zum'gye:

¿es N. Szeben Erdélyben épülni, `54)1I`zör. Ежи;

boldog
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’boldog emlékeze'tíiŕ Király- 1 161-dik efztendöben

meg-halván Székes'Fejérvárt el-temettetett.

XIII.)-dik. HARMADIK ISTVAN a’ тонет

ет1116ц‚Се12611а1( elfö I'zülött `fija `Magyar Király

ságra korónáztatott 1 161ldikben, és 1 2. eïztendökig

uralkodott, a’ kiröl ezeket jegyezzükmeg. 1).b¢n

Hárcm efztendöknek el-folyálbk _alatt a’ Népre а

dot nem vetett. 2)-fzo'r. Dalmátzia és más Таи;

tományok felett Emmánuel Török Tsáfzárral I'okàt:

verekedett. 3)-fzor.. Midôn ez a’ Király a’ Velen.

tzei’Tenger mellett lévö Tartományoknak visgáiá.

fakra ment vólna, a’ vak Béla fijai ellene pártot ü

töttenek, és eröfzakoson Királlyokká lettenek. ‘

XlV.)-dik. MASQDIK 'LASZLO , a’ vakißéla

Kîrály ñja el-lopván a’ Korónát, némelly 1561;

tsap , 65 zenebonás emberektöl Királlyá tétette»l

tett; de hat honapok mulva 1 162dik `el'ztendôben
meg-hôlt. ч ‚ i

XV.)-dik. NEGYEDIK IsTvAN , игуан a’

vak Bélának harmadik fija, öfis a’ báltya halá-`

la utánn azon factioqu emberektöl eröfzakoson

meg-korouáztatott. - Ez a’ rend I'zerint való Ki

rályt III-dik ISTVANt az Orfzágból ki-vervén , tit-l

kon mérges itallal el-oltattaîäta, ki-is Székes Fejér

várt temettetett-el; annakutánna pedig maga Ne

gyediń I_[Ivcín-is meg-hólt, nem viselvén a’ Király

„igor iovább ö: bóbapbál. `

XVI.)dik. HARMADIK BELA, másodiky

Geizának ugyan második fija ‘1 i74-ben , .la-i

nuarius hônapban Magyar Királyságra valósággal

meg-koronáztatott, a’ kiröl ezeket jegyezzük-meg#

1,)~ben. Ennek ideiben kezdett Segesvár Erdély»

ben épülni. 2.)-fzor. Ennek ideiben az Orizág

ban l'zámtalan fok tolvajok támadván, azokat ki-I

îifztitotta. 3.)-I'zor. Ez iratta_leg~elsôben a’ Ma:

L 'gyal'

141“.
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g ‚

gyar Királlyok Titnlufsaikban a’ Gallitziai Király

ságnak nevét, a’ melly Város Mufzka Orl'zágnak

Nap-kelet felöll való réfzében Domiriának fzom

fzédságában fekfzik. 4.)-fzer. A’ Törvénynek ki

fzolgáltatásában hofzfzu és tekervényes Procefsust

nem tartott, hanem egy világos tellyes tökélletes

ségü Inßántzia mellett lévô egy néhány fzavát. bê

vehetö bizonyságokkal meg-elégedvén, arra Sen

tentziát mondott. 5.)-fzör. Ez a’ Béla III-dik

‘Coelejlinus Romai Papa Udvaránál inliálván , Láfz

Iót, a’ kinek Tetemei N. Váradon vagynak', a’

fzentek feregei közé bé-iratta, és az ö emlékezeti

re az halála utánn N. Váradon nagy pompával

Innepet fzenteltenek. 6.)-fzor. 23. efztendôkig és

egy hónapig uralkodott, 1 196-dik efztendöben pe

dig meg-halván, Székes Fejérvarott el-temettetett.

Maga utánn két fijakot hagyott, ugy~mint Imrc'ht
és Andrást. ' Y

XVII)dik. IMREH , Hnrniadilrl Bélánalr e1

sö fziilöft fija 1196~dik efztendôben Magyar Ki

rályságra koronáztatván, 8. efztendökig, és két

liónapokig uralkodott, a’ kirôl ezeket tartsuk-meg.

1 )ben. A’ _Király tellvér ôttse András Dalmátziá

nak , Kroátziának, Romániának és Kumániának Fe

jedelme lévén, a’ báttyára Imreh'Királyra nagy

'haddal támodott; de [тж/2 Király az András ha

dát minden hartz nélkiil ie-ültetvén, az öttsét ma

gával fogva. el-vitte, a.’ kinek meg-fzabadulásában

a’ N._ Váradiak l'okat munkálkodtanak , mellyért

idövel Andrástól jutalmat-is nyertenek. 2.)-fzor.

Ennek az Imreh Királynak felesége vólt Conjlántifz,

az Arragoniai Királynak II-dik Alphonsus-nak 166

nya, a’ kitöl egygyetlen vegy iìjat nemzett u. m.

ляг/иди 3.)-fzor. Ennek ideiben kezdett Száfz-l

l/'áros és Brafsó épiilni , és kö-fal közé vétettetni..

\ 4.)-fzer.

\
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4_)[`zer. Innocentius Romai Pápa 1203-dik efzten

döben a’ két atyañakat Imreh Királyt és» Andráit

öfzve-békéltetvén , Imreh Király a’ maga édes fiját

Ldleót a’ Magyar Korónával niég a’ maga eleté

ben meg-korónáztatta. De maga azon eI'ztendö»

nek vége felt' fulyos nyavalyában esvén meg-hólt„

ki-is a’ maga kisdeg korónás fiját az ô Öttsének
Y Andrásnak gondviselése alá ajánlotta. Ennek ai".

Királynak teste Egerben 1204-dik efztendöben teg

mettettett-el. y '

)WMD-dik. HARMADIK LAszLÓ. Imreñ

Királynak törvényes és valóságos korónás fija, a’

ki az Uralkodást minekutánna kezéhez vette vólna,

ö-is az Attya halála utánn hat hónapok, e's öi; на

pok mulva meg~hólt , és Székes FejérVán еще

mettetetf. ’ _

XIX)dik. MÁSODIK ANDRAS, a’ harma

dik Béla Király fija i205ben lett Magyar Kiráb

lyá és 30. efztendöknek el-fólyások alatt nagy di»

tsérettel uralkodott. Errôl a.’ Királyról ezeket je`

gyczzük-meg. 1.)-ben. Ennek elsô felesêge Её

lruda vólt , Nemzettségére nézve Német léány , a’

a’ kitôl három {чаш nemzett, u. m. НЁМ-с, Ка].

mán-t, Andrés-t , és még egy léányt Szent Erse'~

beth Ale'zonyt, a’ kit a’ Romai Pápa a’ fzent Afz~

izonyok feregébe irt , és az ô emlékezetire Innepet

rendelt. - A’ második feleségétöl Béátrix~tól,

a’ ki Aldebrándus Olafz Márchionak vólt a’ leá

nya, nemzette Щит-т, harmadik Andrés-nak az'

Attyát. 2.)-fzor. A’ maga elsô fzülött fiját [ММ-т,

а’ Magyar Korónával jó idején még a’ maga életi

ben meg-korónáztatta, Kdlmán-t pedig a’ ki Gal.

litzìai Királyságra hivattawtt, fzép fereggel és nagy

Pompával a’ maga Otfzágába kisérte. 3.)-fzor.

Ezeknek utánna 12W-dik efztendöben Romábó!

d n g . _ _ ишак
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III-dik Honorius` Pápától a’ Király udvarába egy

Követ érkezvén, a’ kinek neve Cardinali: Colum

па vólt, ez a’ Királyt fel-buzditotta, hogy más

Kerefztény Fejedelmeknek példájoktól indittatván ,

ô-is a’ maga Nemzetébö'l .bizonyos I'zép fzámu ha~

di fereget maga mellé vévén, Jérusálemnek `meg

vételire, és a’ Kanahán földinek el-foglalására ké

sedelem nélkül el-menne. A’ kinek a’ yKirály en

gedelmefségét mutatván , és az Aullriai Hertzeg

Leopoldur-t társul maga mellé vévén, a’ Velen

tzei Tengeren Tziprus fzigete fele' indúlt, és a’

Kanahán földét békével el-érvén , Ptolémais nevií

Város határán egéfz táborával egygyiitt a’ l'zározra

ki-fzállott. — Onnan a’ Jordán vize mellé ment,

és ott a’ Tibériás tengerén felyül, a’ holott az Id

vezittö és a’ Tanitványok fokfznr hajokáztanak

65 haláfztanak, meg-mofodott. Orman a’ Jordán

vize mellett lafsan lafsan le-nyomulván , és egy

kevél'sé meg-fo'rdulván , egéfz ’seregét a’ Tábor he

gye alatt meg-telepitette , hogy a’ hegynek tetején

lévö vároß eröfs'Olirommal meg-vegye. — Ez a’

Tábor hegy ama nevezetes kerek 65 igen 'magofs'

domb, a’ melly a’ Zebulon Nemzettfégének hará.

rán Samaria Tartománnyának fzinte a’ közepén va

gyon. —’ Erre a’ magol's hegyre vitte vólt fel

'az Idvezittö ama három leg kedvesebb Tanitván

nyit Slakaba-t, Péter-t, 65 affirms-t, hogy ô> elöttôk

az ô mennyei ditsöfségének némü némü ’sengéjét,

nem képzelödésböl , hanem valosággal az Illyés és

Mofes bizonyságok elött meg-mutassa. Mat. XVII.

Ennek a’ hegynek tetején való Várot a’ Jérufálemi

és Tziprus Szigeti kerefztény Királlyokkal egygyütt

meg~vévén András Király , midôn a’ Várba fel

mentenek vólna , egy Magyar Vitézit maga jeles

viseléséért a’ mint mondják паду Privilegiummal

meg
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meg-aiándékozta. De midön a’ több Fejedelmek

a’ váraknak viváfa 65 quartélyozás felett egymás ч

között meg-hafonlattanak vólna, és András Király

nak valami gonofz ember (kettség kivül a’ maga

felekezete közül) mérges italt adott vólna, азов а’

földen többet mulatozni hellyesnek `nem itélte. ~

El  tôltvén azért Karátson innépet , a’ Kanahán

földén 1219-dik efztendöben a’ fzároz fôlden ‚ а’
Libánus hegye'n által, Antiochia felé,v Görög Or

fzágba érkezett , 65 egy kevéfsé meg-nyugodott, a’

holott Laskarus Görög Király 1éányát , Bélának,`

a"Király ñának feleségül el-jegyzette, ’s magával

el is hozta. Onnan Bolgár Orfzágba érkezvén , a’

Bolgárok Királlya Ol'fán mind-addig magánál tar

юна, miglen András a’ maga Léányát felei'égiil

nékie igérte. 4)-fzer. El-érkezvén békefségel'en

Magyar Orfzágba , mind a’~ Magyar Nemeseket

fzép Izabadsággal, mind pedig -az Erdélyi SzáI'zo

kat lakó földel, és nevezetes.Privilegiummal , a’

mint fellyebb-is meg-irtam , meg-ajándékozta.

5)-I'zôr. Ez a’ nagy emlékezetii- Király 1235-1201!

holt-meg, 65 az Egri Шаги—011111511 temettetett-el.

XX)-dik. NEGYED1K`BELA,_a’ mak moli-emu.

tett II-dik András Királynak fija ‚ attya halála

utánn 1236-ban lett Magyar Királlyá, 65 mintegy

35. efztendöknek el-fólyáfok alatt uralkodott , a.’

kiröl ezeket tartsuk-meg. 1)-ben. `Minekutánna a.’

maga feleségével, a’ kit az attya néki Görög Or

fzágbol hozott vólt, két efztendeig lakott vólna,

annakutánna meg-unván, azt el-hagyta , és a’ maga.

Attya ideiben Léopoldus Aullriai Hertzeg udvará

ba á'ltal-menvén , mind addig ott .mulatott , miglen

az attyával és a’ feleségével meg-bekéllett, 65 ha.

zájába'ismét vifzízá ment. 2)-fzor Egy Kunigun

da nevezetü léányát Bolesláus Расти: Lengyel

Ki
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.Királynak adta feleségiil. 3)-fzor. A’ Kumánufòk

v `Fejedelmét Kuten-t a’ ki magát a’ Magyar Kil-ál

lyok I'zárnyai alá ajánlotta vala, ártatlanul Рейса _

meg ölevtte. 4)-fzer. ваших Chán Usbeck Tarto

mánn ábol fok Kálmuk Mungál Tatárokkal Erdély

ben rohauván , ottan nagy prédáláli és pufztitáli

yittenek véghez. Magyar Orfszígon pedig Borfod

Vármegyében a’ Sajo Vize mellett a’ Béla Király

Ieregével meg-ütközvén, a’ Nemefségnek fzinét le

vágták , 65 a’ hadot , mivel a’ Tatárokhaz képelt

kevel'en vóltanak, fzéljel-verték. A’ Királyt üzö

Ьеп vévén, Auliriába és onnan Dalmátziába kerget

ték. Ezen a’ hartzon mindazonáltal a’ Béla те.

zei-is a’ Tatárok köziil 35,000-ret vágtanak-le. —

Ezeknek utánna pedig Рейс: meg-fzálván, á’ lakol'ok

közül el-futott emberekböl 100,000-1161 többet le-vá

gott, a’ kiket Colomannus, a’ Bela Király сете: ôttfe,

65 Sclávoniának ’s Gallitziának `Fejedelme annak

elötte meg~intett vólt , hoIgy a’ kö-falban ne biz

zanak, hanem magokat az ellenség elöll vonnák

el; de ö'k annak nem engedelmeskedtenek.

Ezek a’ Tatárok, által fogván a’ Dunán, a

jeg hátán által költöztenek. Efztergom Várát le

Irontották, Annak lakofsait az oda fel-futott videk
lbélie'kkel egygyütt le-vágták, Budával és más VIá

'rofokkal-is ezt tselekedték ôk. _ Igy bántanak

Lengysl Orfzgíggal, Siléliával ,- Tseh Grfzágnak
lmêmer réfzeivel. Ekkor verték-meg ezek a’ Tatá*

rok Henricus-t a’ Lignitzi _Hertzeget-is. Végezet

gre a’ mint oda fellyebbáis emlittém a’ Dalmátzia

felé futott Magyarok utánn indulván , öket más

nemzetek felett a’ Várofokból ki-kérték, de a’ Ma

gyarokat' az ö kezekbe nem атак, а’ honnan a’

Duna partja meilett Servián , Bulgárián , Trátzián

вазу diihöfséggel által-menvén , a’ Pontus Euxinus

és

l
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e's Cafpium tengere mellett hazájókba vifzfzá  térte

nek. -- Ezek vóltanak azok a’ Tatárok a’ kik

kerefztény fülekkel kilentz Zsákokat meg-töltvên,

gyözedelemnek jeléiil magokkal haza vittenek. De
Boleslaus Lengyel Király-is a’ Kerefztényeken vég

hez Vitt kegyetleuféget rajtok meg-tromfolta. 5)

I'zör. Toldalék hellyett ezt is meg-tarthattyuk,

hogy ez utáim a’ vel'zedelmes fátum utánn, nem

lévén két efztendök alatt, hogy a’ fôldet kik mi

veljék , a’ haza fijai köz'ótt óllyan nagy éhség tá

modott, hogy annak el~I`zenvedhetetlen nagysága

miatt fokan meghóltanak légyen. - Az-is meg

tartáfra méltó. 6)-fzor. Hogy a’ Tatár járáfa a

dott arra alkalmatofságat hogy Erdélyben a’ N.

Enyedi Kaftély épittefsék. 7)-fzer. Ezl-is einléke

zetre mélto dolog még, hogy annak a’ Tatár járás-`

nak idején Щит, ennek a’ Bélának fija lévén Er',

délyben a’ Vajda , a’ Tatarok 'ellen magát vitézi

modon Ävil'elte. 8) fzor. Hólt-meg Béla Király

1270-ben. 9)-fzer. Egy igen nevezetes jó erköl

tsü léánya vólt, a’ kinek neve Margit vagy Mar

gare't/za vólt. - Ennek emlékezetire jegyzet

ték~fe1 a’ Kalendáriumban a’ Margitnapi Irnrxepléil.

XXI)-dik. ÖTÖDIK ISTVAN az eddig ki

befzéllett Bélának fija, Attya halála utánn az Er.

délyi Vajdaságból Magyar Királyságra hivattatott,

és 1270-ben meg is kogónáztatott, a’ kirôl ezeket

tartsuk megl i.)Áben. Hogy vitéz ember vólt, és

még az Attya életiben Ottocarus-sal a’ Tsehek Ki

rállyával fokat hadakozoxt , néha egyiknek néha

pedig a’ málìknak fzolgálván a’ Í'zerentse, miglen

, utoljára degbékéllettenek» 2)-fzor. A’ Bólgárok

Magyar Orfzágba bé-rohanván, öket onnan ki -ker~

gette, és még Orfzágokat-is el~vévén a’ Bolgárok

nak Kirällyává lett, 3)-fzor. Attya halálap utánn

tsak
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tsak lkét efztendeig uralkodott, és meg-halván Bú

dához közel egy Szigetben el-temettetett. 4)'-fzer

A’ Felefégének a’ neve Ersébcth vólt, a’ kitöl két
fijakat 65 egy léáuyt nemzett , ugymint Láleot,

Andrájl és Márirít a’ ki Carolus Claudius Siciliai

Királyhoz ment férjhez. ‹ ' .

XXlI)-dik. NEGYEDIK LAszLo a’ moßau

emlitett Királynak fija Magyar Királlyá lett némel

lyleknek vélekedések fzérint 1.277-ben, máfok fze~

rint 1278 ban , a.’ kiröl ezeket jegyezziik-meg;

1)-benA Ez a’ Negycdik Láleo mikor Királlyá fel

korónáztatott , akkor még gyermek vólt, de jó ta»

náts Urak lévén тенте, az Orfzágnak dolga, Biro

dalmának kezdetében panafz nélkül fólyt. 2)-Г2ог.

Hadakozott Oztocarus a’ Tsehek Királlya ellen , a.’

' kit a’ Magyarok a’ hartzon fzemély fzerint 1evág

ván, minden hadát fzéljel-verték. 3)-fzor. Vette

~ magának feleségiíl Elijìibethát , Máf'odik Károly

Siciliai Király léányát, de ezen Királynét meg-nem

betsülvén , feslett eiköltsre fordûlt , és magát a’

Kumánusok Fö Afzfzonyaikkal való tárl'olkodásra 65

bujálkodásra adta ; mellyre való nézve_mind a.’

Magyaroknak, mind a’ külsö Fejedelmeknek

lölségibe, kiváltképpen pedig a’ Romai Pápának,

a’ ki ötet-mind levele,` mind Cardinalisi renden lé

vö Követjei által 12'80-dik el'ztendöben meg-intet
te, haragjába efett; és nwelhogy va’ maga rol'zfz

utján járni meg nem fzünt , az Efztergomi Ersektöl `

`excommunicaltatott. 4)-fzer. A’ Kumánufok Feje

.delmével Oldemir-rel Láleo Király öfzve vel'zvén,

ez 'amazt meg-verte , mellyet Oldemir meg akar

Yán tromfolni ,maga mellë fok Tatárdkat hivutt

fegittségül, 65 а’ Láleo Király Taborát megverte,

’s alsó” Magyar Orfzágot'Peliig fel-prédálta. 5)

fzör, Midón a’ Kumánufokkal a’ Körös Széki ha- I

-táron `
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táron hartzot tartona, fegyver által el-esvén 1239

dik efztendöben meg-hólt , és Tsanádon el-temette
tett. - Minthogy a’ Kumánussok’ aifzfzonyaikat Гие

rette inkább mint a’ Magyarokat, azonban a’ Ku

nok fegyvere által el-efett, erre nézve a’ Magyar

Afzfzonyok ’Kun Láleo-nak nevezték. Utóljára

6)-fzor. Maga utánn femmi örökös maradékot nem

hagyott ‚ а’ ki a’ Királlyi fzékben következhetett

vólna. Azonban a’ tellvér Öttse-is András, ötödik

Illvánnak a’ Fija, Lengyel Ori'zágban el-vefzett.

XXIII.)-dik. HARMADIK ANDRAS, kinek Nem

zettségének Line'áját igy értsd-meg. A’ mig András

Kit'ály a’ Kanahán füldére járt, az alatt a’ Királyné

Gétruda máshoz adván magát , paráznaságban talál'

tatott, melly miat) a’ mint mondják, meg is ölettetett.

Наш. jöven pedig András Király vette feleségül

magának Aldobramlus nevezetü OlaI'z Márchionak

Léányát , a’ kitöl Ijlvcínt a’ maga fiját nemzette. De

az alatt a’ mig ezzel a’ fijával a’ Királyné terhes

vólt, András Király meg-holt. Meg«fzülettetvén

pedig a’ iiu, a’ ki Iñvánnak neveztetett 01an Or

fzágbau lakott; és a’ fellyebb emlitett Márchionak

Udvarában neveltetett-fel. E’ midön a’ házosság

ra valo idöt el-érte vólna , magának egy Velentzei Fö

Embernek gazdagle'ányát vette feleségül, kinek ne
ve Thomasina Catharina vólt. Ettöl fziiletett né

ki egy András nevezetû ñja, a’ kit a’ Magyarok a’

Láleo Király halála utánn Királyokká tettenek, és

1 2go-dik efztendöden meg-korónáztanak , a’ kiröl

ezeket tartsuk-meg. 1)-ben- Ennek ideiben a’ Ма

gyarok két factiot tsináltanak', az az _, két réfzre

fzakadtanak; mert ugyan is a’ Nemességnek né

melly réfze Carolus Marcellus-t Mária Siciliai K_í

rályné'iiját akarta Királyságra bé-hozni, más folöll .

pedig Rudolf Imperator-is mesterkedett azon, hogy

a1
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a’ _Magyar Orfzági Királyságot a’ maga Fijának

.Albert Austriai Hertzegnek fzerezhefse; de mind е

zek füstben mentenek, minthogy már András az

Orfzágban benne vólt. 2.)-fzor. Az Austriai HeIr

tzegnek Albertnek feregét egy Keme'ny nevü Grof

nak vezérsége alatt meg-verte , mellyért ezt a.’ Ke

ményt a’ kinek az Attya a’ negyedik Láleo inici

ben Comes Palatinus, maga pedig` Comes Baro

neus vólt, 1 29 1-dik efztendöben meg is ajándék'ozta,

65 annak~utánna Lengyel Orfzágba a’ Krakkoi Her

tzeg Uladislaus Segitlségire kiildötte, holott is gyö

zedelemmel járt, 3)-fzor. Ennek a’ Királynak fe

lesége vólt Feneuna, az Isogaviai Hertzeg léánya

,Silésiábolç de ez 1292-ben meg-halván , Vette ma

gának feleségiil az Albert Aullriai Hertzeg léáayát

Agnes-t. 4)-fzer. Ez az András Király a’ kinek a’

késit egy Ólafz Órfzági'fzolga méreggel kente vólt

meg, és minek-utánna 10. efztendökiguralkodott vól

na, 1300-dik efztendöben Budán шее-11011, 65 ma',-

.ga utánn lemmi fiu magzatot nem hagyott.

XXIV-dik, VENCESLAUS, ugyantsak Ven

ceslausnak a’ Lengyel és Tseh Orfzági Király~

nak azon nevet viselö fija, nemelly Fö Réndeknek

vállofztásábol Magyar Orl'zágba hivattattott, és a’

Kalotsai Ersek által y13m-dik el'ztendöben Magyar

Királyságra erôfzakoson meg-korôneiztatott: de há~ _

rom el'ztendô mulva az Attyátol Tseh Orl'zágba

holmi vile'zálkoda'snak le-tsendesittésére vifzfzá hi

папаши, Magával egygyíittfa’ Magyar Korónát

is el-vitte, 65 Morva Orfzágnak Olmütz nevii Város '

sában 1306  dik efztendöben orozva meg-ölettetett.

XXV)dik. OTTO BaváriaiFö Hertzeg, ugyan :

azon`Fö Rendeknek akarattyokbol Magyar 011263

111 hivattatott, kiis a’ Magyar Korónát a’ Tseh

Qrßzági Királytol ingyen el-kérte, és a’ Vefzprémi 
1 ` u ’s

170
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’s- Tsanádi Püspökök által SzékesI Feje'rvárt i 305-—

(Ш: efztendöben meg-koronáztatott, a’ kirôl ezeket

jegyezzük-meg. 1)~b_en Ez az Otto hogy a’ Ma

gyarokat annál is inkább magához hodithassa, a’

Királlyi Korónát 1307-dik el'ztendöben fejébe- tévén,

némelly réfzét`l\'lagyar Órfzágnak el-járta, és ma

gát mindenütt mutogatta ‚ hogy ö valoságos Koró->

nás Magyaŕ'Király légyen.` 2.)-fzor. Midön Er

délyben érkezett,’s itt is azont tselekedte vólna,

az Eidélyi Vajda LASZLO ötet el-fogatván тёт—

lötzbe vettette, és mind addig ki nem botsátotta,

a’ mig a’ Királyságrol le nem móndott , és a’ Ko

rónát a’ Vajda keziben nem adta. 3)-fzor. Tsak

‚3. efztendeig hralkodott, annak-utánna pedig az

Erdélyi tönilötzböl el-botsáttatvän, Magyar Órfzág

bol 1309dìk efztendöben Baváriba haza iizettetett.

XXVI)dik. CA-RoLUs ROBERTUS Primus

J

>az az ELSÖ KAROLY, Carolus Marcellus Sicilai

Királyaak rfija , az egéfz Népnek közönséges tettzé

sébjil Magyar Órfzágnak Magyar Királlyédrál bé'vél. .

tettetett, és az Efztergomi Ersek által x3iodik

efztendöben meg~koronáztat0tt, a’ kiröl ezeket tar

tsuk-meg. 1)-ben. Ez a’ KABOLY, Máriának az

Ötödik Íllván Király Léányának, a’ ki Siciliába

ment férjhez, unokája vólt, és azért vólt jufsa a’

Magyar Korónához. 2.)-fzor. Három izben házosm

dott-meg. rij-ben. Vette vólt feleségül Máriát,

a’ Käsimirus Lengyel Király léányát, a’ ki mag»

talanul meg-holt. b)szor. Henricus Imperatornak

léányát Be'átrix afzfzonyt vette~ vala feleségül, de

ez-is mindůi4 iin magzat nélkiil meg-holt. c.)-I`zor,l

A’ `Lengyel Király Láleo léányával Ersébeth-tel

tartott lakadalmi pompát, a’ kitöl 4. fijakat nem

zett минув, Láleo-t, Lajos-t, e's ¿minis-t. 3)

fzor. Hadakázott Trentsini Mátyáfsal a’ ki abba!!

‘ al
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az idöben Magyar Orl'zágon igen hatalmas Fö Env4

ber vólt, a’ kit meg-gyözvén armak rend I'zerintlett

l‘halála utánn mindenit confiscalta. ——— Ennekpártjá

ra hadakozott volt a’ Terepi és Рейде Familia, a’

kiknek jofzágokat a’ Király akkori Erdélyi Vajdá

nak, Szolnoki Tamásnak aiándékozta. 4)-fzer.- Mi

nek-utánna 32- elktendöknek >el-fóiyások alatt di

tséretesen uralkodott vólna , Visegrádon , holott

rendfzerint fzokott vóltlakni , 1342-dik el'ztendôben

meg-holt, és Székes Fejérvárt el-temettetett.

XXVII.)-dik. ELSÓ LAJOS az emlitett Kä

rolynak harmadik fzülött fija lett Magyar Királlyá

1342-dik efztendöben, a.’ kiröl ezeket tartsuk-meg.

1)-ben. Ennek elsô felesége a’ Morvai_Hertzegnek

léánya .Marg-méta vólt, a" ki tsak hamm' meg-hal

ván , vette-el másodf'zor Elisabethá-t N. Ißván ne

vezetü Báronak a’ le'ányát, a’ ki néki három 166

nyokat fzült u. ш; Catharimít iMariát` 65 Hedui

grit. 2)-fzor. Meg-halván az ErdélyiSz'áfzok,hogy

már a’ Király meg-holtvvólna, ‘ mingyárt pártot-ii

töttenek, 65 Lajos Királynak a’ rend fzerint valo

adót meg-adni nem akarták. Mellyre nézve a’

Király-is illendô fereget küldvén éllenek, öket le

-iiltette , ’s tartozo kötelefségeknek tellyesitté

sekre kénfzeritette. 3)-I'zor. Meg-tartásra mélto do

log ez-is, hogy a’ Kolosvári Száfzok , nem tudom
mi okra nézvel a’ rendes 65 el'ztendöuként a’ Ki

rály Kassájába járando Taxájok felöll emanalt Pri

vilegiumoknak Királlyi originalis leveleket el-vefzt

vén , alázatos Inliantziájok által ehez az ö elsö Lajos

Kiralyhoz fólyamodtanak,l hogy nékiek az elsö Pri

vilegìalis Levelekben meg-határozott 'Paxájokat uji

Királlyi kegyelmesDipplomában meg-határozza, mel

m XVI. RÉsz.

lyet a’ Király nékik kegyelmesen meg'is tselekedett.>

«- Ennek felette ugyan ezen Király adott Dipplo

mát

А _a ...AM „_ ‚Миш.
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mât arrol-is, hogy azok a’ huÍ'z gazda emberekböl

állo Oláh Rrásák, a’ kiket Feleken a’ Kolosvári

lakosok az utnak örizésére tartanak, a’ Királynak já

rando akárminémü névvel nevezendö adótol fzabado

fok lehessenek, a’ melly Dipplomában a’ Kolosvárí

S.: áfzokat, Lajos Király vendégeknek (hospites)nevezi,

’s a.’ Városrol-is nem azt mondják hogy ClauJiopolis ‚

hanem Civitas nostra Kolosvárl Hasonlokloképpen

a’ Sigmund Király Privilegiumában-is ennek a’ Vá.

rosnak neve nem Claudiopolis, hanem Kolosvár,

a’ Lakosoknak pedig Cives et hospites` titulufsai

vagynak. Ugy fziiîtén VVladislaús Király-is, a’.Má’.

sodik Lajos Királynak az Attya Kolosvárnak, neve

zi. 5,)-fzer. Käsimirus LengyelKirály, magautánn'

a’ `Lengyel Orfzági Királyságban Successorának

Lajoiì vallotta. Annak-utánna öfzve I'zerkeztetett

erövel a’ Lituanusokat meg-verven, Voladomirát

hozzá tartozo Tartománnyaival egygyiitt 1351-dik

efztendöben el-foglalták. 5)-fzer. Bofzfzankodván

pedig' a’ Tatárok 13 `5~2dik efztendöben Erdélybe

bé-ütöttenek; de Láleo .Andreis akkori ErdélyiVai

da a’ Király hadával es a’ Székelyekkel egygyütt

öket éppen Tatár Órfzágig kergette, és vágta. 6)

fzor. Ez a’ Lajos Király épitette Erdélyben T'órts

'várdt , és ö állitotta-fel Severinum régi várofsát,

hogy az Oláhokat zabolában. tarthafsa, a’ kiknek

egy Lagyik nevü Vajdájokat annak-elötte két har

tzon meg-verte vala.  Ugyan ez a’ Lajos VKi

rály épitettette Styriában ama mind e’ mái napig

fenn állo hires nevezetes Máriatzelt, a’ hová a’

Romai Catholicusok Iileni tifzteletre járnak. 7)-fzer.

Ez a’ Lajas Király nagy ditsöi'ségesen és ditsérete

een 4o.eIztendökig uralkodott, és 1382-dik efzten

döben meg-halálozván Székes Fejérvárt abban a’

Segestyében temettetett-el, a’ mellyet a’ B. Szüz

Май.
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Maria Temploma mellett maga épittetett vôlt, a’

kinek lemmi Щи magzattya nem maradván ,' az 6

holta utánn a’ léányai közül egyik meg-korónáztatott.

XXVIII.)-dik MARIA bajos Királynak máso

dik fziilött Léánya 1382-dik efztendöben Magyar

Királyságra fel-koronáztatván, Sziiz léány korá

ban az annyával Elisabethával egygyütt 4. efzteu
dökig uralkodott. Annak-utánna pedig SiIgmond И

Királyhoz ment férjhez , a` kirôl alább fzollunk.

XXIX.)dik CnnoLUs sEcUNDUs az az, Má

sodik Károly, a’ yki Apuliának második Királlya ,

ändrásnak pedig a’ Lajas Király testvér öttse'nek

édes fija vólt , a’ Máría bol'zl'zuságára 1384-dik efz

tendöben Magyar Királyságra koronáztatott , a’

kiröl rövìdeden tsak eztjegyezzük-meg , hogy Lind

vai Latzl'ovits avagy Latzlrojfi Ißván , a’ ki 1383

dikel'ztendöben az Erdélyi Vajdaságbol Schlávoniai

Bánná tétettetett, de onnan a’ Királyné` ellen tse'

lekedett pártofságáért ki-vettetett , bé-hivatván

Magyar Orfzágba ezt a’ Károlyt , egy néhány

complex Társaival egygyütt eröfzakos'on ‘Királlyá

tették', a’ kit Elisabeth az Ózvegy Királyné, és Mů-~ 

rio, Sigmond Brándeburgiai Márchio felöll valo ta

nátskozásra Buda várába hivattatván , Forgáts Bw`

lá: által 1385- dik efztendöben meg-öletett.

XXX.)dik SIGMOND. BrándebnrgiaiMarchîo»,

avagy végbéli Hertzeg , meg-értvén a’ Károly

halálátßlìetve Magyar Orfzágra érkezett, és Má

rìát, kit még a’ Lajos Király iIdeiben el-jegyzett

vólt, magának feleségiil elivette, 65 1387-1111: el'zten

ben Magyar Királyságra fel-koronáztatv-án 51. efz'

ytendöknek el-fólyáfok alatt uralkodott, a’ kirôl ezeket

tartsuk-meg. 1).ben. Ennekfelesége MárìaKieályné

Afzfzony 1392-dik efztendöben meg-holt. 2)l`zor.r

¿14m-ben Romai Tsáfzárrá. lett, a’ kine-k ideiben,...

r а,
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а’ Törökök Erdélybe bé-üt'óttexiek , és a’ Barlzasá

got Amurátes Török Tsáfzár ideiben fel- rédálván

a’ Brafsai Tanáts Urakat magokkal rabságra e1

vitték. 3)-fz0r. Erdélyben a’ Magyarok fel-támod

ván, egy Antal nevü embert magoknak Királlyokká

tettenek. Hasanloképpen a’ Nyiri és Szamos mellyé

ki parafztok-is egy Márton nevü férjñat Királyság.

ra emeltenek. — Ата gonofz .ember Antal Király

a’ Nemeli Rekdek közül fokakat meg-öletett, éget

tetett , pufztittatott , mig végre meg-lövettétvén el

vefzett. A’ lkik pedig a’\complex Társai köziil

kézben akadhaïtanak , azoknak orrok, fiilök, és ke~

zeik el-v/ágottatván, meg-tsonkittattanak. 5)-[zör- Ez

a’ Sigmond Király Morvában Znoymo nevezetii

városban x437-ben gutta ütes általmeg-holt, és N.

`Váradon Mária kedves felesége mellé el-temettetett.

XXXI) dik, ALBERT Außriai Hertzeg , és Si

gmond Király veje 1438-Ьап Magyar Királyságra

koronáztatott. Ez egyfzersmind a’ Tsehekuek Ей.

rállya , és‘Romai Tsafzár-is volt, de annakutánna

tsak' hamar, az az , más fél el'ztendök mulva 1439.

dik el'ztendöben meg-hlolt, e's Székes Fejérvárt el

temettetett. y _ 4

XXXII)‘dik бьёшь LASZLO Lituániai Hertzeg

és az akkori Lengyel Királynakattyafia , 144o-ben

Magyar Királlyá válofztatott, a’ kiröl ezeket je»

gyczzük-meg, 1)-ben. Az Albert felesége az özvegy

Királyné ale'zony férje halálakór terhesen marad»

ván, minekutánna hetedik Láleot шип; 761па, ö

tet a’ Királlyi korónával még tsetsemö korában

meg-korónáztatta, és a’ valofágos Királlyi- koró~

nát Visegrádbol alattomban el-hozván, magával

és kisdeg ñjával egyetemben Friderícus Tsáfzárhoz

Außriába el-vitte; mellyre nézve Lengyel' Láleo

Királyt nem a’ valoságos Magyar koronával, ha

nem
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nem máfsal koranázták-meg. 2)-fzor. A’ Magya

rok meg-hásonlván két réfzre fzakadtanak, 65 e

gyik 16126 Hunyadi Эйде/‚та! Lengyel Láleohoz,

a’ más réfze pediglen ~Elifabetha Királynéhoz ra

gal'zkodott. 3) Í'zor. Lengyel Láleo Király Hunyadi

Jánoli a’ maga hadának Fö Vezérévé tette, a’ ki ál

'tal az Elisabeth özvegy Királyné, 65 а2 6 fija párt

ján lévö Magyar, Tseh, 65 Аи111‘1а1 hadok ellen fze

rentsésen hadakozott. 4). I'zer. Lengyel Lálzlo Hu

Uyadi ñánoß 1441ben Erdélyi Vajdává téfzi, ki-is

Erdélyben Szent Imréhnél 20,000. Törökökôt le

vágott, annak-utánna Мене: Török Basát el-fogat~

ta, 65 meg is ölette. Moldavat és Havas-al-földit

meg-hodoltatta. Schabul Adinl Török Basát Vas~

kapunál ujjonan meg-verte..

.Megverte ismét Rátz Orfzágban az Amura'ter

Török Tsáfzár hadát, és a’ Nátoliai Basát, a’ ki

nek neve Kárán-Basa vólt el-fogaQa, 65 LáI'zlo Ki

rálynak elevenen el-kiildette. 5)-fzör. Amurátes

Török Tsáfzár Láleo Királyt'ól tiz efztendeig való

Frigyet kér, mellyre a’ Király réá-hajolván, mind

két réfzröl egymásnak hitet adtanak. lA’ Török

az Ilie'nnek nevére, 65 а2 Alkoránra, a’ melly a’

Török Bibliának neve; Láleo pedig és a' Magya

rok, az Iliennyek nevére, 65 a’ ‚161115 Кг111115 Evangyé

liumára meg-esküdvén. ó)[`zor. Meg-lévén mind

a’ két Fél között/a’ frigy köte's , tsak hamar

egy levéllel küldetett Követ érkezett a’ Királyhoz

a’ kinek neve Franìcifcus Cardinalis vólt, a’ ki ab

ban az idöben a’ Hellefpontus Tengere mellyékêt

fzállotta vólt meg, mellyet minekutánna minnyájan

el-olvastanak vólna, a’ Frìgy kötéli meg-bánták,

. és ‘а’ Э‘иНсйпиз Cardinalis Oratiojára meg-fzegték,

’s a’ Király' Rátz Orfzágon fel, Sofia , Nikópoly,

65 Várna felé vivén feregét, mindenütt gyözedel

1 11165

176

\ .
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meskelett, 'Dré/Pula [сё/210 Havas-aLföldi Vajda

pedig fokat kérte és~intette a’ Királyt , hogy a*

maga hadát Magyar Orfzág felé fordittaná vifzfzá д

és az eddíg való >gyözedelemmel elegednék-meg,l

De' а’ Király elan а’ Fb Rendeknek kérérei' rem.

mit nem hafználtanak , hanem végtére [Игната

meg-ütközvén, egéfz hada meg-verettetett , és a’.

Király maga-is a’ hartzon életénelf XXI-dik Biro

dalmának pedig 4-dik efztendeiben el-efett, kinek
:f'ejétI Amuráre; Török Tsáf'zár _egy dárda végiben’

fzuratván, Görög Orfzágban, kif'sgbb Afìában gyö;._

zedelemnek jeléül 1444-dik el'ztendöben el-hordoztat.

ta, és mindenütt mutggattatta. Ennek a’.fzeren;

tsétlen és véletlen el-el'eit Láf'zló Királynak emiéke

zetire irta REVAI PETER ama nevezetes Déálŕ

versekej..

Romulidae Cannas. Ego Varnar'n clade пеший;

Difcite mprtales! non temeraria jîdem. _

Me nijî Pontífice: jufsifsent rumpere fo'edur, `

i Non ferret Scythicum Pannonir era ‚таит;

A’ melly verfeket ezen Kö'nyvn'ek ki-a'doiä

Magyarra e’ képpen forditott. ` ‘

Az a’ ki-omlott vér rettenetes Feßëk,

Mellyel Rómaiak régen Калий: feßék." .

Nékem-is a’ midön gyözedelmet várna

Këpzeletem , akkor leve hires Уйти; ‚

Arról afvefzélyröl a’ melly rajtam efett,

@tt végezém éltem , oh fzomorú EFet lI

' M Tariqu

l
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Tanulj rajtam minden! ’l akár ki mint ûnl'zol,

Hitet fóha ne fzegj; niert nem tudod hún‘l`zoll

Végsö Sententziát az Itélö Birô " `

Fejedre , ki Mennyel és a’ földel biró. '

Engem-is a’ Papok a’ frigy~ fel-bontásra „91

На nem hajtnak vala, olly nagy vér отёла—

A’ Magyarok hifzem hogy nein'jutottanak ' I

Vólna. ’S ki Hitet fzeg,. láddùmi jutott annali

De hogy nem nyughattam >fem el'lve fe reggel,î_i

Tôllek , itt máx halva fekfzem nagylereggel.

Ez az oka azért a’ Magyar HazábaIn,

Hogy mint Egyiptomi ['zolgálat házában

Ugy kesereg a’ Nép, ’s ötet ugy innozza

A’ Török , hogy re'á tám végsô kint hozza.

хины-дик. НАТОВ1К LA'szL'o Alben Ki

rálynak haláIla utánn Elifabetha ëzvegy ‘Királyné

tol fzíiletett fija, a’ kit a’ Magyarok még~kisdeg

kórában Királynak korónáztanak , de Lengyel
Láleo lAnnyol'tol egygyíitt Fridericus Imperátorhoz

kergette vala, ifmét Királlyá vállofztatott, a’ kiröl

ezeket tartsqu-meg. 1)-ben. ,Mivelhogy ez a’

Láleo tsak 5. efztendös gyermek lévén, Fride'ricus

Imperator Tutorsága alatt lakott; erre nézve a’

Magyarok Hunyadi yánost 1445-ben' Gubernátor

ár tették, hogy a’ Gyermek Király neve alatt az

Orfzägot hiven igazgatná, mellyet hét efztendök

nek eLfólyáfok alatt ditséretefen-is véghez,vitt.

Helyette pedíg Erdélyi Vajdává U'la/ii Miklos ren

депеши. 2)-fzor.' Minekutánna ii1agát meg-unta,

és Fridericus Imperátort [okf'zor kérette vólna,

hogy Lál'zlo Királyt a’ Korónával adnáki, és bo

- y ff tsátaná
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tlsŕitanál .llzîlzäl мазута}: 3621, `768е5ере fegy.

vertfogott, 'és Sti'riat',l Kárinthiát, Kárnioliát felf

égetveii és'prédâlván, àll'mperätornak lok käro

kat tett. Defzpofßgörgyöt a’ Se'rviài vFeierlelmet

is гнезд/сне, a’ ki ötet_Várna mellöll való ll`zala

däfa közben' meg-fogatta, ’s tömlötzben vettetvén

mint addig el-nem botsát'otta, a’ mig' maga hellyettl

‚ a’ maga tulajdon fiját.l Hunyadi LáleotheI'ziiot’

Györgynekgß'kezesül' (az ‘az , 'Attya hellyeft 1"al>s.e|g.f_i

ban niaradott ObÍ'esnek) elé' nem анионы a’ kit"N

annakutánna Hu'nyadi János meg-lz'abaditoti,

fzor. A’ Magyar сайта Prédan népa гены:

ìá hadakozott, ugymint'a”'Tsehek _elleni' a"_kiknekî

fak удилищ ‚ mellyeket I'l\'Iá_1gy`è1'r“"kiltfzágbaii e1-Í

foglaltanak vala,r meg-vette. Az Arnurátee'l Töröki

Tsáf'zár hadát -is RätzOrlzägban meg verte', “4); i

fzer. _ ‚

del-ieu; Imperátor't ‘Aúfl'rián'ak Neußadt nevii üáros- f

rában (az az`Ujjvárol`on) mind addig lvil`zl"zfá .nem`:

té“, а, mig az Imperator 'fait a'z igéretet'nèm tette,

hogy ваша Királyi a’ поташ egygyüir а’ Мё

gyaroknak Надув. 5)-ГЪё1`1 Мануаггб Ren’ .

dek а’ Láleo Király hüségére Bétsbe'nih'e'gœskiil'z

nek t надут“ этюд- pedig a’ Gilbeŕnátorságtól, a’

mellyet tsak .nem nyoltz ‘efztendöknek el~f`ólyzifok à '

alatt vifelt, el-butsuzi'k; de a’ Király бы, a., badi-_

mühe” meg'hagyvá", Efdélybe“ Berziertzefvide“

kit пека а]ёп‹161‹022а. Maga-Lamo казну

i453-dik efztendobe'n [ЛЬ-{сиз Ciliciai Gróf ¿s Aw

Rriai Gubernátorral egygyütt nagy pompávar'ßue

dára érkeztenek.

Punköst napján Máfqdik Mahumed Török '[sáflár

Konßántzinápolyt Pdle'o'logus Görög Tsáfzártol ke. ‘

mén oñrommal rneglyéfzi. Magáta’ Görög T35.

fZárt a’ Véllß 7а1б"Е`б Rindekkel egygyütt megiölétí; _

` ' 2 a,

Végezetre meg-l'z'oritván thyadi Jániis Fri- Í 'l

6)-fzor. Abban az efztendöb'en, `

.i
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a’ Tsáfzárnét négy darabba vágatja, és e’ képpen

a.’ Nap-keleti Romai Birodalmat el-nyervén , a’

maga fzékét Konliántzinápolyba helyheztette. 7).

fzer- Ez a’ Mahumed Török Tsáfzar meg-bizván

magát 400,000. vitézekkel, fzámtalan fok ágyuk

kal és hadi kéfziilettel a’ Dunán fel-indulván, Nán- '

dor Fejérvárt таланты, és keményen olirom- ‚

lotta, a.’ mellynek hirétöl Láleo Király annyira

meg~ijedett, hogy Budán femmiképpen meg-nem

maradhatott, hanem Bétsbe fzaladott lígyen. A’

mellyet Hunyadì 3ans: Erdélyben meg~értvén a’

maga Várá'nol Vajda Hunyadról ki-fzállott, és régi

vitézeit maga mellé vévén, Nándor Fejérvár alá

Iietett, hogy. azt a’ Várat a’ Töröktöl meg-oltal

mazhatná, liolott is a’ maga ’seregétl negyven ha

jokra fzállitván, a’ Törökök hajoikra rohant , és

azokat re'l'z-fzerint fel-gyujtván , réfz  fzerint el-me

ritvén, réfz¿fzerint fzéljel`vervên ‚ magának utat

nyitott, és a" Varban lévöknek nagy vigafztaláfok

ra a’ Várba bé-ment. _’ Ezeknek-utánna meg

nyugodván a’ Várban, a’ romlodozatt kô-falakat

Y a’ mennyire' lehetett meg-eröfsitette. Az ágyukat

helyrevonatta, és tsak hamar uji hartzra kél'zül

vén , i'eggeltöl fogva eetvéig Vitézi medon hartzol

tanak. A’ Törököket ölték',l vágták, ’s az élet

ben maradtokat pedig a" Vár aloll el-üzték.' Tabor

helyeket fel-gyujtották. Agyuikat réfz-fzerint vas

I'zegekkel bé-verték,_ réfz -_fzerint a’ Dunába hány
Ítak, réfz-I'zerint pedig a"~V:-îrba_fe1-vitték`. Mel

lyet Mahurned Török Tsáfzár a’ midôn látna,

Nandor vFejérvárt el-hagyván , Konßántzinápoly

feié gyalázatofon vileìá-tért.l ~ E’ vólt Hu

пуща Э'йпозпад' leg utolsobb ¿s talám leg ditsére

tesebb hartza, a’ 1rnelly 1456-5210 esett, holott a
mint irjálgl 4.0mm.,Törökök` vefztenek-el. A’ melly

. hartz
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hartz utánn az emlitett ditséretes emlékezetüÃ'Vaj

da meg-betegedvén, abban az efztendöben Zem

plényben Septembernek 10kén meg-hólt, és Er

délyben a’ Fejérvári Templomban el-temettetett.

8)-fzor. Meg-értvén Láleo Király a’ Hunyadi Já

nos vitéz tselekedetét, és az annakutánna követke

zett halálát, Ulrik Groil'al egygyütt Nándor Fejér

vár látására ment, holott midön Hunyadi .lánoif _

ditsêrné, az Außriai Adminißrátor UlriÃ' azt adtai

vólt nékie tanátsul, hogy a.’ Hunyadi János két.

ñjait Láleot és Mátyáß Tifztségektôl foßztaná

meg, és a’ Hivataljokba hellyettek más idegeneket~

állittana, a’ mellyet a’ Hunyadi János iijai meg

értvén,elbofzfzankodának, és Hunyadi Láleo Ul

rik Grofot Nándor Fejérvárban meg-ölte; a’ melly

dologért a’ Király meg-neheztelvén, noha Hunya

di Láleonak Gratiát igért, de a’ Király nem tu

dom mit gondolván ötet még is meg-ölette; Hu~

nyadi Mátyáß pedig Prágába , a’ Tseh Orfzági Ki

rály PODEBRÁDI GYÖRGY gondvifeléfe alá kemény

fogságba vitette, és halálra tartotta: De ‘Láleo

Király-is betegségben esvén, életének XVIII-dik efz

tendeiben 1457ben meg-hólt. '

ХХХЦ')-дй1‹. HUNYADI MÁTYÁS а’ kinek '

¿des Attya Hunyadi .lános vólt, a’ ki jollehet nem

Királlyi vérböl fzármozott; mindazonáltal vitéz.

Sége és okofsága által alatson Sorfát Шеи Гевеаеь

méböl a’ Királlyi Koróna útann való graditsig emel

te. -— En Mátyás Királynakjtt minden vifelt dol

gait elé nem hordhatom, mivel azokat mások bö

vebben meg-irták, hanem tsak ezeket irom-le. >1 -Ä/L“

ben. Seilágyi Mihály a’ Hunyadi Mátyás A ~

nak az öttse, VIdi_k Láleo ellen hadat gyüjtvén,

hogy a’ Hunyadi Láleo Haláláért bofzfzut álion,

az alatt VI-dik Láleo Király-is meg-hólt, mellyre

' lézve

/
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nézve Erdélyt meg-hodoltatta, és a’ mellette lévö

Sereggel annyira vitte a’ dolgot, hogy Pell mel

lett, a’ Rákos mezején Orlzág gyüléli hirdettetvén

IHunQadiI Mátyáß Magyar Királlyá vállafztattya, és

Tseh Orfzágbol Podebrácli Gy'órgy Királytol nagy

fumma pénzen, azIaz 50.000. Arannyokkal ki

_váltja. 2)-l`zo_r. A’ Tseh Orfzági Király Podebrlídi

‚буду-ку Léányát Mátyás Király magának felelégül

_el-ve'vén, magával egygyiitt Budára vifzi, holott a’

Királlyi Székben ül ugyan; de öt efztendeig meg
nem koronáztatik, mivelhogyl a’ Magyar Korona

a’ Romai Imperator Fridericus kezénél vólt , a’l

melly Felesége MátyásIKirálynak nem fok idö mul
va meg-holt. 3)-fzor.l1459dik efztendôben egy

fzersmind három felé kadakozott, ugymint а) Fride

ricus Imperatorral a’ kinek pártjára állattanak vólt

Ujlaki Miklos, Bánß'i Pál, Palotsai Láleo, Заст

györgyi éigmoml, és máfok, a’ kiket Mátyás Ki

raly ы igererekkel a" maga hüfégire „яшма шиш.

b) `A’ Török Tsáfzárral. с) А’ Tsehekkel. 4)

fzer. Mátyás Király Szilágyi Mihályt, a’ ki ötet л

«Kiráuyá iene vala, némelly лягушек vádolására

meg-fogatja, és Világos-Várába vitetvén , vasba

verette, a’ honnan mindazonáltal Szilágyi Mihály

a’ maga Szakáttsának fegittsége által ki-fzabadult,

és a’ Kìrályhoz követet küldvén azt izente; hogy

a’ maga fzakáttsának tôbb háládatofsággal tarto'

zik, mint Mátyás Királynak; De annakutánna

Mátyás Király hozzája meg-engefztelö'dvén , ötet

Allo Magyar Orl'zági , és vég-béli Bánná tette.

5)-Fzôl". 14óo-dik efztendöben Drákula Láleo

“Hänsel-fami Чаша omlás шнека.) Егдё1уЬе bé

iitvên, Ottan nagy prédáláli tett , a’ kit Mátyás

Király el-fogatván és Budára vitetvén, tiz efzten

deig tarto fogságbavettette, vagy pedig a’ mint 111;".

~ fok
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Iokirják, Erdélyben meg-ölette.y 6)l`z0r. 1463.

dik Efztendöben Fridericus Imperatortol Mátyás

a’ Magyar Koronát 60,000. Arannyokan ki-vált.

ja, 63 а’ következendö efztendöben Székes Fejér

várt az Orfzág Gyülélìben magát meg-koronáztatl

ja. 7)-fzer. El-unván az Erdélyiek a’ fok hadako

zás miatt rend kiviil való adozáfl, egy Veres Bene

dek nevü Elöll-járo.'igazgatásábol a’ Magyar Ki

rály ellen i466~ban pártot iitettenek, és az ak

kori Erdélyi Vajdát Szcntgyörgyi Э'йпоп erövel K?.

rállyá téfzik. De midön Mátyás Király Erdélyben

nagy haddal érkezett vólnaï az Orfzág Fö Rendei

vel egygyiitt nagy alázatofon a’ Király eleibe mé- l

gyen, és aval mentegetvén magát, hogy a’ maga

akarattya ellen , és eröfzakoson ragafztották vólna

réá a’ Királlyi §Titulull, a’ Királytol fejének gra..

tiát nyér ugyan , de a’ Vaidaságbol ki-vettetett.

A’ támadáß indittok halállál büntettettenek-meg,

Vere: Западе/1 pedig Lengyel Orfzágba fzaladñtt.

— Azt irja Bonfinius, hogy a’ Török Tsâfzâr

Szilágyi Mihályt el-fogatván Konliántzìnápolyban

meglölette. 8)-fzor. A’ Moldavai Ijlván yVajda

Mátyás Király ellen pártot iitett, a’ kinek le-iilte»

tésére indulván Mátyás Király i467-ben, öket nagy

nehezen, és tsak nem a’ maga életének el-vefzté

sével meg-verte. — Azt irják a’ Lengyel НЩО

ricufok, hogy Ijlván , Moldavai Vajda, Mátyáß

Királynak ezen a’ Hartzon, io-ooo. Embereit vá~

gatta le, magán Mátyás Királyon pedig három l'e.

bet ejtett, 63 а’ Sereget mind addig üzte vágta,

mig a’ havafon által Erdélybe I`zaladhattanak.~ 9)—

Í'zer. Mig Mátyás-Király Podebrádi Tseh Királ

lyal, ’s Ca/îmirus LengyelKirállyal hadakozott, és

Be'átrtx Királynéval , a’ maga máfodik Felel'égével

pompáfûq lakadalmazoi-t vólna, az' alatt a’ Tôrôk.

Magyar
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_Magyar Orfzágnak also rêf'zeit mind addig tsipdeße,

‚щит Alibe'k Vaskapunál 60,000-red magával Er

giélybe érkezvén, a.’ Магов mellyékit pufztittani kez,l

dette, a’ kinek Bitori Ißván , az akkori Erdélyi Vaj

На ‚ az Erdélyi haddal, -Keneri И“ Tömösvárì

Bán, a’ Magyar Orfzági Vitézekkel , és yaksi a’

шпонки 1489-Ъеп а’ Kenyér Mezeje'n , ellenek

álván, 30,000. Törököket vágtanak-le, a’ tôbbìt

az Órfzágbol ki kergették, el-esvén a’ Király hadá

'bol-is 8000. Vitézek. 10)-fzer. Egyéb «dolgai Má

tyás Királynak , t. i. miként nyerte~el a’ Tseh Or
lIzági Királyságot? Mint vette-meg Bétset? VMiné.- .

mii Törvényeket szahott az Orfzágban? ée a’ Va»,

refokatminémü Privilegiumokkaf ajándékozta lé

gyen meg? mmthogy a’ mi tzélunkra nem tartozìk,

itt meg fem irattatik. Hanem az ô ditséretei kli-`

zött`utoljára azt az egygyet emlittem, hogy nexn

tsak vitéz, hanem tudos Ember is vólt Mátyás Ki

ту; a’ ,ki mihelyt meg-hallotta, hogy Europának

yalamelly réfzében tudos Ember taîmadott` ,' azt

mingyárt nagy költséggel magához hivatta és h0zat'

katia, és a’ Királlyi Udvarnak jó akarojává tévén,

ranáttsával élt. Számtalan fok ritka Könyveket

(цепей, és Budán egy Bibliothecát, az az Könyv

\ ‘tartó Tárházat állitott-fel, a’ mellynek Eurqpában

abban az idöben párja' nem vólt. Mellyet annak

utánna a’ Török el-prédált , és máfok fzéljel hor

dottanak. A’ ki felóll mi-is méltán el-mondhatjuk,

a’ mit a’ régi lRermaiak Julius Tsáfzárrol irtanak:

utroque Сов/ат, az az, akár tudománnyára, a

' kar Vitézfégére nézve legditsöfségefebb Fejedelem

vólt a’ m ga Népe között._ v,lItoljára 11)-fzer ez

*a* nagyvex lékezetii Király Bétsben Gutta iités :ilT

g tal hélt-meg, KrillusUrunk fzületél'e utánn 14.90-dik

'Eirieefiëiiëei @kleines Ähm-dik, Birodalmáuak.

` „ Pedig
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Pedig 32-dik Efztendeiben. Meg-hidegült Teilét'

Bétsböl Bodo Gáfpzlr Székes Fejér-Várra le-kiférte;

holott-is az Orfzág Urai egybe-gyülvén, nagy pom( y

Pával el-temettetett.

_ XXXV)dik. HETEDIK LAszLo. ’ Catimi

rus Lengyel Királynak elfô fzülött Fija , és vegy

I'zersmind Tseh Orfzágnak Királlya, Magyar Királ

lyá válafztatott, és meg is ~koronáztatott 14ga-dik

Efztendôben, Octoberbeu, a’ kinek idejéröl sum

mái'on ezeket tartsuk-meg. 1)-ben. Négy rend

Ь611 emberek vágytanak a’ Királyságra , a’ kik

köziil leg elfök vóltanak Fríderieus Romai [тре

rator és Meximilianur, a’ kik annakutánna Bétset

a’ MagyarothI el-vévén, a’ Dunán tul nagy pufz

‚ titáIl vittenek-véghez. Magyar Orfzágban pedig

Э'оаппе: Corvinus a’ Mátyás Király Agyafsának

Fija, a’ ki Láleo Királlyal meg-egygyezvén, Hor

váth Orfzáguak , Sclávoniának , és Borullìának

Fejedelméve lett. E’ mellett Э‘оаппе: Albertus Ca

iimirus Lengyel Királynak leg kil'sebbik Fija , 6s

Láleonak kifsebbik Teñvér Öttse , ki-is 12-000.

Lengyelekkel Eperjes felé bé-ütvén , mind addig

prédált és pufztîtott, miglenaz Orfzágbol haza iga

zittatott. Ezeken kivül`Lrîleo avagy Wladislaus

Tseh Orfzsigi Király, a’ ki a’ korónával meg-korti

náztatott , és a’ kinek hißoriáját Déák nyelven IR

vánffi a’ Magyar Orfzági Vice Palatinus böven le

irta. 2)-f'zor- Minekutánna .Hátlióri трёп az

Erdélyi Vajdaságot önként le-tette vólna 1493-dik

Efztendöb'en a.’ _Törökök hideg Télnek idején , 17611

ruár-iusban'Erdélybe ismét bé-ütöttenek ,' és öt e-f.

gél'z парок alatt prédálván, Moldaváfn által Havas

al-földe felé indultanak. -* Ebben az idöben

Lofontzi Láfelo és Dragjfi Bertalcm vóltanak az_

Erdély-i Vajdák, a’ kik Veres Toronynál a’ Törökìi

ket

be
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ket meg-iitötték, meg-futamtották, és a’ hegyek

tetejéröl az Olt vizére nyakra före kergetvén , meg

verték, ’s a’ fok prédát vil'zfzá nyerték. 3)-fzor.

Lonfontzi Láleo és Dragfß Bcrtalan külömbözö

terméfzetii emberek lévén, ’s egymásra денешь

vén, midön egy más között az Orl'zág Dolgainak

fólytatáfa felett nem alkhatnának , az Orfzágban

nagy Zür-zavart inditottanak , mellynek le-tsende

Iittésére 1494-dik Efztendöben , maga Láleó Er

délyi Király bé-érkezvén , és a’ Támadás felôll

tanátsot tartván, Lofontzi Láleot maga Királlyi

Udvara Melierének tette, Dragßì Bertalant pedig

a’ Vajdaságban meg-hagyta. A’ kik támadáll in.

ditottanak, azokat meg-büntette ; és az Adot fel

fzedvên , Magyar Orfzágra vifzfzá ment, és a’ Tö

rök ellen kéfzült. 4)-fzer. Ez a’ Láleo Király Er

délyben Tsitsoa Várát 1496-ban Moldavai Ili

_ván Vajdának adta, a’ ki akkor magát a’ Magyar

Király Protectioja aláIajánlotta. 5)-Izör. Meg~

vetvén VVladislaus Béátrixt, a’ Mátyás Király 02

vegyét, Frantzia Orfzágbol a’ Voskoniai Hertzeg

nek Léányát Annát vette magának felefégiil, 1502

dik efztendöben , a’ ki ô nékie 1 доз-(Ш: efztendö

ben fzülte Алтай, az elsö Ferdinándus Romai Im

perátor Házos Társát, Annakutánna pedlg 1506

dik el'ztendöben гите Lajóji , a’ kiröl alább fzol

.luuk ‚ és a’ kivel fzületél'e utánn Anna Királyné

meg-hólt. 6)-fzor. Azt irja I_ßvánßi hogy ennek

a’ Lajos Király fzületéfének alkalmatofságával 1506

ban Erdélybe bizonyos Commilfariul'okat kiildött a’

Király,I hogy a’ Székely Gazda emberektôl a’ Ki

rály Fiul'zíiletésének idején, ugyan a’ Király Kony

hájára járando I'zarvas marhákat fzednék fel , és haj

tanák-felBudára, mellyet a’ Székelyek nem akarván

'meg-adní,midön ишак .hogy a’ Király Commifsá

‘ r1
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riul'si a’ marhákat a’ rétekröl és iliállokbol erövel el.

hajtanák, fegyvert ragadoztanak, és a’ Király em

bereit, rél'z-l'zerintegybe vagdalták, réfz-fzerint el

kergették. Melly gonol'z dolognak 1etsendelittésé

re a’ Király Tumori РАЕ: illendö Sereggel Erdély.`

be küldötte, kinek a’ Székelyek'Maroinvásárhely

~nél eleibe álván., 116763 Vitézeinek némelly réfzét

le-vágták, a’ többit pedig lzéljelverték: De Tomo.

ri Pál tsak llamar meg-bövitvén a’ maga feregét,

ujj h'artzot állott. A’ Székelyeket keményen meg

verte, le  iiltette, és a’ Király fzámára járando Mar.

.hákat el-hajtatta. 7)»fzer. 15m-ben egy 3111

tsits nevü Ember olálkodván Misnl Havas-al-földi

Vajda élete utánn , alattomba Szebenben meg is

ölte, a’ mint ez a’ Brall'ai Templom jegyzö Táblá..

ján-is irva vagyon. 8)-fzor. 151341111 efztendöben

` ez a’ Király iratta Verbötzi által a’ Decretum Tri

partitumat, mellyet maga a’ Király approbált, és

mindenkor tarto Törvényül a’ Magyar Birodalom

ban ki~hirdettetett. 9)-fzer. i5i4ben Erdödi Ва

Ã'títsi Tamás Cardinalìs és Efztergomi Ersek, Ro

mába indulván, hogy valamiképpen Pápának vá

lafztal'sék, fzándékában nem boldogult, mivelhogy

Э’Ьаппг: ßlediceus, a’ ki Tízedik Léónak neveztetett,

tétetett Romai Pápává. Hogy pedig oda hijában

jártnak lenni ne láttafsék , azon i [lál az uji Pápá

nak, hogy a’ Tárházbol lenne segittséggel, hogy

Magyar Orfzágban a’ Törökök ellen holmi vitéze-y

ket fzedhetnének. De nem lévén kéfz pénz a’ Tár

házban, az emlitett Pápa néki, ollyan petsétesI Le.

' velet adott, a’ mellynek ereje I'zerint minden 'bii-Í

neik meg-botsáttatása felöll biztatta azokat az em
belreket, valakik annak a’ Levélne'kffzavai fzerint,

a’ Kerefztény vallásnak oltalmázásáért magokra

fegyvert kömek, kerefzt jegyet véfzuek, és a’ Та

‘ rök
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л rök ellen hadakozni mennek. Mihelyt ezen Levél

nek hire az Órfzágbanv el-terjedett , a’ kerefztes Vi

tézeknek száma egy honap alatt 40,000. Emberek

`re l'zaporodott. Ezeknek Elôll-jároûl Dósa Зуб?

’gyüt tették, a’ ki abban az idöben a’ Székely Ka

tonák каш: leg hirefebbnek tartatott; miyel kevés

idövel az elött egy-Törökkel- bajt viván, egy tsa
páfsal, mag'ának a’l Töröknek és Lovának Fejeket

el-ütötte, a’ melly Vitézi'égéért Kapitánysággal

‘meg-is ajándékoztatott. -

` Látván pedig a’ fö Rendek és Nemefek , hogy

az ô Szolgai, Tselédi,« és Jobbágyi minden kére

lem és tartozkodás nélkül , Urakot és az Udvari

fzolgálatot el-hagyván, a’ közi a’ gyiilevél'z nép

közi tsordáŕlol vmennének; öket eröfzakafon meg

fogdastották, haza hajtották, dologra kénfzeritet

тёк, 'és hogy hivataljok fzerint való munkájokat

tselekednék., minden uton modon öfztönözték ’s
meg-tartoztatták. Erre nézve L'òrintz Tzeglédi

Plébánus ingerléséböl Dóra György, az Öttsét Dó

за Gergelyt, erönek erejével maga намёками:

végben vitelére kénfzeritvén , a.’ 40,000.1Kerel'ztes

‘katonákan a’ Királlyi Fö Rendek, Tanáts Urak,

és Nemefek ellen forditja; és valakiket elöll мы

talált, ölte, vágta, vefztette, `pul`ztitotta, neveze

tefen Telegdi Ijìván Tanáts Urat, a’ fzemérem Tes

ténél, fogva (több bellialis tselékedetei között) fel

akal'z/tottatta. Bátori'Ißvrínt Tömös Várban Гис

gitotta , és keményen oliromlotta. Melly gonofz

dolog a’ mìdön Zapolya Зйпозпад az akkori Er

délyi Vajdának füleibe ment vólua ; mingyárt nagy

lia-ddal indůlt спеце; Táborát Tömösvárnál , és

Kolosvárnál meg-verte Dósa Суш-дубе és Dósa

бег-3:19: elevenen el-fogatta: ennek fejét vétette,

шпации): pedig egy vasbol tsinált Királyi Széket,

` k0r6
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korónát , és páltzát kéfzitetvén , tüzesen belé ill.

tette ’s meg- korónáztatta, e's buzogánnyát kezébe

adván, a’ hartzon el-fogattatott, 63 egy néhány

napig éhen a’ tömlötzben tartattatott, egy néhány

vitéz Complex tárfaival és katonáival elevenen meg.

égettette. Lorintz Plébánull .el nem foghatták,

fem le nem vághatták, ’s ein is tudhatták hogy

 hová lett. Némellyek azt gondolják, hogy vala

holott a’ Dunába, vagy Tifzába ugratott, ’s oda

vefzet.

_Ezektöl a’ Dósa György kerefztes katonáítol

акт-161: némellyek le-hozni a’ Kurutz nevezetet,

mivel hogy Crux De'ákul, 8161115 Németiil, Kru

tsa Oláhul,kerefztettéfzen vagyjelent. Cruciatus Mi.

les pedig a’ mi Nyelvünken Kerel'ztes Katonát téi'zen.
l De hogy fokat e’ .felett ne disputáljunk: Korudfz ,

vagy Кипит Tôrôk I'zó, a’ melly Magyarul an=

 nyit téfzen mint Palotás vitéz, Fejedelem Teßét és

Sátorát örzö Palotás Ezer, avagy Miles Praeto

rius, 63 igy a’ Kurutz nevezet ettöl a’ Török fzo

tol'véfzen magának eredetet, nein pedig .а’ Стас

Déák Szótol , Nem-is a’ kurutsolo Békátol, a’ mint

'némelly emberek tsufolják a’ tudatlan- Székelyeket.

_ 10.)-I'zer. 1515-ben Ldleo, Magyar 63 Т3е11 Or

fzágoknak’ Király-a , és Sigmond Lengyel Orfzágnak

Királya egygyütt Posonbol, Bétsbe Maximiliánus

Romai Imperatorhoz fel-mennek; holott -is az Efz

tergomi Ersek által Meiriát, uz Imperátor Unoká

ját, a’ Lajos Király Fijának jövendöbéli Házos

Társul el-jegyeztetik, Annát pedig a’ maga 1166
пу61, а’ Laios lEirály Nénnyét, Maximiliánus elött,

Ferdinandur jövendôbéli Romaì Imperátornak el

jegyeztetik , és egyfzersmind a’ Királyság felöll

Succel'sorium Pactumot contraháltanak. 11.)~Í`zer.

:516»ba11 el-betegesedvén, életének LXII-dik Bi~

rodal
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rodalmának pedig 26-dik el'ztendeiben Budán meg

holt, és Székes Fejérvárt el-temettetett.

XXXVI)dik Mdsodik Lajos a’ fellyebb le-irt

Wladislausnak Fija., a’ kiröl ezeket jegyezziik-meg.

1)ben. Ezt az Attya kedvéért a’ Magyarok el`z~

tendös korában 15 16-dik efztendöben meg korónáz

шк. Vette kezéhez a’ Birodalmot az Attya. halála

utánn tiz efztendös korában , az az, |256-ban, A’

tégen el-jegyzett Mátkáját Mdriát pedig Bétsbôl

152 1ben hozta-el, és ugyan akkor Ferdinándus Au

striai Hertzeg is, Armával a’ Lajos Király Nén

nyével Mennyegzöi pomát tartott. 2)-l'zor. 152 1

ben , a’ Székelyek Erdélyben Zapolya .lánosra tá.

madtanak, azért, hogy midön a’ Törökök ebben

a-z Efztendöben a’ Székelyek földét el-rablották vól

na , akkor öket a’ Vajda“ meg nem fegitette; ha

nem magát Budára elvvonta, a.’ honnan haza jö

vén , a’ fel-támadott Székelyeket hamar le~iiltette.

Ebben az idöben kezdették az Erdélyi Lakosok a’

Templomokat nene rzéjiei наз-шавка kömyüi

venni. - 3)-fzor. Szebenben a’ Luther Márton

Tudománnya 1523-dik el'ztendöben el-kezdödett;

a’ melly naponként nagyobbra nagyobbra neve

kedvén, az egéfzfz várost el-töltôtte, a’ kiket a’

Rákosi Gyiilésen égetésre Sententziáztanak ugyan;

de hozzájok nyulni nem vólt bátrságos: Nem is

kerefztêny entberhezv illett valakit illyen fzörnyii bün

tetésre fententziázni. "- 4.)-fzer. Szulimán Török
Tsáfzár tartván Lajos AKirálytol , és a’ több kerel'z

tényîFejedelmektöl következhetô hadi kéfzülettöl,

Lajoy Királyt 1526-ban békefségre kérte, a’ mel.

Iyer midôn Sigmund Lengyel'Király meg-ertett

vólna, a’ Törökkel való békefséget nékie igen jo

vallotta. Ellenben `pedig a’ Romai Pa'pa, Cajetanus

` Сагагпащ által erölïsen munkálodta, hogy Szulìmán

' Tö
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Török Tsáí'zárral békefséget femmiképpen 'ne käse

sen , a’ mellyet a’ Királynak a’ Velentzei Respula;i

lica-isintimált. . д -. .
IEzt látván Szulimán, a’ mint a’ Torôk Hißori

cufok irják ‚ mint  egy 70,000. vállogatott vitézek

böl ‚ а’ Magyarok Relatiojá l'zerint pedig 300,000.

emberekböl állo temérdek hadi l'ereggel Magyar Ór..

fzág felé indúl, ’s a’ Száva vizén által канты,

Salánkçmint, Pe'ter'Vár-ador, Ujlal'ot шедший,

’s onnan a’ Dráva'.vizén által-kelvén, Buda felé..

siet, hogy ‘a’ kéfzületlen Királyt VSzékében y"meg

nyomhafsa- i ‘_

A’ melly I'z'ándékát a’ Тая-61: Tsáfzárnak La
jos Király tudta ugyan, tudták magok Áa.’ ,Magyar

Fö Rendek-is, de nem tudom mitsoda oktol «finel-~

tetvén, az egymás között való villongásra, vefze-f

kedésre, tzivodásra adták inkákb `mag-o'kat-,f«mint`

I'em az Órfzágnak közönséges igazgatására. Навет

ugyan tsak nagy késöre a’ Király és a’ Palatinus-is

fel- ebredvén , midön az ellenség tsak nem a’ háto- _

kon `vólna, nagy nehezen immel ámmal Buda lilö-ë

rül, a’ Duna mellett való `vidékekröl, az Orfzág

nak mint egy 25,000. emberböl állo kitsin Зазвав:

gyüjtvén egyben , a’ Mohátsi Mezön a’ TörökTá-;

boi-ral fzembe fzállanak, holott a’ Király ée .Ta

náts Urak discurálván magok között'., közönséges,

akaratbol Tomori Реи: а’ ki annak elötte a’ Ван-511-ч

Szerzetböl nem régen lett vala Kalotsai Püspökké ,'

és ö vélle egygyütt Zapolya Györgyöt, az Ег—

délyi Vajda öttsét, az egéfz Seregnek Commendi

roz0 Fö Generalil'sává téfzik.

Erdélyi Vajda-is 4000- Vitézekkel, a’ ki a’ Királynak

meg-izente , és tanátsul adta vólt, hogy «magát ¿er

féregét az ellenség elöll, mig ö is_ oda érkezhetnék,

vonná hátra , és az-utánn öfzve Кбит erövelv ‘

ál

Utba vólt már az.

Э. ‘

Ä..
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¿imán-ak a’ Török eleibenuï Urban volt Borryáhi

Регата, а’ Horváth Orl'zági Bán 16,000.- fegyve

res katönákkal. . Ugy fzintén Frdngepán Оду-113017:

kik ininnyájan a’ mennyire lehetett ¿siettenek,hogy

hai-om vagy négy napok alatt öfzve tsatolván mago.

kat, a’ Királlyal egy I'zivel és erövel hartzoljanak.

Boldog Шт! Hogyha ezek a’ Király Vitézei> öl'z.

ve ülhett'enek vólna, emberi mod fzerint fzolván,

az egéfz Török Tábor, a’ Duna, .Dráva , és Szá
va Izorofsägába vel'zett vólna. ч

I De nem nyughatvan a’ böriben Tumori на,

és némely erejekben bizakodo , ’s mai-ka pökö

шаек, minekelötte az elô fzámlált ’Seregek el

érkeztenek vólna,` a’ Királyra , és Bellicum Consi

liumra támadtanak, azt izenvén a’ Királynak, és

a’ Tanáts Uraknak: hogyT a’ Török ellen vagy ké

sede'l'em nélkiil hartzra mennyenek, vagy hanem ,

тата nékik fordulnak, és öket' mind kardra hán.

_ nyák; mivelök tudják miben áljon' az ellenség e

teje, Iés óllybá tartják , mintha`_már a’ gyözedelem
a-’Ükezekben vólna. "" ’ i l

' Y - Illyen állápotban nem tudván egyebet mit tse

писана, a’_f0hal hartzon többé meg nem fordult

Kîrály, mingyárt fegyverben öltözött, kél'ziilöt fu

tatott, és ütközetre indult, vágván és el-nyom

v-án a’ Törôköket, miglen a’ Magyar hada’ Tö
rök Tsál'zár ágyuihoz mint egy tiz' lépévsnyire ér'.

kezett vólna, a’ mellyeket midön a’ Pattantyusok

ki-löttenek;` nem >álhátván a’ Magyaer a’ fok go»v

lyobisokàt, minnyájan meg-futamodtanak; a’ Ki.

ráIy-is, a’ maga TeR-örzö Pálotás Vitëzeivel egy.

`gyiitt,v minekutárma mint egy má's fél Oráig har

tzoltanak vólna meg-futamodctt, és a’ l'zaladás

közben, egy fáros feppedékés helyben (patakban

a’ mellynek nevel Tse'le' , és a’ melly az efsö,'és a’

l Dui
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Duna äradása .miatt'_~.akkor, fel-dügultvólt) fegy..

verestöl , lovastol beléjje ugratván, midön a’ ló a’

pataknak. partjára »ágaskadott vólna,.v _hanyoiián

vifzfzá ésvén, a’. Sárba keveredett, és„a’,.Kirá1yt'

is. oda fullal'ztotta.' . Ominosain hoc Rege Ludovico

II; quod immaturo> partu natus fuerituline 4Gutic'ula,l

Anno "aetatis Гит XIV to barbam emisit. ! Anno XV»

to uxoratus. Anno XVIII-vocauus factu's ,i et An-Í

nol XX-mo ’in Campo Moháts post (Интим Natura

_1526. a’ Turgisaremefactus aquis :fubmers'ns. ‘

.3..1 ' т- t :.»._';.-_;..

„1, .. El- ebelt> a’. hartzon "Tumori iiálfie', kinek fe'

jét Sz'ulimân. egy hul'zfzû dárdábdn :fluraůváuf _má-i

nap az egéfz Tábolzou Gyözegìelemnek jeléülkörnyiil'
hordoztatta. El-hullottak vélle fok jèles'Püspöki Férj-`

пак-зад ugymint, .Seal/rán Láj'zlo Efztergomi„îl_?rinyi

Ferentz Váradi, Моют: Filep Eétsi, zPäxi ‘Bae’

ld: Nagy Gyôriqî Шва/1011. Ferentz .Tsaneidi ‚ Ptílma

György Bosniai Piispökök.  A’ .kik a’ 'E_ö Uri Ren.

dek köziil meg-ölettettenek , azoknakmeûeikezekg

.Zapólya Gy'órgy az Etdélyi` Vajda ‚Этюд а’ To-

mori Pál CommendirazoiTársa, ржёт- glian

Judex сипи. Sárkány Ambrus, ¿Orfeág Едет: ,’

Korlátl'özi Péter Мадам: Curiae; frángepfín Má- .

tyd: ‚ ’_ Palot'sai Antal д Bánß'ï Sigmondiliatlyánißfái

nos Magiißer Cubiculariorum.- Ногти/1 Simon Ma#

giñer Pincerriarum. Sze'tsi Tomás ‚и. Bánßiß'órintz;

Танин Miklos , More' Gy'òrgy` аки-6131 СцЫсвда

riullia , `Orlovitsi Mihály , Attze'l, Islwîn a’ Posonì

Várnak Praefectuila, Hánpo Ferentz ,’ ¿Ijlycínjfi gli#

nos, Váradi Imreh, Ozáki Ijlván; 1161110136110:

Kálnai Ißváu , Gre'fa dndrás Lengyel Fiu ’s a’. t.

63 a’ Pétsi Académiábol 300. Déákok. _,

A’ Tsehek vitézi ”Её Rendek közül a’ kik eli

hullotta-nak, Kolonrát 361205, Slib 1119612, Gver.'

' N stein

'i
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stein .Krijlof, Burgidb Henrik, Urtsovitz Задай.

¿s ugyan Urtsovitz Э'йпох.

Elevenen pedig más fél ezer emberek fogat

tattanak-el , a’ kik közül a’ Nemeíì Га Rendeket

más парта viradolag Szulimán a’ maga Sátora е—

‘ lött kerekdçden térdre állitván , fejeket fzedette'.

Senkit életben közüllök meg nem hagyott, hanem

Рани Mihályt , Majte'nißertalant , és két Lengye

leket, Ezeknekutánna Szulimán' Tsáfzár fel-vévén

Táborát, mindeneket a’ Dunán tul-prédált, égetett

pufztitott, ан, rablott, fel egêfz Gyôrìg.

A’ `Királyné , és а" Város Népe a’ Vefzedelmet

meg-halván, és Buda Várát ürelfen hagyván , Po~

son 'felé I'zaladtanak , те11уЬеп` midön Szulìmán

bé-ment, a’ кашу palotáját el-járv'án, és abbanLA

JOS Király és MARIA Királyné képeit lefeñve látta

vólna, öket mçg»könyvezte , és fzivéböl fzánta, hogy

VLaljos каппу ìñu életének virágzo állapottyában , a’

maga mellett lëìöTänátsi Rendekn'ek balgatag Шиб

nözésefmiatt Шут nyilván-vaïó fzörnyü véfzede~

lembe- magát готскими! belé-ejtette. Tizennégy

парок utánn "pedig által kelvén a’ 'Dunán, vifzfza

tért ,= égetztt , ~ löllf, rablott , pufztitott Ugy-annyira,

hogy а’‚ Mágyàr Órfzágbań meg~öletett, és el-rab
llott4 emberekńek fzáma, a’ 200,000` fzámot Го]:

kal felyül halotta, ugyhogy Béla Király és a" Bá- ‚

thus Cńám idejétöl, és járásátol fogva , illyen Rom

lás Magyar Orfzágban nem esett.

Minekutánna pedigsszulimán nagy gyözede_

lemmel, és\prédával vií'zfzá. tért vólna, és a’ Viz

nek áradâsal 1e-I'zállott vólna, annak-utánna mint.

egy két honappal meg-találták a’ Király Testét Si

sakostol ‚ pántzélostol egél'z öltözetében egy ранца]:

hasadásában , a’ kit Zapolya Э'йпо: Егаауй Vaj

да; életének XXI-dik. Biródalmának xo-dik efzten

l dei.
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«iemafx'rmu's-«arůñk e-alfefaemaia 15m-air er1-.

‘feaaisßen‘ls_zékes ' щиты-2 емететът: А mili

¿emma- üiänn'lmagyârorrzágaarfa тати

ёЦбршйуайз miemböiwilap«fermarli» _ mint

__àlágäñŕggqá'tj'uk' _, 3.311: ._ " warnen: 1

‘mi ‘§Üe"llägy“'1"2iélúìik’ "'fzerint4 az äùlgökŕa

‘aiarzaaaifimef издаваемые-“22 waarin? les

warranty/¿haie idejekbeng t ayffa'firágaár
Grlìág'lŕůzörttîa" ÖariiatimI игуана}: 1161116); gëfìëin ‘

"k'iv'iil'jßlkiiimi" ' egyélìfkillöinbsëg n'èri'i"ilälf г ’li'äiieih

egy Koróna alaft'y-’ól'tanakg egy-'Kiráiy'toiiï'iiggÜL

‘ten'ek , ‘ es' a" helyneki'tiilajdonj Stati: thniitßflri-Jilëŕëil,

' ""êg'yŕgllöz'öiià'ëgersîfTöryŕënnyel 'éltenekì V'a'ri'fiegy'é'kfe

Waiaáiákfei-oraafvaf ¿a alemania-¿figg Fö-lirpâ. 'Y

pilf'äeiid'éItaliak..V Ã’Magyar Királyliàkfádëztanak,

смета Нааакьыг’шги‘аъц кшашьъёё пахана;—

тамады f "шииты _"-pëaig ’aff-Magyar 'Kramer

тата vajiár ma. avana Ißvzinaerogvaiiä'sa.

í¿fir¿zaroirrii ‘marde Kirai-y el. maiyifr'eíèaéiëa

'idejéïgß ’ mint'egy "_5'56. A''el'ztendôkiieli' yel ~fólyzä'

sok alatt , a"kikr`rek"neiéiket minekëelöt'te 1515Ъ
VIfzieímlálxiok ,` ezen következendö dòlgokat’ jegyez~

z'iikimeg'. ' i \ " л -‹ " 3 ‘ '

1)-ben. l. года , vagy Vajvofla , Vojvazla,

‚Стой, v`a‘gy' ’Lengyel ‘Szók z Hertzeg, vagy .Нег- '

regg", NémetlSzók zÍ Mind a’ kettö pedig Magyar

nyelven annyit téfzen, mint Veze'r, Hárinagy, Е

Iöll-járo. Illyen Vajdák rend ['zerint ketten vólta

nak, ugy' mint F'ó és Vitze', a’ kik a’ Vzírmegyéke't

îgazgatták; a’ Vicê ,.Vajda pedig Nagy Görge'nyben

Iakott, és a’ `Székes Helyekuek dolgaít AÍ'dlyta'tta.

Az elsônek Titulull'a vólt Dux, Comes, feu V `-..

года Tran/'ylvaniae in genere. A’ máliknak ‘Vite

Vajvoda ; feu Соте: Siculorum. Ezen kivül valá»

так а’ Szebeni F6 prány , kinek Titulull'a vólt`

— ` . N я _ Со
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Comer, Natiouir..Saxonieae. ¿Ahmelly- мидиями

Шнек „а: втащить иждивением
Ираакра-ейзцаьцывгъшащд’ Fô .Vajçlátol fuggettepçk,

„ ьщгъог. сетам, lié-ii, Saa-,é- л; mwa-.1
vünken tulajdon- képpen annyit, tefzen: ‚

„Uri-er - #ŕférö ‚ Тат, тМядугТщъчэ ее ¿isi Im

~ ведают}: 'Udvarakbam блюдец. 419194; .ezçknekß'

„мшаегекпеь. ъшек Tanáta виды}; дачный.

то“ vw" a’ ‘Hedekaáerek-éllaefßëiám ищу

v15,’,Béliefaégneli idejénl , a.’ magaklldvlarukbaïniíélçg- `

nek, láltalak valamelly ¿Várpliß, vangartO

mápytjgazgattanak , (тащат. тащцгдок fait
VCmnaxfsaçri Реют ‚ дота:„дгфтдгрсгжфёрещвг

,Wbb-fs. effi-f Emaús.A ` ’,.TÈQIAJPHIBR vnew ,liegst

NyelvenI Graß„ßrof, mellyeg a? Magyarng

vagy Eipány fzokkßlfffißmkëîi-i lDe mii-iraq@

a;tekre_,pé_ive...11em Magyar „hanem дёщдр snik.;

mivelhogynpzä: a’ _ Német _sió ,’ . шрам ‚ ‚ тащи“.

“rifшттрёте (допив—а Мшетчдгеёёвшш

|'1`.árs_„_ ée igy ,ezek Èfyzerint'Quince,ée vll`páuy„„a’

Magyar ‚ Nyel-vünkell.annyítftëfzâiia I mim Fejëdêlem ‚

Uri Tiir; a’ 111211а1шгйх1кт‚Ниццуу Kindly «Tifz
ti Társa a’ l Be'lrefségben , az Orfzág igqggqgé.

III)-l`zor. l Ezeket a’ Её 1:1Г2Се1сы az Erdélyben

a’ hamm kiriömbözö-stamfaLakproknak ¿imponer
hoz képeli, mellynek neve a’~ Politicufok |.lurîöziitte

БуНчта rerum publicarum, a’ Magyar Kirallyok

rendelték; mert~ugyanis ‚ eleitölI fogva,miás vólt

a’ Värmegyéknek Politica Admlinieñratiojaß más a’

Szëkelyeké,» ’s más a’l` Snai-zake., ‚ д

A’ Váunegyei LakoI'ok Nemefekre és ,Talibá

gyokra voltanak fel-ofztottatva. _A’ Nemefeknek

l,Anya Várqfaok vólt THQBDA,„,a’ hová öket a’. kö

zönl'éges dolgoknak el-ig'azituifakra a’ Vajda öfzve

" ‚ l'zokta
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Izokta'vala gyiijtetni. I¿llìlag'ok a’ Nem'el'ek adot foha

внеш fizettenek ,' навет" a" mint az"akkori Stylus

Curiœ nevezte, a"Királynak Subfidiumot küldötte

nek: Me'llyet igy’ért'smeg: Buda'rol a’ -Király a.’

чарам: Со'штагшшгокаъкйтш А’ vajda Thor..

dára Gyüléll вмещает “Её-тешат а’ Commis.

fáriufok a’ Gyülésbe,| a' Király fzavával a’ Val-me».

gye Nemefseitkérték , 'hogy"a’ Király fzámárí что

lami fegittség'gel Iennének,‘ és ollyankor a’ Пеше

fek minden Jóbbágy-‘Gaz'daemberreg ’egy egy fo

rintatvetettenek, tôbbet-"ne'm', és a’ Slimmát , a"

melly az ök akkori öfzv'elfzfámlálások 15“: 24,000

forintokra ment, a’ hét Vármegyéken fel-ůedvén ,

а’ Commmariufoknak kezekbe затёк. Епаёп а’

Sublidium, a’ mellyetkérni kellett; тег: 'egyéb a

ránt femmit-fem adtanak, Ezen kivül vólt- azA-'

renda, vagy Quinquageñma Nobilium»,» mellyetia’

régi Nemesek tsa'k 'kerelemifäerintç-éslmig ‘nékiek

tettzik, engedtenek vólt a? Király- fzámára; de vég

Atére rend I'zerint való adová lett. ' Ezt »je a’ «Thon

dai Gyülésben a’ Commifsáŕiufok'nak Levél által.Í

Husvét és Pünköst között kellett kérni, 'midön a’

Juhok ellettenek, és ugy engedtetett-me., hogy

az Oláh Jóbbágyok juhait Ötvenedjék-meg.

A’ Száfz Nationak Anya Várofsa vólt N. SZE

BEN, a’ hová is a’ Vajda a’„Király nevével Gyii-_

léñ hirdetett, holott is a’ Király Commifsariufsi meg

jelenvén, a’ Subli'dium >it'ánt emlékezetet tettenek.

De tartsd-meg itt azt, hogy a’ Vármegye'ken lakó

Nemefektöl a’ Király CommiIIáriufsi Subñdiumat

indefinite kértenek, az az, a’ Summát meg nem

határozták, hanem magok generoÍitáfsokra bizták,

A’ Száfzoknál pedig külömben efett a’ ke'relem t. i.

determinate, meg-határozva, illyen modon. A’ Ki

rály kiván 16,000. vagy 20,000. vagy leg fellyebb

30,000
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39,000'. forintbgiljállp ~“Slalbfidiylmot, lmellyekçet 6k

Вари -I'zám familys vetvén , 6,5 {_zedvéanel, ‚д’дСош?

miífáriufßklak kezakbe adtálg. ,'Ezen Subßdiumon

kivü1,_rendí’z_çrint чаю A_dqban,.3Sz‘ex§Í Márton Nap

ján ,— minden вытащи. @§ngth а? `Эфа“: „ Na

вед-‚8500. az aßßpyoltz sus: öt Szxázl forintokat

Íìleilliwl ‘1. isa/'n.257 ' .' ; "î . l

4;.' А’..$2ёЬе1уеКге-(*3‘), kikris három Statusra,

Nemes, LOYaSQÉS Szabad, fzemélyekre vóltanak fel

ofztva, ‚Шут ‚Зцбйдйцтагуешй nem vólt fzükség,

mivelhogyßk gegyvçrqgkd fzolgá'lván ‚а’ минут,

minden днищ _adozástgL immunifok vóltanak.

Az'ô-,mŕataljokpedig rég¢n ebben állott. 1)beu.

Mindemhoîvaa .Székelynek ~fzemély fzerint hadako

zásnak idején ,fel-ülni, és af Ki-rállyal Táborba Гип

1апйдь’з 'a' ma,ng költségeken egy egéfz Hónapig

hadakqmilartózfanak. „мед-Гам. . На egy Hónap

alan: a’ {_Hartzymeg вопиющие-18, de a’ Király azt

kivánta., hogy;tqvábbi's а’ T'áborba maradjahak,

-de llgy',~ а’ Király-‘is ‘köteles vólt nékiek H6

péuzt Шеи! ‚` оп .kelletett maradni. _ 3)-fzor. A’

Kárálymßdvaxában fzüntelen fzáz fzáz Lovas Vité

zeker tœoztanak tartani az'Udvar örizetìre, a’ kik

eíztendóbenxháromfzor változtanak, minden negyej

dik Hónapnak a’ fogytán, ujjabb ujjabb Centurio,

Záleo `alja következvén egy más utánn, és ezek

ben állott a’ Lovas Székelyeknck fzolgálatjok, a’ '

kik Equefeknek щипать. 4)-fzer. A’ mi pedig

_ ‚ . .‚ az

-
п w'

 

("‘) De Siculi: vid. Pauli Lgßznyai Chronic. Нип

-. . gar. edit. Ветви. Алло 1692 in Oct.

" ' :ï ‘_ flag. 2oz. „до.

м,



A’. MAGYAR KIRALLYOK ’s. а’. с. 199

az othon lakó fzabad fzemêlyii Székelyeket illeti‘,

azoknak régi Allaportyokat igy értsd-meg. Közül.

lök minden Саша Ember egy egy ökörrel tatto

zott , valamikor a’ Király meg-korónáztatott , ’s
meg-házofadott, vagyv Fiu Magzattya lett.

1.Elérkezvén a’ Király Commifsariulli Erdélybe,

a’ Vajda a’ Székelyek Tifztjeinek Maros Vásárhely

re, a’ melly a’ Székélyeknek Anya Várofsa, gyiilél'l

hirdettetett. Annakutánna minden Gazda Ember

a’ maga Til'ztje elött hit alatt tartozott meg-manda»

ni, .mennyi számu ökre vagyon, I'zint'én ezen Mar

hák Executiojának, és a’ Tifztek gyülésének idején

nagy Sokadalom esvén Mams Váfárhelyt, a’ kinek

Marhája nem vólt, oda ment Barom vafárolni, In

nen vagyon, hogy Maros-Váfárhelynek, Stilo Cu

riœ Hungaricae, Déákul Forum Siculorum lett a’

neve, nem Agropoli: , a’ melly tsak minapi költött

nevezet. Továbbá fzokáe vólt , hogy a’ melly

Gazda Embernek négy ökre vólt,kettöt elöbbl'zöl' a’.

Gazda magának ki-vállafztott , annakutánna a’

fenn maradott két ökröknek egygyikét a’ Commim"»

rius a’ Király fzamára el-jegyjzette ’s el-vette, ’S ha

kinek tsak két ökre vólt, más hal'onló két ökrii

Gazdával a’ két jobbikat ki-vállafztották, ’s meg

tartották, és a’ fenn maradott két alá valok közül

egygyìket a’ Commilfárius , a’ mellyik néki tettzett,

el-vállofztatta. Ezeknek felette, az illyen Király

I'zámára adatott Marhákra minden Gazda'ember `

köteles vólt a’ maga nev`ét, vagy bélyegét. réá-fiitni;

a’ honnan ezen Marhabéli Exacti0nak Signatura

Boum neve lett. Számát a’.=mi_iilleti, a’\régi ée

boldog idöben egyfzeri Contributio gyakron 'fel-`

ment 40,000 ,l de végtere le Tzállott 30,000 _,

.20,000 , és 10,000 Szarvas Marhákra». ,l »i ‚

lgy'
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Igy vólt régentén a’ Székelyeknek állapottyak

De ell`ö ZAPOLYA JANOS Király,'e’s ö utánna a’

MASODIK ZAPoLYA JANos Király Тщета, Geor

gius Мачта/Тих, а' kit a’ Magyarok Fráter Суёт-ву
Inel| neveztenek , nem elégedvén-meg az illyell

Marhabéli Contributioval, a’ közenféges Izükl'égnek,

és a’ Török fzámára járando Adónak fzine alatt,

töllök pénzbéli Sublìdiumot-is kértyenek ’s tekerte

nek. Tudnia illik, azt találta-fel az emlitett

rály, és Fráter ~György', hogy midön a’ Székelyek

töl peinzbéli` Sublidiumat akartanak kérnì; akkor

mind a’ három Statull Магов Váfárhelyre gyüjtöt

ték, magok a’ Statui'ok a’ Contributiojak felöll de

liberálván, a’ mennyi Quantumon a’ két Statusnak

Suffragiuma meg-egygyezett, azon a’ harmadik Sta

tusnak , vagy Nationak-is ellene mondás nélkül

_meg kellett nyugodni , melly Conventionak ereje

[zel-int a’ Vár-M'egyék; és a’ Száfz Univerlitas e-_

gyenlö fummát contribualtanak. A’ Székelyek pe

dig a’ Signaturán kiviilnéha .60,000.1náttz0r 6000.

forintokbol állo Sublidiumat adtanak." . '

Esett pedig'órlyan tgörtënet-is, hogy egy efz.

tendöben a’ nagy l'zükl'égnek miatta a’ Király requi

Iitiojára, mind a’ pénz-béli Subiìdium, mind pedig
el’Boum Signatura lmeg-kétfzereztetett. Lál'.iiarl_ lmind

ezeket Fei'dinándvus Imperator és Magyar Ki-í

rálynak, abban )az Inquilìtiojában, mellyet Borne

’ mifza Pál Vefzprémi Pül'pök, és Уст/тег Györgil

Coniìliáriul'ok. De Proventibus Regiisvin Tranfyl

venía, in Anno 1552 Э'оаппе: Baptijla Caßaldus,

Erdélyi Bellicus Loçumtenensidejében irtanak.

Az Erdélyi Hertzegeknek ‚ vagy Vajdáknak

nevel pedig а’ тёпуекге‘гёи eddig машинам, а:

efztendö fzámna-kfrendi fzerint, illyen modon kö

{таты ` '
-n
.-1.

.s

\
L55? / i
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I§Ö.

lll-clik.

III dik.

IV-dik.

V-dìk.

VI-dik.

vuan.

viii-dik.

IX-dik.

X-dik.

' )tI-dik.
n

XII-dik.

XIII-dik.

штанг.

ххг-шъь

XVI-dik.

L.. "_f' =._——— ь-кпл; "1 ' __»

201

GYULA , egy a’` hét Kapitányok

köziil, a’.ki Krißus Urunk I'zíile

téfe utánn 7gg-dik efztendöben élt.

ZOLTAN Arpádnak Fija , a’ kit

'Szent Illván igen meg-vénhedett

karában tett Erdélyi Hertzeggé

800 ban,

ARISTALDUS.

HEPPEI MARKUS , SOMKEREKI

MIKLOS, és BALAI стонет

Vice Vajdák 1045-ben.

BERTHOLDUS Erdélyi Vajda 1 2 14.

ben. LENSTHIUS Vajvoda,

V230-ban.

ISTVAN , a’ Negyedik Bela Király

Fia, 1268-ban. Í

SZOLNOKI MATE Vajda 1272-ben.
LASZLO, az Ottó Király ideiben i

13o5-beu.

SZANTOI LATSK JAKAB, és TA

MASI HENNYEI JANOS Vajda,

1307-ben.

KHONT- MIKLOS 13m-ben. An

no 1315. Vice Vajvoçla Tranfylv.

TAMAS Erdélyi Vajda ’s egyfzers

mind SzolnokiFö prányl 3-2о-Ьав.

DESÓ _LASZLO 1336-ban.

LATSK ANDRAS Lajas Király ide~

jében 1345-ben.

PÉTER Vice Vajda 1363-ban. _

LATSKFI ISTVÁN~ de Lindva ,

Vaivoda in A'nno 1383. _

JANOS Vice Vajda 1383-ban.

’ XVII-dik.
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XVII-dik.

Y ХУЛЕ-(ИК.

XVI. RÉSZ.l ERDÉLYNEK

LÁSZLO Vajda, és Szolnokì Fö Is

pányi1391-ben.

FERENTZ Vajda 1395-ben.

’ XIX-dik. STIBORIUS Lengyel Fin , чаша

шмяк.

' ххьапь

ххльаак,

ххпьаш.

XXIV-dik.

XXVdik.

XXVI-dik.

xxvlwik.

XXVIII-dik.

XXIX-dik.

XXX-dik.

XXXI-dik..

XXXII-dik.

XXXIII-dik.

XXXIV-dik.

XXXV-dik.

XXXVI-dik.

1399-ben.

мхов és JAKAB ишак Sigmund

Király idejében 14o5ben.

ISTVAN Vajda, a’ ki a.’ Töröket bé

.hozlta 14oS-bau. _ ‚

NADAS .LASZLO Vice Vajda ,

1 4 15-ben. ‚

TSAKI MIKLOS Vajda, és Szolno

ki Fö prány 14.16-ban.

LEPES LOVAND de Város- kifzi,

Vice Vajda 1425-ben.

TSAKI LÁSZLO Vajda 1435-ben.

KANISAI ISTVAN Vajda 1440-ben.

HUNYADI IANOS Vajda 1441-ben.

BODO GERGELY és

VIZAKNAI MIKLOS Vice Vajdá.k2

LABATLAN LASZLO , Székelyek

Fö pránnya 145o-ben.

BETHLEN DOMOKOS Vajda

1452-ben.

KRAKKAI BIKFALVI GYÖRGY ‚

az ifijabb, Vice Vajda 1456.ban.

SZENTGYÖRGYI JANDS, Mátyás

Király ideiben Vajda 1459-ben.

NAGY RHÉDEI JANOS Vice Vaj

_ da. f4'62-ben.

UJLAKI MIKLOS Vajda.

PUNGRATZ JANOS, Mátyás Király

idejében Vajda 1464-beu.

XXXVII-dik.
4
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XXXVII-dik. RHÉDEI _JANGS. '_ " ‘ _

XXXVIII-dik. BETHLEN DOMOKOS. Vice ~Vaj

_ _ _ I. dák.1ï47o«ben. ' " ..

XXXIX-dik. TSUPOR MIKLOS 1473-112111.

XL-dik. NYIRI BATORI ISTVAN Vajda,

fris а 1479-Ье11.

XLI-dik.' VÁR-AGYAI` FERENTZ 1486-ban«

XLII,dik. LOSQNTZI LASZLO Vajda,

' 1495-ben. ‘

XLIII-dik,f-_DRAGFFI BERTALAN Vajda
. _ _. . ›--‚ i496-ban._v `

XLIV-dik. TELEGDI ISTVAN Vice Vajda

y 149 7-Ьеп.

XLV-dik. LÓSONTZI. ISTVAN.

XLVI-dik. SZENT> GYÓRGYI PETER Vajda

.- 1504-ben.

XLVII-dik. ZAPOLYA .IANOS Vajda a’ ki annak

' utánna Királlyá lett 1514-ben.

(XLVIII.dik,`BATHoR1 ISTVAN Чаша

— 1 1 5 1 8-ba`n. ‹ ъ

XLIX~dik. PERÈNI PETER Vajda. 1526-Ъап.

ш" L-dik.’ BETHLEN ELEK vice «val-da

и t i530-ban. а. " _ __

LL-dik: SZUNYOGSZEGI MAJLAT IST

VAN Vajda, és а’ Székelyek Il'pán

_ nya 1540-ben. ' › _

LII-dik. BALASSA ‘IMREH Vice" Vajda

154o-ben.

LIII-dik. EDEMFFI

' I.

» 1...'

l

LAszLo ’ 52ё1‹е1уе1{,
\

pránnya i550-ben.

LIV-dik.@OBO ISTVAN Vajda 1557-ben.

LV-dik. BATHORI ANDRAS-Vajda»

Mindezek a’ Vajdák, sôt még azok-îS, а’ kik

nek Neveikre én nem akadhattam, tartozlanak ma

gokat

/' _

J
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gokat, élö és hangos Szóval el-mondando eskiivés

fel a’ Kirsily»l V~f1íiêâég_.f,ire, :aVNép gondviselésére ,` és

az Igafságnak ki-Izolgáltatására le-kötelezni. Kik

nek esküvéfeknek formája e’ vólt; 4

„ En ZAPOLYA JANOs, Erdélyivajda, és Szé

kelyek pránja ,"eskiil'zöm az ‘élö Ißenre , 65 az

ô Szent'Fiának Annyára , a’ Sziiz Máriára,

minden Szentekre , és Illennek válal'ztatjaira,

hogy én tehettfégem fzerint, mindeneknek , va

lakik ügyeket elömbe terjefztik; 65 minden dol

gokban, valamellyek az én Tifztemre ’s Hiva

talomra tartoznak, fe'lte tévén a’ gyülölse'get,

szeretetet ‚ kedve'zélti,-félelmet,I kerelmet, a

jándékot , Szegénynek 65 Gazdagnak fzemély

vállOgatáS Délkül , egyenes itéletet, ig'afságot,

és E'XeClltìOt téfzek. Az Erdélyi Vajdaságot,

65 а’ Székelyeknéky Il'pányságát', mellyeket az

én kegyelmes Uram,ïLál`zlo Magyar Orfzágî Ki

rály , 65 Felféges Fejedelem , tsak a-ddig`mig

nékie tettzik ,' réám bizott , ö Felfége` fzámára

hiiségefen meg-örizem , és minden ezen emüictt

Tifztségekhez 'tartôzó dolgokban , hül'égelen el

járok. Valamikor pedig ô Felfége ezen ô Tifz

tse'get, mint magáét töllem vifzfza kìvánja,

minden alkalmatlankodás, nehézség, és haladék

nélkül ö Felségének vvil`z.l`zá-adom. Шеи enge,

niet úgy fegillyen, .

З,

3)

3,

‚7

’l

,I

)I

7’

J’

3,

,i

~ Э!

9,

’7

’l

’9

’i

,î

‚9

‚Э

,I

I \„ w<:/’. f '414-4 »nl-_'
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"ER'DÉLYNÈK MAC-‘mii , свища;

_" ÍNIOL'ILETT 'Enëzà „Авитых:

‘ 1 _

' »__ Штыки-мытых ~
~. и v `"111 . ~‘v~\‘e 1 . i ЛЬ ’i l; .l1

А: р

„д 'í УМЕ- “Nilo-lla. Гёакагдагштч‘ „Elrde

r_Magyar,(_)1_|_"z_ág¿aol,» és hogy letl:i a’. Királyi Korona

Щ чёт;Ёйгзё„#й1бпбаЕйеёыешГёгвё ‚ Í l д

__ Edele-.j¿APQLYMANQS » Erdélyi. ‘laide

„денет дну afliàa’ mint-.iidafel чтштёчтхёч

дм Erdélxböl ilfejèiiKiffîlyfieeiitsésireAaa@ Vi’.

tézeket: _kefzitetth _v_ala ,_i afïkikkel Szegedigi1_r_ini_1_ë.a_’i;15t le

it weer. vólt ¿Ä 1.19.10“ e’ .,Ifeiei. Шипу -vefzedçiggéri

meg-halvan. _egy keyéll'é, .mig __a’ S_zulimá’1n _hada

az Ori'zágbol ki-takaradott, .meg«nyoi_uu1_t, _ 111111911

utánna dig a’ következeniiö Király vállalztáfa fe

1511 rok ме_’3‹;ра'о1аъокаъ{тащи-а; umgeben,

a’ Ванадаты 161162511, és. a’ capanna@ Ь611

Tellét 5261195 _flîejér _Várt el-teme_t_t_ette : Holatt a.'
jelen való lI"',c“1_`lîe_1.1ciektöl ,l kik közül fövebbek vól

tanakzidVlîrágli Pri-1_, vEgri Piifpök., Perényi Péter,

a’ Királlyi Koronának Órizöje, Czibcí/l’ Imreh,` Vá

l'adi Pilfpökfstatilius Blei-'101 Budai Praepolitus, Р":

b'òtzilflvdn, .az Itélö Maller,4 és máfak fokan,
Királlyá valofztatatt , és 1527dik efzgendöben,

November Havának 1-ö napján , avagy némel

~ lyek
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lyek értelmek fzerint; Szent Márton Napján való

sággal meg-)111316lïláztasntott."\F '¿ .VY "1 f '

Ennek"a’ Zapólya Jáno's‘KiráIyságának és

meg-quónáztatásának valófággal, és tellyes fziv

ve1_ ,Y ésmindenvierejéçvel dienemgndoçt _ _.-a'kkoi'i

Palatinus , " Grof ’Bátfxori Ijŕván ,3463" Mliria' ,' ` “ай

Özvegy Királyne Pofgnybaphgïkik 1tmá'sl Gyülélï

hirdetteuïek-.il és- a‘-.Fö" Rènüelc.közlülf"jeien "lévén ,

Battyáni Ferentz Dalmátziának, Kroátziának , és

‚ Sclávoni'ának 'Bánja'T/ör'çák Bálintßfŕaítyáni 0r.

Irán, Bánßî Bqldisár, Pelrri Lajos, Gyulai fïános,

Tzobor бай/ЕЁ: ,à Уакгу'йЛ ”[тгещ ` Nádasdi Tamás,

Seregi Gáfpár, Nyiri Ferentz, Perigì Albert, О

láh Miklos ’s. а’. t. _ FERDINQNDUS Außfiai

‘ Негпёвёг, ennek a’ L'ájds Kii'ály'Nénpïëńék Рад.

де: ‚ Kir'ányä талантами. fj’ AWZQ'Pßöfgáyäńos

K'ii-ályságra lett korónáztatáfáf p@i§;ï"ńfŕ¢lhòèy
btt' a’ Palatinus> `jelevîx nëid убЕ,’ y' é`s выдай?- а; гОка.

Iiägńak frun'damçmomos птенца Ег‘едпйёдёу

egyáyczett“, helyteleńnek t; ‘ hibiáäùäktlmëáfîe'mmfŕg

keuönek iiiáltouák, New leu Mipaàzgn'áiiàr ciel.

ìyefsëggei feínmivë; hanem laan’ Kirávllyi l"iïituliiilì‘mûr

'iìeìiik д шеелита, és ' az AOlifzágdt flâ`ëń’ìféfz'èkïc

ófztväu; mindenik h'aláláig birta.v î.' ` Ё "

i г f Minekuç'áńna. FERDINAJNIIJÚ'S ”Ы; ìjqjs Dè..

'ŕìxtetuí'ck által' Kiráiysägranhiváttato'vtt': паша ,’ " 1 5 2 7L

ben, Magyar Orfìägba 'jövën , ‘ бгёттегЬёдЁ'оБаша

' tott. A’ yDuna nie'llyékif> тез-ЬОНЫЁаЁЁаЁ чГА’ Dunán

защищён, а’ ЫёрпеЬ nagy 4réfzét' ihägà Iblii'òdi'fllß

ma zaJá-hajtotta.~ ' Mellye'ket JânoseK'ir'áIy hein [Зев

vedhetvén ‚ àl Erdélyi ês'Lengye'I YÚŕi'zzriábëíńl foga

l'datt hadaival Ferdinándus Ser-egén'ek ’Kaisáń alçll

közel az Ненцы viiéhez 1523.1,an-Mäi'ffz'iúg наша.

'han ellenében mégyen; de> keményèifmég-veretlaet-`

‘yén , Lengyel nOrfzágba. fzaladòtt,.jélá 'Tarnoviug

Márá
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Мйсё Lengyel Urnál, minthogy-¿fzámkivîelésbëů¿im

kott, holott Hieronymus LafAI'SirádiPalatinus-ben

_' gyel Orfzágban János ’ Királynzik fegittsége're, akar. ‚

' ván lenni , midön Konltántzinápolyban Szulimlŕîn Та

rôk Tsáfzárhoz ment völna, mindeneknek-ellötte

Ludovicü': Grittus'mak ‚ a"Velentzéi'\Hert'z"e"g Fijá.

nak, >annak 'utánna Ibraim Föf'VezÉri-i'eki;"ahiiakii- '

tánna ezekkel 'egygyiitt SzulimánÍTsáfzárnak‘-"Jáhi§§

Királyt foganatoson commendálya', aján'lja'; Нед.

vébe ¿s kegyeimébe ejti. Fei-dinámiúsfellen деда;

haragra ingerli, és elleneihadat hird'ettet. "’Midön

Pedig [Дай а’ Lengyel Palatinus"Ränl'lánt'ziiiaîiçlly.

Ьо1 Hazájába vifzfzá ten «убита; 52и11т5п‘1ш1ьудад

keze irása irása által afsecurálja".lános Királytffezt

izenvén nekie; Mihelyt' meg-balia, hogyñ ё’дйпа;

gn hadával a’ Moheîts mezein Вида 5616'01561-11152611,
azonnal kéfedelem nélkiil hozzá siel'sen.' ' ‘ y " ' “

Ezeknek-utánna Szulimán _Török Tsáfzár 152i'

ben, midön egefzfz feregével egygy'iitt a’ meg-ne

vezett helyre elérkezett vólna , ' János Király-is

Tarnoviujlol el-butsuzott , és maga mellé vévén

'Lai-'k Palatinust , a’ ki ötet vSzulimán proectioja

alá ajánlotta vala, a’ Török Táborra el-jntott,’holott

Szulimán eleibe menve'n, és jobb kezét meg-tsokolvâii,

magát a’ Tôrök Tsáfzár kegyelmefségébe aján

lotta.  _ _ l '

` ' El-hagyván a’ Moháts -Mezejét, Szulimán Bn

‘da Várát meg-vette, és Zapólya .lános Királynak

engedte. Onnan a’ Duna-mellett fel-men'vên, a

zon efztendöben Septembernek. ёб-ёпвёъвет meg

lzállotta, a’ Vizen és a’ Szárazon egy néhány парок

alatt oltromlotta. Azt mondják némellyek," hogy

Szulimán a’ Korónát ebben az Expeditioban'ffz'eïr

zette kezéhez , és ugy adta vólna Iános Király ke

_ _ \ zé
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gaben.' Ent az idötyvalamely Poéta illyen rövid.

Croposticonba foglalta.

p Caesar In ItaLIaM qu VenIt CaroLVs anno

lCInCta est RlpheIs grata VIennaA GetIs.

l . ¿ De az Octoberi- hideg havas » esöt `nem Шеи

vedhetvén, a’ Hadat Austriára 65 Stiriára rabolni

`lri’.botsátotta, a’ he'nnan 60,000.l embereket el-ra

lmltatott, a’ kik közül egy néhányat selyem ru

.liába fel-öltiiztwén, Bets Várof'sába be-kiildett ,« ezt

izenvén-altalok:, „,i_M0ndját0k-meg a" Bétsì La

,.fèogy.. nem azért jöttem , hogy ezt a’

„fixárolì meg-vegyem, hanem hogy Ferdinándus

l,hsifx'lhaz én.eller1s§gemmel„a’ Í.Magyar Koróna fe

m ra.’ .Sikzl пусти meg-hartzolván, 361295 Királyl

., „naktl ïbekel'séget,_fzerezzek : Melly izenet utánxi

lÉudÄra vile'záatért.. Iános Királyt meg-eröfsitette,

Barátjának 65 Beneficiariufsának nevezte , ’s Magyar

Órfzágot nékie .hagyta. ‚

Ugyan ezen1529-dik Efztendöben, Péter, a

_va'gy Pernis/io Moldavai Vajda Erdélybe nagy Had

dal bé-jövén, az Erdélyi Hadbol Maricnburg mel

létt__ 12,000, le-vágott. Prásmárt fel-gyujtotta.

Bral'sot-is vmeg-vette , fel-égette , prédálta , és on

nanfa’ prédával Bel'ztertze féle indulván, vil'zfzá

штат. . _ l» _

I1_r,'3q.ba|i. Némellyek a’ Rendek -köziil

Mahumed Baaát, lés ,Petrásko Vajdát ismét Erdély

be hivják, kik a’ Bartzafágot elöbbl'zer fel-prédálják,

annak-utánna a’ Zejdi erdön által-menvén , azokat

a’ Nemes Fö Rendeket, a’ kik a’ Törököket bé

hivták, Felefégellöl, Gyermekellöl, és .lobbágyostol

egygyiitt rabságra el-vitték. "

Ezt-is meg-jegyzették némellyek, hogy ebben

azy Efztendöben János Király Segesvárt meg-fzállot«

` ta.



° géfzfzen Ferdinándusra maradjon.

_ A’ выбив ORSZÁGTOL ’s fr. щ

и vólna; d_e meg; nem vehette. Azt mundgyák

'némellyek , hogy az Erdélyi Száfzok,. minekután

na Zopólya János Lengyel Orfzágba üzettetett, és

a’ Nép Ferdinándushoz h_ajlott, nem akartanak töb

`bé Ferdinándustol _el»pártolni , és a’ János hüségére

állanii,A ’8, e’ vólt az aka, hogy öket ¿fegyverrel ken-_ _ ‘
telenittetettilános lKirály rneg-hodoltawtni.~`r _ _

János Király Ferdinándufsal 1 533-dik _efztendöf

ben a’,Békefség felöll kezdetttractálub, a’ mellyiöi

Szulimán Török Tsáf'zár némii némü képpen nem;

idegenedett , mivelhogy .ö néki Asiábanv a’ Got

hufokvés Persák ellen hadakozni kellettmennie. De

Jano» кашу szuiimábwi vala féitébeb a’ aoigbt huz

_ván és halafztván, végeztre 1538-ban .lános és

Ferdinandus két Királlyok egy más `- között illyen

feiaételekböi áub шел és ‚ aikaimat ¿einen ' -
1)-Ьеп. Hogy Magyar. Orfzágnak altrielly

пегие: Jábbs Király а; aikaiomnak id'ején Eraéuyel

¢gygyiin birra , au mind bb-iiig biria. _ l

2)-fzor. A’ mint Ferdinándus, pgyjlzintén Já

поз-Ев a’ mig él, valaságos Királlyi Titulufsab él

jen, mellyet nékie Ferdinándus-is„meg-¿adjon а:
minthogy mindenkoron meg is adott. у _ `

3)-Í'zor. Ha .lános Király (шей meg Vebben

az idôben Felesége nem vólt) Magzat nélkül'meg

találna halni, abban a’ történetben egéfz _Magyar

Orfzág, Erdély , es a’ Korónához tartoza,{ninth-‘211>
hellyek Ferdinándysra fzáljanak. Y и _

4)-fzer. _ Ha pedig Jánosnak Fija maratlnaz,

tehát Erdély övé légyen, Мазут-0112353, pedig e

_ Mind azonáltal
a’ Zapólya Familia örökôs Váraiteailofzaaigait,

mellyeket Magyar Orfzágban eleitöl fogva birtanak;

az ô Marade'kïnak kezekbe botsáfsa , és birniok Iza’- '‚

baglafon engedje; fôt még azoknak felette Ferdinan

‘ dus
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dus Király Silésia Tartománnyábol egy Hertzegsé~

get (mely ott tsak ańnyi, mint E_i'délyben egy Vár

megyeîaz'okon az ôrôkös Joszágokon fellyül adjoh.

` Завоз Király 1539 ben igen idös kòrában há

’zofságra Гоп-апсида: elmejét , és magának Sigmond

Lengyel Királynak fzép ábrázatu, és jel'es` okofság'

gal fel о ékesìttetett Léányát Imbellát/-Féleségül

_Braderióus Vátzi Piíspôk, és Verb'ótzî Люди Cau

cellarius által Budára hozatta'; és Székes Fejét

várt meg isÍ korónáztatta.

Májlát ljlván Fö Vajda, a’- Nádasdi Ta
тай: ôfitónözéséböl, és Ваш/ха Imrch Vicel Vaj

da, игуан Balaïsa Мелу/21571: nogatásábol, Erdély

ben János Király ellen 154obe11‘párt'ot ütöttenek,

és Ferdinándushoz hajlottanak; kik elleń JánosKí

rály Erdélybe jôvén, és Thordára gyülést hirdet
tetvén, Levele által a’ Gyülésre mindeniket citáltat

ta; de egygyik-is nem akarván engedelmeskedni ’s

meg-jel'enni , a’ Király4 Vitézi Ваш/ха Imreh 10126

gára rohanván,` két Váraît u. m. Diodot és Almást

földig l_e‘rontották, maga pedig Balafsa Imreh pa

rafzt I'zerrnyes‘1uhába öltözgén, és sirva a’ Király

lábay eleibe efvëri,l Fejének a’ liéppen nyert вта—

tziáj.A Y” i ‘ у

Mâjídt Ißván az alatt Fagaras Várába Гаа

Чадо“, а’хт'еПуаи övé vólt,fés á’ várat minden né

mü'këfziîlètélñfei'megœrölgitefte , a’ mellynek meg~

vétçlére mìdön a’ Király тазе“; ' és a’ hadát ké

[Штампа fai alattBudárol egy Követférkezett ai’

zxô `

l ki ńékié ~:eztfaz örvendetes izenetet hozta, hogy,_

lsubeÍÍiiiicgglcgnFîja I'zületett , )dusk ra’ Szent Kerefztsêg’.

ben Ücfiárszzeffslgismundus'lett a’ Neve: Meli); fe

îett' 7а16_‘ёгбтёь6п а” Királyî nagy Vendêgféget ké

`fzitett , és_ jó kedvében a’ _Fô Rendekkel egy'gyütt

‚ . д JH; \, vigad.

'\

`J

.___I__
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ifigadvâlm magat éteilel.ëä itallal meg-terhelvén, hi;

deg-lelésllvç_Ye-sett.’~ ì ' л . - у _

e.; ; _“Efzre .Véxrén .pedig ;’ yhogy a" betegség nékié

halalos, nyavalja vólna., _Georgiui-_Martinusius Vá

radiiPüapöket.,fés Petrus 4>Fitiiust, maga -vér Гие—
rint valóÀ Attyafiát, és egylzeremind Tömösyrári

Praefeetuqtà ga’ maga holta utánn Testamentum Ize

rim, a’._Királyné ,_.éaláirályffi Tutorának ’s Curato

rónak rendelte. j 'Ezeknek utánna János Király Er

déiybenrßzrifz Seitesbm,g _életének LIII-dik el'zten
deiben», VI_{rilius' «Urunk l I`zületiéfel utánn 1540-.k1ik

Eùîendöbetl; .'1uliu;snak»ßa.-én тез-11611, es Székea

Fejérvá/rt a’ _Királjgk Koporfojában elatemettetett.

Temetés utánn 311114101 két Uri fzemélyek, игу: »

inintgßtredi 3141110: 'Paétsi Püfpök ,i és: Verbötzi 111

121111 т a’ -ki a’ {Тиран-1110111 Decretumot irta, »
az Dzvegy Királyné 'nevével_Konllcíntzinápolyba i

követteég-be тетенек, i a’ Íhová 1161` efztendökre 4

yalô'» lAedot. vittenek- ,riés'Szulimän Tsafzár elött

a’ János' Király `halálaï, és az Özvègy VKixfályné,``

.’s fa’ minap fziiletett Király ‘felöll lemlékezeteiî

Íettenek. _ f ~ i _ ‘ _

_.,.._...Máfodik ZAPOLYA JANos Шамот) _Király
'ßïmint fellyebb emlittém , az elsö Zapólya .lánosy

halála den mim egy lemapokkal шиши Habel.

látol'annak Felesegétöl Budán 154o-ben, Julius Hal

,vának 3-dik napján, kit» az Attya ¿des Annyával

_pgygyütt Georgia: Martina/ius Váradi Püfpök, és v

Валюта, vagy ‘Í/itsiusßéter Tutorságokalá ha

gyott, a’ Kinek idejéröl rövidfégnekìïokáért, mi

tsak ezeket a’ következenßô fôvebb. dolgokat je-~

gyezzíikmieg: . - r4

` 1«ben~ Aztirják némellyHilloricufok, hogy '

a’ János Király temetése. utánn Isabella ‘Királynê

Afzfzony, ezt a’ Fijátimaga ölében karjain tart.:

О 2 yad;
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van , Székes Fejérvárt, a’ mellette, 6-5 `a’-fZa`pólya

János Király pártján lévö Státufokkal meg-korónáz

ltatta; mellyet noha Ferdinándu's,f'és az ö> pártján

lévö Statufok foha nem recognofcaltanak,' б‘ maga

mindazonáltal a’ Királlyi Titulul'sal egéfz`ïh~alá

láigéu. д a " "

z-[zor. Ferdináudus törvény'es Magyar Király

az. 1 53 8-ban .Iános Királjal k'ëtött  alkalomnakì ere

де Izerint , az Ózvegy Királyn'éto'l»a’ìKorÓnát , 'és az el

géfz Magyar Órfzágot vifzfzakivä'nta : -De 111166611?!

Ье11а ezeket maga Birodalma alollki-bot§átań`i`nem

akarná,Ferdinándus fegyverrel fogott Magyar-'Orl'zág
на): el-foglalásához, 65 tsak'hamar egy nella-illy` Váfr'ak

>naif. meg vétetéfe utánn Budát-is, holott a’ Fiiraîly'xlen

Il`abella lakott, keménye'n от0т1ав1.‚1162‹1епе1‘136

3-fz0r, Az Ifabella Iegittségëre 154i=ben ma

ga Szûlimán Török Tsáfzár Fremély I'zerirít"‘na'gy

haddal sietvén, Budát az oßromlálìol meg-mentet

te. Az СНЫ-011110 Vitéz'eknek nagy réfzét'le’vágta,

65 Táborát ó Buda mellé telépitette'.’ Minthogy

pedig Szulimán a’ Konliáńtzinápolybol Budára valô

járkáláñ, hoIzI'zas utazáli, és a’ vefzekedélì el-unta

yiólt; annakokáért a’ Basákkal az iránt tanátskozott,

hogy Ifabellával 65 a’ kisdeg Király fiúval ini tévò'

légyen, 65 a’ Magyar Orfzág vállapotját minémii kar

ban kellefsék állittani: Annakokáért Szulimán il

lyen practicát gondolt, hogy a’ Királyné Buda Vá.

rábol a’ Király flut egy néhány Minißerekkel `egy

gyütt küldje a’ Táborba, hogy Szulimán Tsáfzair

a’ Gyermeket tulajdon szemeivel a’ maga' sátorá'.

ban láthafsa, `melly izenet nehezen esett ûgyan a’

Királynénak ,' mindazonáltal Georgius"'Mártinu

[ius meg-dorgálta'Ifabella Királynét az iránt, hogy

a’ gyözhetetlen Tsáfzárt, el-tartván 65 meg nem

mutatván a’ Királyfit, maga ellenségévé fogna tenui.

Melly

r
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Mellyre nézve a’ Királyfit ['zépen fel-ékesitvén, és

böltsöben helyheztetvén , a’ Dajkával egygyütt

Hintora tették,~ és a’ _Tanáts Urak közül Tor'ók

Bálintat,„a’ ki a’ Királyné Hadának leg föhb Hadi

Commendirozo Generalil'sa vólt , Battyáni Orbánt,

Вида Várának Commendánsát , Pejlye'ni Gyfórgy'òt ,

‘o Verbötzi Ißvánt melléje rendelvén , a’ Királyfit

Szulimánhaz le-ki'ildötte, a’_kiknek _látáfakra fok

Vitézi rendek mentenek elejekbe. _ 0

Ezek mihelyt a’ Szulimán Sátorához érkezte

nek, a’ Tsáfzár maga vidám ortzával a’ gyermek

те tekintett, ésÍ meg-ditsérte. A’ Dajkával kegyel.l

1_nefen befzélgeiett, a’ kit egy néhány arannyokkah

Шея is ajándékozott; a’ maga két Fijaival Mufzta

'.fával'és Bajaze'teß'el a’ Böltsöben feküvö Királyfit

meg-tsokoltatta, és véllek játzottatta. .lelen vólt

immár az ebédnek ideje, azért a’ Bal'ák Uri Afz

talt kefzittetvén, a.’ Magyar Fô Rendeket vendégség

b_en hivták, véllek nyájason befzélgettenek; és a’

__Tsáfzár parantsolattyábal az Afztalnál való mulat

Iságat hofzfzuideig nyujtottak. Az alatt ki vólt ad

va a’ parantsolat, hogy a’ Jantsárok, külön kîílön.

fzakafzonként, öten, haton, mintha valami enn

valot, vagy egyebet akarnának magok fzámára váì

I'árolni, lafsan, lafsan, hogy a’ Magyarok a’ dol.

got éfzre ne vehefsék, a’ .Városba gyiilekezzenek.

fel, és azt minden vér ontás nélkiil foglalják-el

Midön elegen -gyülienek vólna a’ Városba, paran

tsolatot adott- kia’ Várban lévö Török Tifzt. hogy

a’ Gazda emberek Házaikbol ki ne jöjjenek ’_ a’

Praefidiarius Magyar Vitézek pedig ha. életben akari.

nak maradni , fegyvereket félelem nélkül tegyék

le. Ezeknek utáuna, midön a’ Várat illyen mellet

séggel el-foglalták vólna; kéfön éjjel a’ Királyfit [Га

bellához vifzfzá küldette Georgius Martina/iu: és

`  Ver

/

\
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Yerbötzi Ijìvánnal tett hofzfzas befzêlgetéfe utá'mI,

inaga* tudja rńitsoda okokra nézve Szúlimán Tsi:

fzár, Tör'ók Bálintat, a.’ Fö Generálili, vasba ve

ŕette, és fogsägba küldötte, ‘a’ többit pedig a’ Vár

ban fzabadofon vil'zí'zá boteátotta, ‘- Négy e

géfz napokon tanátsl'zozottVV a'zonszulimán, hogy

a’ Király fiuval, Ifabellával", és 'Magyar OrI'zággaIl,w

l1ni tévö légyen. Némely Basák azt jovafolták , hogy

a’ Királyñu küldettefsék Konñántzinápolyba. , és

Buda Várában helyheztefse'k "egy meg-'ért elméjÈ
Ваза, а.’ Aki a’ Népet minden fzelidse'ggel igazgafsg.

Máfok azt tapátsolták, hogy a’ Tsáfzár a’=Királ_yj»v

fit környül~ metëltefse , és a’ Mahumed Valláfábf@

Élevellefse-fel: Ifabellát küldje haza az Attyáhjëí
Lengyel Orfzágba. A’ Mag ar FôïRendeket lmin '

fejenként ölefse-meg, és azoknak Váraikat és Jo

» fzagáikat pufztìtafsa'jel. Némellyekei közüllök Asiába

Yitefsen-el, és ott hánnya fzéllyel öket. Magyar*

_Orfzágban pedig tsak a’ parafzt embereket hagy

gya, a’ {дынек miveléséte'.~ Más rendbéliek azt

jevallòttákSzulîmánnak: hogy az Özvégy Királwy#4

nénak адом; Hitét'ftartea-meg , a’ gyermek Király

fiunak,I mint fzintén yazil Attyának , ~légyen jó вы

ijoja, Örizöje, Óltalmaizioja. Mind ezeket meg.fon»

Èolván Szulimán Tsáfzár , minekelötte Budárol 'elf

ment vólna, illyen rendeléß tett: Ifalgella a’ Fijá

{гад 63 Georgìus lVIártinuIigfsal mennyen Lippára;

63 а’ Tifze. Vizétiil fogva birja Magyar Orfzág re'f

fzét; és Erdélyt. BLIdán ‘mai-adioń egy Ваза, а"
Íxi a’ Duna mellyéki Tartománym vigyázzan.

Verbötzi Ißván pedig Buda Várofsán ," a’ Magya-v

тайна}: mint egy Piaefectufsok'légvven, a’ ki ann'akl

36994 т fsk idö Фит! наш «im “wg-héle

~1
` J Мёд?
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Melly parantsolat utánn fzekereket 'rendelvên ,

a’ Királyné és az ö egéfz Udvara Lippára által-köl.

tözött; Kinek el-kil'éréfére Szulimán Tsáfzár Mufz

tafrít a’ Nikópolyi Basát, Pétert a’ Havas-al-fôldî

Vajdát rendelte, melléjekötven ezer Vitézeket ad

ván , és egyl'zersmind keményen meg-parantsolván,

hogy Erdélybe érkezvén , Maíjkit Ißvánt akárminé

mii uton ’s modon Erdélyböl ki-velztenék.

Ezek az emlitett Feiedelmi Férjfiak el~kil`êrvép

a’ Királynét, midön a’ hadakkal Erdélybe érkezte

nek vólna , minden efzeket és mellerségeket a’

Májlát I_[lváu el-vePztésére forditották. De midön lát

nákm hogy Fagaras Várának meg-vételéhez nagy vér

ontáfàaljutnának, Miíjlát I_[lvánt Hitre és kezel'ségre

békplißégnek I'zine alatt a’ Várbol ki-tsalták, és nagy

Pompával Sátorokban fogadtak. Lévén pedig nékie.

annakelötte ismerettsége Alexanderrel a’ Moldavai

Vajdával, e’ Májlcít Iflvánt baráttságos és hitegetö
fzavaival a’ maga fátorába ebécireA hivatta, és ve.

zette. Az ebéd felett Alexander Májlátba garáz

nálkadott, Réájja fegyvert ragadott, meg-fogatta,

kötöztette, fel-vonatott Sátorát fel-prédáltatta, és

fógva Konltántzinápolyba a’ Tsál'zárhoz kiildette,

a.’ honnan Galata Várofsában vitetvén , tiz eI'zten

dökig tarto kemény rabsága utánn a’ tömlötzben

nyomorultul meg-ůólt , a’ kinek tifztefségére Vag

пег Bálth illyen emlékezetre mélto verfeket ha

gyott.

Bißoniis guomlam, qui formidabile nomen,

Gentibus, é? Patriœ Gloria, Spesque fui.

Nunc ego fœdifrago nimium male credulus hoßi,

Incurri Geticai` prœda рота талия.

Qui
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Quique armìi` potui decu: immortale mercri ,

Per/ìdia captus, Vincula dura gera.

iExemple manitas, fuge Turcica fœdera, nefcit

Barbara Gens regni: prœpojuifre fuis.

5-fzör. Georgius Martinufìus, a’ kit a’ Ma

gyarok Frater Gy'òrgynek-is hivtak, és a’ ki a’

Királynénak ’s Király Fiunak Tutora ’s Curatore

gyaaánt hagyattatott vólt , midön látná, hogy ô

yiilne a’ Birodalomnak leg felsö poltzán; meg-vet

vén a’ Királynét, és a’ Királyfìt, a’ maga Udvarát

kezdette a’ Tárházbol` fényeliteni , és fziinielen

azon mellerkedett, hogy mi modon turhafsa ’ê'inar

hal'sa  ki az Orfzágbol a’ Királynét; És hogy ebben

elö mehell'en, eLálván a’ Szulimán hiisége mellöl,

alattomban Ferdinándus Tsáfzárral kezdett alku

l'dazni, hogy a’ Királynét elégféges Sereggel vitet

né Opuliába és Rátiboriába, és az ö Izámára efz

tendönként bizonyos Summa pénzböl állo jöve.

delmet rendelne; ö pedig a’ Királlyi Korónát,'és

az Orl'zágot Ferdinándusnak által-adja. Annak

okáért _ ‚

6-Г2ог. Ferdinándus erre a’ végre Э'оаппе;

Baptißa Caßaldus nevü Olofz Orfzági F6 Tanáts

Uratnagy haddal bé-kii1<lv`én, és a’ Georgia: Mar

tina/iur feregével egygyeliilvén 1549-ben 20. napo

kig {дно oltrom után Feje'rvcírt meg-vették. An

nakutánna Szlifz Sebesben a’ Királynéval az Orfzág

dolgai felöll sirva és zokogva belzéllett, a’ hon

`nan el-válván , Kolosvárra Orfzág Gyülélt Ahir-de

tett; jelen lévén fok Magyar, Székely, és Száfz Uri

кашек, Georgius Martina/ius a’ Királynét, és Ki

rály

‘—==‘-  'mf-Q —- -——— мили-м 4‘%а—*‘—
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‘rály Fiut az Orfzágbal ki-furta ’s faragta: illyen

Conditiokat tévén-fel :A

1-ben. Hogy a’ Királyné a’ Királyi Korónát,

és Magyar Orfzágnak egy.éb Tzimereit adjaI a’ Fer

dinándus Követjei kezekben. _

` 2-Г2ог. Erdélyröl , és Magyar 011253101:

géfzfzen mondjon-le, és adja Ferdinandusnak.

3-fz0r.'

seg u. m. az Opuliai és Rátiboriai a’ Magyar Or'

SiléÍiaTartamánnyában két Hertzeg- _l

fzágon lévö örökfégeivel egygyütt , légyen a’ Kif

rálynéjé.- _

4fzer. Ferdinándusadjon 10,000. Arannyo

kat a’ Királynénak jegy helyett.

5-fzör.

nándus Tsál'zárnak leg. kii'sebbik Léányát végye  el

_ felel'égiil.

Melly fel-tételekre a’ magával jol tehetetlen

Királyné Fráter Györgytöl való félelmében meg-es

kiitt: Hafonloképpen a’ Ferdinándus követjei-is`

meg-esküttenek , 1 550-ben és 1 55 1-Ьеп Juliusnak

19én elöbe'zör Kafsára, azutánn pedig Siléliába el- _

ment: és hellyette Ferdinándbs neve alatt az Or

fzágat Callaldus igazgatta.

nuÍius el-ronta'tván Bálványos Várallyát, annak kö

veiböl épitette Szamos Ujvárt.

6-fzor. Ferdinándus Imperátor pedig 1552

Ez a’ Georgius Marti-l

Fel-nevekedvén a' Királyfi, lFerdi- `

ben két Commifsariulokat, u. m. Bornemifza Pált, _

Vefzprémi Püfpöket, és. Vechner Gy'órgy Tanáts U

rat küldvén Erdélybe, a’ Kamara Proventufßa /i

ránt Inquilitiot vitetett-véghez , a’ .melly irásban

mail-is meg-vagyon, és fok I'zép régi dolgokat fagf

lal magában.

7fzer. Meg-bánván minden dolgait Frater

György ‚ ismét a’ Törökkel való Tractára fardi~

lotta elméjét , mellyet Joannes Baptilla Cañaldus

61210
\
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éfzre vévén, Ferdinándusnak, és a’ KirályísUdvaI'

nak hirré adta, a’ honnan ezt a’ Feleletet vette:

Hogy ha külömben nem lehet , mint'tökéletlen, és

alattomban pârtolkodáíì munkálodo hù'fégtelen em~

bert ölefsemieg, kAzért Joannes BaptiIIa Caßaldus

Frátel-> Györgyöt , a’ kit Georgius Martinníìusnak

nevezt'enek, All-Vintzen meg-ölette;‘.és_ e’ képpen

a.’ Királyné , és a’ Király'Fiu Teßamentarius,

de igen háládatlan ,„ és fel-ffuvalkodott Tutora

életenek (а’ kit János Király Dalmátziában, egy

Klaßromban fogott vólt fel , és' olly пазу Tifz

tefségre emelt, hogy más Uri Rendeket el-hal.

gatván , _a’ Királyné , és Kìrály Fiu Tutorává,

az Orfzágnák pedig Gubernatoráva vtette) ve'

gét fzakafztotta, és helyette Vajdának Bátori An'

(ШЕЛ tette. _

8~I`zor. 1553-ban aszrdélyi Statufok a’ Tö

röktöl való félelemnek miatta Ferdinándus Imperá

tol-hoz követeket küldvén, hogy magoknak az i

ránt engedelmet kérnének, hogy a’ Törökkel a’ bé

kefség felöll tractálhafsanak , mivelhog-y a’ Ferdi

nándus Vitézeî-is Caßaldus ellen fel-zeudültenek,

és ötet n_agyobb réfzint el-hagyván , Béts felé in

dultanak, melly miatt maga Cáßaldus-is 1554ben

Erdélyböl ki-ment.

9I`zer, 1553-ban Ifabella 63 а’ Királyíi Silé

Iiábol liaza hivattattanak, kik‘Szulimán Tsáfzárnak

io,ooo. 'Arannyokat ajándékozván , azon Summa

annakutánna rendes Adová letß.

io-Í'zer. 1558-Ьап Belréket, a’ kit Szulimán Er

l»délyi Gubernatorrá tett vala, _Kandi .dntalt és Fc

renrzet, három ártatlan Uri Személyeket Ifabellz

titkon meg-öletett, fogadván anja а" Végre Вам/За

Mihdlyt és Tampa Ferenzzet. a’ Palolás Ezernek

Её Сепегёшзаш Mihelyt meg-hélt Bebék, az e

' ’ géfz

 



MAGYAR okszAGToL ’s. auf.

gél'z Armádia Igazgatását a’ -Királyné Ваш/за Mi

hályra bizta, a’ ki-is a’ Ferdinándus végbéli Kato

дай-а mingyárt réá-támadgtt.

,1 1»fzer. 1 55 9-ben Septembernek 15-én Ifábella

Királyné Gyula Fejérvárbanv meg-hólt, és helyette

Máfodil' Zapólya Э‘йпо: vkezdeti: uralkodni', ki-is

1 560-ban Budárá követeket küldvén, holott a’ Ferdi

nándus követjei'-is jelen lVöltanak ‚ fzövettség'et a

kart kötni , es Ferdinandus Imperatorral baráttság

ban akart élni. De midön a’ Ferdinándus követ»

jei hallanák , hogy .lános Király Magyar Órfzági

Titululi tulajdonitana magának és az Imperátortol

kemény fel-tételeket kivánna, ’erre nézve egy más

között meg nem alkhatyán', mind a’ két rendbéli

Követek egymállolL el-váltanak. -`~ Látván ma

ga. a’ Király , és a’ Statufok, hogy a’ Gyermek Ki

rály nem vólna még alkalmatos ап'а, hogy az

219

Orl'zág dolgait maga ereje által folytathatná, erre

nézve tettzet az egéfz Statul'oknak , hogy a’ három

Natick közül 12. Tanáts Urak válafztafsanak, a’

kik az` Orfzág dolgait a’ Királlyal egygyütt fóly
tathatnák. I

12)l`zer. l562-ben Ferdinandus és Sziilimán

Tsál'zárok között nyo'ltz efztendökig tarto Frigy

kôttetik, a’ mellyben Szulimán, .lános Királyt-is

bé-foglalta ;

Záji ¿s Ваш/ха Hadnagyságok*alatt,I `.'lánosKirály

ellen hadat ,kéfzitettL ` ~

Ugyan ezen efztendöben a’ Székelyek .Tános el

mindazovnáltal Ferdinandus Tsáfzár ,`

С

len pártot-ütöttenek, a’ kiket ‘a’ `maga C0mmill'a- '

rins Követjei által meg-intvén; hogy a.’ Fegyvert

tennék-le , midön engedelmeskedni nem akarnának,

ВШИ/Е Lríleorhagy vitézi' sereggel küldvén elle~l

nek, öket meg-verette, 1evágatta, ésïel-fogatván

штате hányotta, és a’ Segesvári Gyiilésben

~ ' Feje
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Fejedelmi Decretumának ereje I'zerint, a’ Székelye

ket régiÀSzabadságoktol '(Arannyas Széken kiviil,

kik magokat abba a’ Támadásba nem elegyitette'k

vólt) meg-fofztotta. ‚ l

3)-Izor. 1564-ben meg-halván Ferdinandus

hellyette.,az ö Fija II-dik Maximiliánus kezdett u

ralkodni, Ki-is 1563-ban Magyar Királyságra koró

náztatott, és János Királlyal a’ hartzat meg-ujjitot

ta, ’s mintegy hat efztendöknek el-fóyások alatt

fólytatta. Mindenek'nek elötte pedig az Orfzágot,

és a’ maga dolgaitJános Király jó rendbe llagy

Váll ‚ Erdélyben пан Ijlvánt Praesidensé tél'zi, és

a’ Magyar ’s Száfz Tanáts Urak közül, egy néhá

nyat Kolosváratt'Locurntenenfeknek hagyván, a’

Szilágy felé indult, Hadad Várát Szznnyesi Má

tyás nevii igen `ditséretes, és beime lakó Kapitäny

trol meg-vette , de nagy erôfzakkal; mert mind ad

dig a’ Kaßélyt fel-nem adták , valameddig az ágyuk

kal a’ köfalaknak nagy réfzét le `nem rontották,

és fok rakás I'zalmákot , ’s afzfzu fákat hordatván

’s gyujtatván-meg„,a’ kö falákon kivül, a’ benne

lévö Praesidiarius Vitézeket ki-fústölték, ’s ki per

selték, és Szennyesi МЫШЦ}, а’ Várnak oltalma

zása mia'ttfüllösön , fzurkoson, rekedezve a’ Király

eleibe vitték; a’ ki nem tudom mitsoda oktol vi

seltetvén , a’ Királynak fem a’ lábát meg-tsokolni

nem akarta, fem magának grátziát kérni nem a

kart, hanem még illyen bátorkodo, vakmerô be

fzédekre fokadt a’ Király elött, „ A’ Király Vi

„ tézi köziil most engemet >fenki meg nem fogott

_„ убита, ha az én Száz katonáimat abba a’ Kas

, „ télyba bé-hozhattam vólna; kiket'Bátori Illván,

.„ nem emberséges ember modjára, hanem tsalár

'„ dul töllêm elhoditott, el-hajtott; kinek Táborán

„ én kerefztiil vagdaltam egy néháuyfzor maga

' y n @at a

l
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„ linatf, és kevesed magammalfubben a’ Наги Szar.

„ ka ‘fz-'éfzekbe fzaladván, magamot ide vontom

„ meg.. Kinek I'zavajt a’ ‘Király halván, bátor vif

tézségéért meg-ditsérte , fzabadon botsátotta, és

Ki'rályt'illétô .modonÁ meg-ajándékozta. ‚

Onnan el-indulváń'.János.'Kirá1y , .Kif Várdát

megffzáiloltar, ’s Gratziára дневнике, `és chuan

.-ment;a’.Nyirbje, -hoìptnßátori Gybrgy-Etsed. Vá

~rábcnl a.’ Király_udvarlására fok ajángékokkal jöî

vén , Jánostirályt Бабий—Штата! бГте-Ьагёпюгё

tana-_ . ~Anna`kutánna Attya,Várát 'afBidis Familiá:

tol meg-vette, és földjg,lerontotta. Ez utánnta’

Tifza Vizeköruyékitfflàjárván Kaßát, Замша,

Ki: ,Szebent ~ Eperjest, [мзда meg-véyén, Erdély;

be fzcrentàésen vifzfzá цеп, _а2. Orfágbanmar-adótt

Fô Vátoßés, Faiusi`RemleklzölA igen nagyflôrôm

mel és köfzöntéfsel, kezçinek és ruháinak tsokoe

1ásiva1_,vrégi,Scithiai шиизм fzármozott gyöze.

delemnek kivánásával maga Hazájában bé-fogad

tatou. ` I \ _ _ . ‚ „à

Aztixjják a’ Hißoriòufok; hogy midön Szuli.

mán Tsáfzár erröl a’ szeréntsés hadakozásról-:Jánœ

Királynak Levelét vette vólna, fzintéh падать“

lévén-,' -Paripáját öröx'nében` meg-farkantyuztaf ,_ és

вдев-изюма,- igy vfzolván,a’*ve’lle lévö Её Rendçk'

век: 4 Látjátoké Urakl'hogy foha fem шиши.

tam~meg e’ fçlöll a’ Fíjàm folöll valóńjó» {степу

fégemben; Fót ötet mindenkor Vitéz, fzerentsés,\ `

és emlékezetes gyözedelmíi Királynak jövendöltem.
I Ennagy Réfzének ,_z’¢Vilgának Ura vagyok;

és.mindrvizen, mind шагающим; hadakoztam,

még-is kveíìedelem, és ’vérf ontás nélkül ‘valamit

ткать ‚лупит: Ez aléa/Fijam pedigJános,anf

nál nagyobb qyereséggel ран; hogy _ennyi [ok Vá

rakot»._l_ceyé§ V6? отдав}. резче“; ё: gnpyi Afol5

v e. ' Né

ы
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Népeket vefzedelem nélkiil meg-hodoltat'ott; Szél

дуплет! hogy öreg ember vagyok, ’s ez a_’ Gyer

те): engemet fzerentséinek dolgában felyül hala

dott. De ha valojában kell a’ dologhoz .fzollanî ,
a’ мадам]: yeiepï Hadi Expeditianak nem igen

вымени, miveIhogy еще eI-Iáuák; hogy Bz м

tya.hálála utánn, Maximiliánus Ts'áfzár azt tsak alJÁl

han nem hagyná, hogy Jánòs annyi Népet ingyen

{свища-ы. ' ' » f л _

~«. Annakokáért M'aximiliánus Imperátoràis ellené

àkarván támodni a’ János ‚ Signum@y кашу егёГ2а1:

‘tételének, Svendi Ldzár,A 63 Ва1а/ха"МепуЬйгс

.Commendirozo Generálisfágnk alatt, azokat a’ Vá~

. rakat'töbnyire majd mind, ‚3066313,` 63 Befztertzéig

wifzfzá=‘v_ette. De Jáncslaz Erdélyi ладана: Тб.

rôk Vitézekkel meg-fzaporitván a’ Maximiliánus Ha

dát ismét vifzfzá пусти. Utoljára I" « _ '

14)-Г2е1'.` Fel-tette vmagábam Szulimán Tsäfzár

'hogy rnég egyfzer. Konüántziixápolybòlv iulajdon ma

ga fzemélye fzerint,Magyar Orfzágra jöjjön , 63 mind

\ addig vifzfzá ne téŕjeni miglen egéï'z Mágya'r 01126

«got elifoglalván, 16003 Királynak kezében botsát
ja,"Maximiliánu_s Tsáfzärt pedig, a’ hózzá hajlott

~’s pártján lévö' Magyarokkal egygyütt egëfzfzen ki

vliajìjmîw Mellyl vefzedelmes igyekezet midön Ma

ximiliámis Imperátornak a’ füleibe érkezettil vólna;

222

Kö-veteket капает 321111ш631102, hogy ezt a’ fzán- ' ‘

dêkát termé-le, v Íinivel» Ján'osï nem vólna; mélto arra,

hogy Szulimán Tâáfzár ô-»nékie illyen 'nmzetes jâ

акации légyen, u. m."-1a’ ki Szulimánnak Benefi

ciariufsálévén , »illyen nagy háládatlanfágot”tse1eke~

беги-71108), $2ц11т6п hire nélkiil Erdélyï Orfzágát,

mellyet a’ TôI-ôkl Ревущий keresett- mágának , tit~

_kön `lIvlaximiliánusn"aki‘ajândékoztsa ; annakutánna

pedi? el-pártolván Manimiliánns mellöl ,'f- álhatatlam

› lágá

--_.. -._‚в.„__А ...._‚ „nu“ A А,

а...
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ságábol ujj hadakozált inditott'; Szulimánt fel-léz

zafztotta, és e’ képpen mindenik Imperatori meg-teal

та. — Szulimán elôbbfzôrazt gondolván-, hogya" __

Maximiliánus Követei. tsak .lános ellen valóairigyfé-v .

gekböl fundálták >vólna ezeket a’ ~be'l`ze’deket‘, an

nakokáért öket Arellomba vettette: ldefnagyobb bi,

zonyságnak okáért Maximiliántxs a’«.lán0s pets'é'tes

Hit levelét Konñántzinápolyba eLkiildette , 'és Szu

limán maga szemeivel-is látta. Annakókáêrt lSzii- `

ljmán Jánosra , mint háladatlan Fiura igen meg

bofzfzankodott , és el-fzánta Ikmagaban , 'hogy mind

Maximiliánus Imperátort, mind pedig 161105я Kìrályt

ha lehetne ki-'rekefztv/én .‚ e'gél'zszagyar Orl'zágot,

és Erdélyt ,n'àz utolso vel'zedelemig el-t'óröljel és

el puf'ztittsa'l ïDe az Ur Ilienaz'akkori ErdélyiTa

náts Urakn'ak böltsel'ségek медь. ezt a’ nagy »go

nofzt el-hátitôtta'; yillyen"renden»Reiiftecliumokat önt,l

vén a’ Statnsòknak elméjekben’: János Király,` mae

ga tulaîdon ¿fzemélje fzerintiSanimánfTsáfzár eleibe

menvén ,'nagy alázatnson ‚ ‘al 111111111 a”‘fzüksé"gn'ek

idejénáz Щеп fogja tanît'tani,"fmindmagának; mind

a’ Népnek az'elle'ne- álliatatlanëMonárka elött, kér

jen és nyefjen~'l§egyelmet.` ’ 'f - ï. f 1.5.1'

Minthogy ègyéb tit, emberî mond fzeriuwfzçil.

van , a’ мамашам-а nem ‘volt-‘f erre nézve‘János

K_iräiy Köveieker, ésfajáneékokatïküiavén evite».

nyes Portára , hogy SzulimámTááfzár 'az/'fe'le'ìbefzel

mély fzerint való bátorságoè-'menetelre надежнее
rielniet ,Hl'zabadosQ-'ês bátdrsfágos "-iita't adha , а’

végr'e, hogy mag'ât meg-menthefs'e, 763 а’ katalmas

Tsálzárt meg-engelztelhelse, 3€'ng

Tsak el-hült Szulimáh- à’ ’Jáüas Király ’igyeke

zetén-, és tsudálkozott a"'na‘gy"_’bät0rságan ‚` hògy
'I illyen vel'zedelmes állapottyában-is tulaid0n| 12011161

lye fzerint nem általlotta magát a’ Szulimán tekin

1?.- ' tete
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tete eleibe való menetelre aiánlani.: Melly igye

kezete Jánosnak a’ Török Tsáfzárt anuyira meg-v

engel'ztelte, hogy ö nékie illyen kegyelmes Válal'zt '

izent: _ 

„ Mondjátok-meg Jánosnak: Ne fárale'za ma

„ gát illyen mel'zfze Konitántzinápolyba, hanem

kedvezzen /gyengel'égének ‚ maradion az Orfzág.

„ ban, és azt óltalmazza mind addig, miglen a’`

„' kôvetkezendô Tavafzfzal a’ Tsáfzár Magyar Or

yI'zág felé induln ée akkoron eleibe menvén a’

Tsáfzárnak, ha bizik dolgaihoz.magát igazit»

на. Annakokáért. n .

1566-ban Május I-Iavában, ìó karban hagy

ván az Orlzágot János Király , Nándorejérvár fe

lé a’ Szulimán Tsáfzár udvarlására induit; -holott

mintegy két парок alatt való pihenéae utánn ‚ дан.

dentziát, és parantsolatot vévén aÃTsáfzártol ‚

az Imperator Sátorába hivattatott. Sze'peu és Ki

rállyi modpnel-kéfzitette vólt magát lános , ugy

hogy a’ maga „анаша, fegyvere , lova, ’s 10.szel.

fzáma 200,000. танцует bétsültetett.' _Mineke

Мне а’ _T»sáfzár. Sátqtába érkezètt vólna @maga e

lött Száz латают botä'átván, Szulimán számára

illyen-drága ajándékokat vitt. А . д

‚тю .-'‚1)-Ьепд Еву Акации-Токмо, egy Magya

ronnyì kitsinységü _,arany drága ütö órát , mel

lyen a’ tsillagos -égnekg kerekfége .minden 3:4..I Ora

alan;-4 egéfzfzen тез-(длани. ‚ ,_ (nu. ‚ 1~

,J .2)-fzor. Еду этапу Gyíìrüt.:.a’ melly а? bé

,fpglaltliárbunkulus kövel egygyütt 12,000. Aran

nyokra betsíiltetett. l y ч A

:3J-Izar.` Ótventeziiß, mindenfelöll Virágok

<kal ékesiilt arannyas iiveg bokály ferma Poha.

дюйм. » и

я

и

3!

1

.5.1.
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-=  Урны. Нёгтйп’тё‘ёшд, és fa'ranhyös тёмен.

ke'lßmegazifráztatou тиши: afztaiára та ÀTángyé

-xokát»,- mellyekŕe Jáńos 'äf"SzulimánTsáIzár' ha

vaakozásár, ‘gyzsz¢u1e1fm.4_i¢,Y és тем азы-ваз: faim»

wna’v'ólfîle., _,Íl_"`. „À VIA!" .' ÍÍ.

5T|`z`ör, Minden féle madaráfzaînak~'nemeír¢'
meg-tanittà'tott egynéháhjlßîsbljfmoti vagy Solyom>

тащи-вып ‘ " ` ~ " -‚ " "' "

кишащем szulimán 'rsmár шашкам-ы

lal ¢l_ fzemlélvén, Лёвен Ы maga Sátorábavézét'tfìtëè '

„вне зььъ kezéf nyujtoua , ' hogy megasqkelja': ked_

ш Fijának rzolmogmf; n' imm „бы; hugy щам

le. Ezeìgvëk ú'táuilá ä"`TàáI`z"ár Sátorábol a’ több

Basák'ki-in'entenek {"lranem пай nêgy »Di'váñ'y-beli

Tauáts Ura'kra’ Tsáfzárjobb keze felöll álvé'n,ma¿

тамада]: b'e'hn. Мной `Кй61уа1=йв négy 'Uri fzeméljek; '

ugymint Tsáki тиф, Gergely, ‘Nizojzkì'
Szańifz'lo g ¿s ßnrnmifra AIï`nrìm_,j ì a"""`Snátorbanl

beun h'agyattattanak. ‚ A’ 'Sátmon kivül”p`éd'ig a’I

Fö Basákkal'ezek a1 Urì`el`nbërek befzélgeltenekfï

A’ Vármegye béli Nçpéfgêg `közül; Be'kéń'- Gaíspáfl

Megiñer Curiœì Tzlngi МИМО}. Вбдаё`-30МЬ‚ ¿s

бумаг Míhály. A’ >Sz'ékelyek réfvlérôlg ‘Kfme'ny
Iflván , Dn'tzoy GergcÍg , Blandrma (îyörgy az Or#

vos. A’ Száfz Universitás'réfzéröl; `Simon Mill:
8’ Szebeni Pnlgár Meñef. f l _ ‘ v

János Király azonban rövîd' Í'zokkal t'nehtvën'

magát a* Ma'xìmilîánufsal elébb‘ kötött "Szövetvségef

nek okát magárol mábra háritotîa , és Szulîmátif

kérte, hogy azt nem tekìntv'éh ‚ hozzája ennekutám

nais Í'egittséggel, és kegyelemmel lenne't Kiŕiek

Szulimán/igy fzollott. 25 Légy bátorságpaï, és he
в) busuly; тещ ïha a’ Maxiïniliánus pi'txafzf'vßl van

„ ló Этна is, -ên nzindazonáltal' tènéked minden'

n hibáidat meg-botsátanám, mivélhogyjem irloz

‚ ~ _P ~ „ ta'l

ь‚„

C
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tál çöllem; hanem engedelmefségemben', ,ée vg.

lem Izületett kegyelmel'ségemben bizván, шщ.

don Szémelyed l'zerint elömbe jôni b_átorkodtál,

Söt ezeknek felette meg~lätod , hogy _bé-mutatott

„ Suplicatiodban irt kivánságodabie meg-telly@
„ siltem. I.. I.' : _

‚ ' МеНуе; `T__ános_ кашу maga meg~hajtásávaL ¿s

a’ Szulimán jobb kezének meg-tsokolásávaI-aláza

_tosoufmeg-köl'zönt , és maga Sátoŕábafzép rendben

és feregben való procefsuiäalwvifzfzá tért.`

Шнек Szulimán Tsálfzápis más парта viradq

lag illyen ajándékokatküldôyfn.“ _ ‚
1-Ьеп; lEgy arannyoe Bixdzogáng,A _ g _

2 ['zor, Egy Jáspis._kövels `Inezg-éliesittetett

каюсь, ;. ~ v

. . 3-,fzor. îEgy arannyal,varat01t,_ésd11ága зуба.

: gyökkelmzön шипа вылам- А -

4-fzer-._

416 d

’i

,i

‘9!

9,

Tizenkét Török _lovakat _, ,_mellyek

közül a’ leg jobbiki tsak magára 300.0.__ Arannyok

ra betsiiltetext, hárma pedig i«eg_é_l"z__fz_ arannyos szer

fzzímioklzva4 fel-vóIt впадет, _ _

5420:. A’ magg'PaIikájáboligendrága оправ

ságot., a.’ ¿.{ánosv .Királyegéfségének eröfsittésére;

mellyet; Шалаши: az Ото; Doktormindeneknek

feierte betsühg. _ . ’ _

_ 6-fzor. Szolnoktol fngva fel Debretzenig az

’ egefzfz Körös mellyékiv 'Huwmáuyt` Jánosnak aján

dékozta; és azon felyül, azt- igérte, hogy addig
_KonHántzinápolyba vile'zá nem tél'l , mig egéfzfz

Magyar Orfzágot meg hodollatván, Jánosnak kalé->

be nem adj?. :_ mellyben mindazonältal femmi” nem

tòlt, mivelhogy Szulimán `30,0'1'30. VitézeiveleSzi..

вы}; Vára alá fordulván, a’ melyben ama паду em.___

lékenetii vitéz, Groii` Zrinyi Miklos lakott, minek

`máxima; .hulzon két vefzedelméáhoßrom utánn lámá,_

hogy
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h'ogy a’ Várat meg nem vehetnék , hanem' vénségë,

Ie gyalázattal kellene onnan el-mennife’ felett va

16 mérgében, haragjában, és bolzlìuságában éjjel

a’ maga Sätorában meg-holt. Kinek lialálát a’ Fö.

vezér el-titkolván, és az egél'z Tábort~ ujj Ollrom.

ra hajtván, mind addig meg nem fzûntengk, vala.

ruig Zri'nyi .Millor Grofat a’ fok tüzi szerfzámok-\

nak' bé-hányattatások által ntoljára arra kénfzeritet

ték, hogy 800. ’mellette lévö Vitézeivel egygyütt,

a’ tûzbe'n égö , és mar fzinte a’ nyak'okra dölö Vár- `

_ 1161 Vitézi 111011011 ki-rohanna, 65 a’ hartzolás köz.

ben’meg=lövettét_vén, Lelkét Teremtöje kezébe botsá-‘

taná. A’ Tôrôkök pedig a’ Tisza ’s Duna mel
lyékit fel-prédáiván, _ellpulfztitvám és rabolván, 1 566

ban, Novemberbe hazájokba'vifzfzá tértenek.l Azu

tánn egy Marea nevezetü Erdélybe bé-tsapńi igye
kezett; de a’ _.lános Király hadátol y'ilfzfz'á verette

tert. 'MAs'omK BAJAzÈrÈs köíerkezvën а’ 5211;
_limán hellyébe ,l tettzett mind'Malrimiliániisnak ‚

1111011 .lánosnak Követek által vélle frigyet kötni,

és _igyJanos Erdélybe attol az _idötöl fogva, a’ kül
sö A_h'adakozállol mind halálig meg-fziint ugyan.: de

ebben a’ pihenésébe a’ Hazának, belsô hánykodások,`
Zür-_zavarak А vefzeketiések kòvetkez'tenek Erdélyi

bevi-1"; Mert ugyan-is a’ Pápistiâk, Kálvinistak,kL'u_.

theránusok, és az Unitáriusok egy mäetol' 'el-fzakad.

van, ~ a’ Hitnek fundamentomos Tzikkelyei lfelett egy-_

más között meg-nem alkhattanak, `kiváltképpen

Pedig Blandrata, ¿s Dávid Бегали a’ Jésus Kriñus

Ißensége 65 imádása felett, sok idökig háborog.

ván, a’ Statusokat fáral'ztották, és a’ Királyt an`

nyira terhelték, _hogy végtére egyéb okok-is hozzá

járulván, tsak nem h'alálra betegesedett- Végezet

_re' midön eleve el-látná, hogy az _ö életének határa '

_riem _mefzfze vólna, Követeket küldett _Konliántzi

~ Р а ne

l

Av___._L-,___
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nápólyba, hogy ha ô meg-találna halni, ne lenne`

Bajazétesnek terhére ’s ellenére, ha az Orlzág Sta

tufsai ô helyette a’ magok Fô Rendei köziil magok
nak Fejedelmet válafztanának. i De ez a’ Követtség

a’ Fényes Portának nem tettzett, mellyre nézve a’

Szulimán Tsáfzár Frigy Iœvelét ‘el -I'zagatták, a'
földhöz verték, ésy a’ lábokkal meg-tapodták; Fót

még azon felyiil azt izentékzißajazétes Iemmikép

pen meg nem engedi, hogy az Erdélyiek Magyar

avagy akár'miiynével nevezendö Kerefztény Fejedel~

met válale'zanak magoknak; hanem az Órfzág igaz

gatására egy Basát fogna rendflni, a’ kihez (сдув

b'izodalommal lehetne: _. ,

Annakokáért János Király-is Maximiliánus 'Ini-4

perátori'al ujj Szövettséget каши ,. illyen fel-tételek-J

ben egygyezvén-meg: - ‚

1-ben. Hogy János Sigmund-a’ Királlyi Ti

tulust tégye-le', és a’ Fejedelmi Méltósággal eléged

jék-meg. .

2-Г20г. Hogy Erdélyt és Magyar (.)rfzágnaky

némely réfzeit h_oltig birja. y

3v-fzór. Ha a’ Török ötet Erdélyböl ki ~nyom

ná , tehát Opuliában és Rátiboriában lakhafsanak,4

дну ‘fel-tételek alatt, a’ miképpen Isabella birta Vólt.

Ezeknek utánna tsak harnar Zapólyalános Sig-'5

mond Házafság és .Succefsor nélkiil életének
dik efztendeiben meg-holty'ésY Fejér Váratt 157,i-..

dik ешецаёьец вытащи "

Í’ ›.
` "--J-..^

' Buoni штык FEJEDELEM 1571.11.51.

_ l'Min'ekutúánna az Щи, vagy második, Zapólya

Шпон :Sigmund az élök каш а’ halál által ki vá

начатыми, mind a’ három _Statusok öl'zve

' ' ' ' аут.

„4. .___-.K _ “AMJ-.4, .-,h--I . ,_ —
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` gyîîlvên, hogy az Orfzágban a’ Nép között táma

dás ne lenue, Bátori Kristofot Gubernátornak válafz

гопак , de illyen fel-tétel alatt, hogy 1500. kato

náknál többet maga mellett ne tartson. A’ Király

temetése utánn pedig ujjabb gyülést hirdetvén, más

Fejedçlem válafztásrol kezdettenek tanátskozni :

Bátori Krijlof éfzre vévén, hogy a’ Statusoknak

elméje a’ voxolás iráut nem az ö Személje körül

jár; erre nézve mind ,erejét , mind ta'náttsa't, és Fok

lajándékozáfait: arra forditotta, hogy az ô Teñvér

'Attyafìa Bátori Ißván,a’ ki abban az idöben Váradi

Fô Kapîtány vólt, válafztafsék Fejedelemnek, a’

mint-hogy mind a’ három Statusoknak meg- egygyeï

zett akarattyókboi ’s voxokbol 1571-ben Májui

Havának lo- 14. 19, Napjain ‘BATORI ISTVAN

Erdélyben Fejedelemnek válafztatott- A’ Kiröl rö~
Videdèn ezeket Vjegyezzülßmeg.

l-ben. E’ vólt leg elsö Fejedelem Erdélyben;

тег: ai ô‘elötte élt Második Zapólya Э‘йпох ‚ mînt

I'zìntén az Attya-is mind halálig Királlyi Titulfùfsal

вы.” Még eddig Erdély nem Regnum, az az Or

fzág, hanem Magyar Or zágnak fegyverrel nyert

örökös Frovincìája , Tartománuya vólt. Erdély

még eddìg tsak azt a’ tántzát járt'a , a’ melly notát

a’ Magyar Királjok futtanak. De Bátori Шуба Fe

jedelem idejében Étellyefséggel le~mondván Magyar

Orfzágrol,`akkor lett különös, és fnaga fzabados tanát
tsán járó Fejedelemséggé , éSIOrfzággá, mind e’ mii

napiglan. `

2-fzor. Béiési Gáspár,Y a’ ki .Tánosnakleg ked-.

vesebb Tanátsofsa vala , vágyakozván а; Succes

siora , ennek a’ Fejedel'mi válafztásnak спеце mon

dott, és midön ö magát Fagaras Várában el»vónta

vólna; BátoriIfìvánFejedelem a’Várat meg-astron

lotta , meg-vette; de Bíséki (Из-рт éjthakzrnak i

dején
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'ciején ki-lopván magát egy hordóban, titkon ~ el-I'zä¿

ladott, és Maximilánus Imperátorhoz futott, kinek

¿lly Gratiájába eselt , hogy annakutánna 1514-ben

iiagy haddal érkezetf-bé Erdélybe, Radnoton fe'

jül Szentpál között,_ а’ Máros uìéllett Taborát meg

telepiiette. Millelyt pediglen a’ Vármegye-be'li Ne

inesi Rend',` és Székelység b_é-érkeiését meg-értette,

Вазу Sereggel, elf-hagyván a’ vailafztoit Fejedelmet,

Békési Gáspár pártjára állattanak. De BátoriIßván

a’ maga _hadát az Erdélyi Száfzokkal, és Török se

gittségével meg-eröfsitvén, Békési Gáspárral meg

_iitközött , meg verte ,_ és_á'z Orfzágbol ki-kergette;

À’ pártos Nemes Embereket -ës Sàékelyeket, rél'z

fzerint fel-akaí'ztattutta, -réf_zfzerint 'pedig orrokot

és fûleket el.vága_tván, tsnffá tette, .kik között leg

hevezeteselibek vóltánák: Andráti_ P_e'ter, és Kene'k

3151205; à’ kik-is árultàtáâóknak jutálmát el-vették.
3-fzor. Minekutánnálßván L_engfyel vOrf'zágì

Királyságra hivattatott , Erdélyi 'Fejedelemnek maga

Ixellyett Bátori _Kristofoty hagyta, ‘ugy» mindazonál

`tal, hógy mig Bátoii Iiivánl Lengyel' Órfzágban u

ŕalkodotbis , sóha Erdélyröi el nern felejtkezett , és

à’ Hazának gońdját Slivéböl le nern tette. A’ mint
>ezyt a’ Saxonica Natió Statutuniánàk 4Approbátioja

ышуща. _ _ «_ . ._ _ „_ . _ ..
_ _ 4_fz'eŕ.__ Minekutánna Be'Ã'e'si Gáspfîr Èrdélyböl

ki-rekefztetett, és magánakmaradandó hellyet, és

`i_llendö állapatot sollolt nem мы: vólna, Bátori

_Ißvfïn magát а’ Lengyel кашу fzolgálatjára ajánlot
Íá, kéŕvén nagy alázatlòl'sággal', hogy el-felejfkez

_'Vén az az elött Való erötleuségböl lfzái'mozotI` vét

keiröl, Btet'venné kegyelmében. Mellyet a’ Király

_x!neg-tselekedett: Kihez-is Be'kési (Мэра?! háládatlan

'ságának jele't, Башка Várofsának meg-vételének

“àlkalma'tofságáVal kivá-ltképpen тез-птица. Egyéb

~ ` ' “ ' ' ` Len

L" “ 151— “дн—- - А - M_» l' _ э ’ Едим—еды.— ‚‚._._.‚-_ м _'
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Lengyel Órfzágba viselt dolgai minthogy nem Erdély

те tartoznak, azért itt nem is emlittetnek, \

BATORI KRISTOF FEJEDELEM. 1576-Ьац. i

A’ Báttya el-menetele> utánn, ugyan Bátori

Ijlván tana'ts adäsábol, és a’ három Statufoknak

meg-_egygyezett akaŕattyokbol Erdélyi Fejedelem

ségre 1576-ban BATORI KRlSTOF emeltetett 1,

a’ kiröl rövideden ezeket jegyezziik.meg.

1-ben. A’ ßátori Illván fegittségére nagy se.

reg hadat küldett Lengyel Orfzágba a’ Mufzkák el

len , és PlOtZl'O Várolàa meg-vételének alkalmatos~

давят! egy néhány rzeméiyböi áuo Erdélyi Vitez.

Fö Uri Rendek elhullottanak.

_ _ 2-Г2ог. L_«lefzi :fano: `Iél'uita jovallásábol Brí

tori Krijlof a’ шипами Erdélybe 1579-ben bé-fo

gadta. ~

f 3['zor. Meg-öregedett ìdejében , Birodalmá

nak majd 6-dik efztendejében ,_ a’ köfzvények sul

lyorsága miam 15m--ben Риакёв‘ Havának fil-dik

napján meg-holt: Kit Bátori Illván maga nagy

pompával Gyula Fejér Váratt a’ Sz. Mihály tem

plomában el-_temettetetŕ-.í "

'BATO'R'I зюмоыв FEJEDELEM. 158. Ъеп.

Bäzori sigmond , Barea irrißofnak шипя,

1&4'.lч

 

efztendöben forduló kis fija, ûgyan a’ Bátori Ili

ván Lengyel Király ielen létében 1581-ben Er

délyi Fejedelemnek тёще“, a’ kirul ezeket tartsd

meg:

1 феи;

44el."n_n'
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1-ben. .Midön e’ гашиш ‚а: Annya Méhê.`

böl egy marok vért hozott ki-jobb kezében-e’ világ1

ra. Úgyan az ô sziiletésének óráján a’ Nagy Va’

radi Toronynak l'zarvazál'a meg-hajlott, és a’ tete

дед levò .irannyasI Gamba’. fdldre ler-elett;A de,`

ve nem romlott. .

\

2-fz0r. 'Tizen k'ét efztendöben'îäró зуек-те}:
vólt, midön 4Fejedelemfégre магнаты. м '

д-Гшг. `1581-ben Januáriusnak 15-én Bátori

Sigmond Fejedeleml'égre válafztotván, Bátori Ill

ván melléje mintegy Tutorul, három Úri személ

lyeket rendelt', ugymint Ken'di Sándort , Somlvor'i

Lijzlor, és Кот/двоим Farkaß a’ Caneellariuŕi, a’

kik az Orfzág dolgait az Щи Fejedelern neve alatt fôlyl

tatnák; de midón hármon egymás között meg nem

alkhatnának, vagymeghemjele'nvén, az Orl'zág f6

dolgaìban quakat el-mulatnának, erre nézve öket
Bátori Illván le-tévén, _helyettek 1585-ben vGeftzi

ali/10]# tette Gubernátorrá. A’ ki az Щи Fejedel

met, a’ Romai Catholica Vallásban jelesen tanitqt.

ta; Sok tudos Ferjñakat hivatgán-ki Ólol`z Orfzág..

bol a' Fejedelmi Udvarba , a’ melly Nemzetnek

nyelvétv tökéletesen meg-is tanulta, és a’ kik a’ Fô

Rendek каш azon nyelvet értették, пазу Tifztes

fégekre-isvemelte. A’ migGétzi János'élt, mind

" Y#ddig az Orfzág tsendefse'gben nyugedatt. Meg

halván pedig 153'7-ben, midiin már a’ Fejedelem  is

a’ XVII-dik efztendöt el-érte, és az Orl'zágigazgatását

maga kezdette fólytatni, elméjebelr ujj gondolatokat
kezdett foralni. n' ` ' ' А

4-fzer. Kerel'ztény ember lévén, a’ Törrökkel

`{zin-¿boralni gyalázatnak шпона; azértmagát Ru

dolphu: II-dik Imperátornak Protectioja alá aján.

lmtaì Melly dolgot midön a’ Её Kendek Íkëîlül I0

.' . ‚- „ад

„ .._`. ,fw-H"
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` kan nèmf-jovallanának., afrol kezdettenek шиш.

Ьоъцй, hogygsigmond Fejedelmet mi modon fog

hatnak-el, és mi гробов ölhetnék-meg, vagy mi»

képpen»¿haiházhatnák számkivçtésbe.

Ем а’ gouofz végezélì Albertus H петь" 31e»

`beni Király Biro , midön alattomba ëïgmomlnak

meg fugná, elvonta mçgát a’ FeigedelemY , és

várban zárkozott-bé. Az вы: az 'idö мы: a’ pár

tos réfz e¿ybe gyülvéu , Bátoŕi Boldisdrt a’ ki

Sigmondaf unoka gyermek vólt , akarla Feiede

lemnek válafztani; de Sigmandat a’ maga Baráti

излишек, hogy haladék nélkül Kolosvárra jöne ,

holott az Agyuk ki-lövettetvén, illyen hir hirdettef

сап; hogy. a.’ Rudolphus Serege a.’ Török tábort -

meg-verte„.,azért a’ Király , és a’ Kerefztényck

gyözedelmén, az Erdélyi Lakofoknak-is _illik öríil-y

ni, és Kolosvárra Orfzág gyülésibe jöni. _

Ez a’ hires „впадет tsakköltemény fictie(
vóltgl mindázonáltal az Erdélyi Statul'okraz elébbi

szándékjokat le-tévén, Kolosvárra gyültenek ,_ hm

lott a’ Fejedelem ellen machinálodo pártos Fö Ren

dekl meg-fogatlattanak, éá a’ Fejedelem parautso

latjábçl Kendi Sin Юта}, [fiu Э'йпозпай, Kendi

Gibernak, Szent Enyedi Gergely De'áknak, és Fór

ro yánomak fejek vétettetett. A’ minap válafzta

tott Fejedelem Bútori Boldisár, vagy Hufzt, vagy

Szamos Ujjvárban fel-akafitatott. Bornemifza 341

nos és Каштан“ Farkas fogságba Kö-várba kül

dettettek . a’ kiknek Jofzágait 'Sigmond a’ _maga
fzámára el-foglaltatta. i /

Annakutánna 1594-ben maga fel  tett szándé

_kának végbe vitelére II-dik вширь“: Romai Tsi`

сдать”, Barskai ijvánt (a’ ki a’ Sigmond Annyá`

дик Óttse vólt, ¿llbettuŕ Никит/Ь, а’ ki Szebeni

Юты), Biro vólt) Э'оаппе: óìígert, Bral'sai СОНЕЙ:

« . ariuß

._._ъ_д_..__._.___.___
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ariuß Követtségben küldvén, egymás^között Szô'.

vetlséget kötöttenek, és illyen fel-tételek alatt meg.

alkudtanak. _

kben. Erdély, Moldava ‚ és Havas-al-f'ól~

de a’ Szövgttségbe foglaltatva légyenek , és Ma

gyar Orfzágnak némel_y réfzeivel egygyütt Sligrnoncf>

Fejedelem abfòlúfe biŕhal'sa.
áffzor. _H_ogy ö` 'arany gyapjasy fejedelmi

Tit'nluß vil'elhèfsen. ч Y

3-Í'zor. Ногу а’ fzövettség mind végiglen ma

radando lehel'seu, Rudolphus az Auñriai Házbol

valô Fejedelmi Léányok közxil egygyet adjon néki

felefégiil. _ _ _ f _
¿Mieli На à’ Íziiksêg kivánnya, a’ Kal'sai

Commenclans' а; alatta való Tsáfzár’ vitézeivel a.’

Sigmoud fegitt'ségéreielen légjfen; _ _ _. _ _ _

5ßfzöŕ. Ha Sigmonilot a’ Török Erdélyböl

»1i Iiyama; „мы а‘ Tsárzár à’ 'maga orrzágában

~ ôllyan атташе Татёошйпуг és hellyet rendelień

. лещ, мы а? magá жадеит: паша: _Itirziefsé

gefen ‘_el'-t.'a'rIlIa_I`sà~ _ _ _ - _ _

6.12m. sa: ha az 'Eraély'i Lakorokat-Is-a'

Török mind 'egy lábig ki-hajtaná , Magyar avagy

_f Német Orl'zágban' bé-fogadtafsanak. `

7~l"zer.l Hogyhaïsigmond Succefsor' nélkül

meg-találna halnì; tehát az Erdélyi Fejedelemségbe

Rudolphus Tsáf/.ár következzen. `

" B-fzor.’ Mindezeket a’ fel-tételeket maga a’

Tsáfzáí; és a’ Magyar Orfzági Fö Rendek subfcri~ ‘

bálják , és petsételjékmeg Melly köv'ettségnek

végbe menetele utánn , a’ harmadik fel~t`étell`zerínt
Rudolphus f Tszífßári, Carolus ' Stiriai Hertzegnék

_ Léányát ¿Uiiria [од/ниш, Bots/lai трёте! a’ Sig-

mond fzámára nagy örömmel, és két kéizel `Fele

веды еЬЫШёце. ' Kivelßárori ягдташ! i594-ben

' ’ ' Анф

.__ .n_„dm-m- —
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x 'Àngullusnak 5-dik napján, Feiéì' Várt nagy lpom

`~Parral Mennyegzöt tartott.. Jelen lêvén a’ Lakada

lomban a’ Fejedelem Afzfzony édes Annya.

Nem fok `id'ó _ mulva a’ Lakadalpm utánn

Sooo-red magaval Havas-alàföldiben indulirán, és

Mihály шуме maga mellé _vév'én , Stinán Basának

g6,oooböl állo ’vállagat'ott- vitéz _'Török `táborát:

ûgy meg verte, hogy tsak egy néhányon maradtas

hak köziillökv> életben; kik-is meg-fogván Szinán

Baia't, Sofia Vátol'sábangyasba verték, a’ honnan

Konßántzìnápolyban каштан, meg-fojtották. Mi

nekelötte Bátori Sigmundy chez a’ hartzhoz fogott

vólna, az Aërböl egy Sas erefzkedett a’ Tábor fe

liben, _És a’ Sigmond sátorának gombjára fzállott,

mellyet a’ Vitézek fzerentsés jelnek tartván , mind

дудит ütközetre kéfzültenek x595-ben Juliusnak

i_8dikán _ _ _ _ ‚

__ _ Tsak hamer ez utánn a’ hartz utánn Напой.

Territ; Tsi-bald, és Ogli, 'négy nevezetes Török

умен]; Bcitori 4Sigmom'l- ellen.> indultanak. De

'SIGMOND, Borbély György, és Sze'l'ely Mofes Com

_mendirazo Generalil'ságok alatt, ezen Törökök kö

’ziil-is 15.Fô Basákat, kés 12,000. Tôrôkôket le-vá

garou. Hafanloképpen a’ pártos Oláhok közül-is

8000. Vitézeket ugyan akkoron 1e-vágatott , es

e’ képpen e’ ke't nevezetes Gyözedelem utánn Tö

mösvár vidékit , a’ Tirza és Duna körül Sigmond

`e'l-foglalván , azon ertendöben , N<1»\feml;ierben,~

Erdélfybe .téli Quárte'lyra vil'zfzá tért, és Fejérvárt

Örfzág gyiiléll hirdetvén, azon kezdett tanátskoz

ni: Hogy m'i modon lelxefsen Moldavát és Havas

al-l'ôìdét a’ Török ellen oltalmazni, és az Erdélyi

' Eejedelemség alatt meg-tartani.

1596-ban.
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1596-111111.-I 'Britori' Silgmondi," ’hideg 'I'ëlnek

ideién-Rudolphús Tsáfzdrhoz ment Prágába, illyen

két okokra nézve: " . ‘ Y

V»bent Ногу a"Fejedelemségtöl el-buts'uzvan,

Erdélyt Opulidval és Rátiboriával el-tserélje, és a’

Tsáfzárnak által adje.; ' '

2-fzor. Hogy a’ Feleségét'ôl, a’ 'kit швы.

lansággal vádolt, a’ Tsál'zár-is abban’megegygyez

vél, tifztefségefen el-válhafson. Melly két папы.

1ап {'zándékáért a’ Tsáfzártol keményen meg-dor

gáltatott, a’ ki nékie akáŕminémii fzüksé'gének ide

jén ‚ kegyelmel'ségét , és segedelmét igérte , tsak

'hogy azon el-kezdett ígyekezetét tenné le. Azon

uttyában Bâtori Sigmund'Pi-ága Várofsában meg

betegedett, 63 meg himlözött; de meg-gyogyulván

Erdélybe sietett_; mivelhogy a.’ Székelyek magok

Szabadságoktol való meg-fol'ztatásokért Betskai

Ißvtlnra, 65 а’ Fejedelem hadára tárnadtanak; de

meg-verettettenek. Annakutánna Maximiliánufsal

egyben tsatolván a’ maga hadát, a’ Török ellen
hadakoztanak. " ' _ Y

1597-ben. Mál'odl'zor-is nagy pompával Prá

gába Rudolphus Tscifzárhoz ment, holott meg-un

ván az Erdélyi Fejedelrni Méltóságat, Til'ztit le

tette, és az Orfzágot Rudolphumak tellyes hatalom

mal által adta.

15gg-ban. Az Erdélyi Statul'ok Fejérvárra.

Aprilisnek `elsô napján öl`zve gyiiltenek. A’ Tsá

Izár Követjei elött a’ Rudolphus Tsáfzár hüségére

meg-eskiidtenek , illyen fel-tételek alatt.

1-ben. Mihelyt` Sigmond Erdélyböl-ki mê

gyen , az egéfz Orfzág Rudolphus Tsáfzárt Tuto

rának, és Protectorándk isméri, «él mindenekben
valja, ’s ô tölle függ. `1 ‘ к ‘ ' (

J' 2-Izor.

._i
` Щи“.
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f2.~fzor.' " Az Orfíágßan- lévö Vite'zeket ‚. fa"

Tsáfzár hadáva'l egyben tsatáîják, és magoktpl az

ellenség :ellen femmìt fem kezdeuek; hanem min

_ depekban'a’ Tsáfzár Heidi Сената. rendelésétöl

`várnak. i . ,

_. . 3-1‘201‘} Bátori. SigmondOpuliát 6sA Rátibo,

rîát Erdély hellyett-cl-foglalwán, bilja ее“: 610360.

b_en z; 'hafta ültánn pedig mindenik Henzegaêg a’

Tsáfzár birßdalmaìlá vifzfzá fzáljon. "ч

4-fzer. Ане! az иены fogva задышала):

femmi Jurisdictioja Erdélyben ne lehefseu, hanem

a’ Fejedelemségtöl tellyefséggel ki-rekeI'ztetve 16~

gyen ’s tartafsék- ' 'e 1 . _.` ~

-' ЕПепЬеЬ’: ‘А’ Rudólphus Tsdfzár követiei is ,

ugyimia*V Tsáfzár. neve alatt спите! «tételekx-e-megY

esküdtenek: . ` . :

.3, »r1~ben. Неву. a’ Tsáfzár»mindï.a#’ három Staf'>

tußbany 'lévö vBendelmek Privilegiumit д Donatioit, '

ананасы, `Szabadságait, fzókáíait, 63 Riend tartásaitg'

válgozhatatlanul meg-tanja',l él helyben hadja. -‚ '

' ' 2 flor. A’ Kálvinißa , Lmherána, Pápiña,î

¿ß Unitária Valláfon iévöknek nyilván , és [za-_

badoson „gközönféges hellyen és Templomokban

valólßeni' A':I`cil'2¿¢letet enge/d, és azokat hem hág

borgatja. -_ ‘»;{‘. ‘.3  ‚а. '

'»~ ,3ffzor.' ‚ -AÍ FifcalîsKaRélyokban és 101245301:

ban «n¢.mfideg¢n; .hanem Hazafiaibol álló Magyar?

Tifzt'ekeprendel. ‚ . n.; ' l '

4-fzet,.\‘, A’ tizen-két lzemélyekböl és На."

zaíiakbol álló `Tanátsi .Rendeket meg-tartya , 63

idegen Детсады `»való ńzeméllyekkel meg4 nem- en

legyitti,A _ _ ‚ — v _ ‚‚ _ у

,l мены: .utánna Bátori Sigmund az Orfzág

Gyüléíìbe bé-menvén ',v egy .tifztefséges Óratioval.

съёмные”, 6_8 м: SQhßjtÁÍQkkßl, дебета“: „згйч- г

‚ . vel .
i
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vel, és könyveziö fz'ernekkel a’ Stat'ufok köziil ki-l

тещ, és tsakhamar három'kótsival-Silfésia felé

мм, а’ Fejedelem Afzfzonyt Köfvárban el-hagyta;

.Az Orl'zág Táiiházába'n' mind'eneket'pïédára hányt.i

A.’ régi Tsáfzárok ésl Királlyok Diplomáit, Leve'

leitegy'rakásba'meg.égette.y A"Mätyás.Király Si`

‚вы: és .Kardját . egy If-Dmf-abonm'k» щипает:

Mnden drága fzönyegeket az~ Awrńyëk I'zékbe 115.-'

nyatott. Egy--néhány Stript; Tojáàokat `az ,ab1a~

konïa’ gyermekekńek ki-hajigáltn >Es kiy gyözné

clé штиля, .minémü károk'at tete; ¿és ¿Illia-tat-7

lanságokafc vîtt légyen Véghez _I_nineke'löiie if; O_r;I

’n

fzágbol ki-ment Vólna, ~ v i е 

„я 113ev '._me'g fein'A nyughafp'otp Biít'óri ватмане?

siában , blauem ¿einddiînffÁ _meg-¿nette ,. немытый:

liánus Außriai Hertzeg _ûtban vólna, és:_aizon'igye_"

keznék',' hogy Erdélyüe"érk'ézìcén , _ài Órfzág igazf

`gatását kezéhez' veliei'síef ', ¿BátorïSigmñnd "meg -bán

yán 'dolgát ~,' штатными. lew’¿etk'ez.vén durya

és _alá va-ló кишащими ‚л-ЬЁ'МЗУ feteggel

Lengyel Orfzágonáshäl, ErdélylbeïKâloevárga `érkeg

ш; Feieségét msgáim virzrzáeetwfß’ виток?

_aifsecuratiojok áital”. a’ Eejedeleuiség'et _ismér meg#

nye'rte., _és a’ кандидаты: _v'etfetf
yén, annakntánna az“01'_l`zágbol_ ki-küldötte- A Y

.‚ if, ¿ggg-Hemaißútlìrîl .Sigmund ¿EL „мехмата

yil'zfzáì..féiikezáiîl; дамы, nyugiiatatlan és

álhatatlan gondolataitol двадцати: RU'DOLPHUS

Tsál'zárliozlßòtskůì Ijìwintés'»Ná'brádi Demeŕert ujf

jonan köveuségben кишат: Imgy ha _a’ Tsarzär'opu- -

lia: és Ráçiboria mellé,> még valami' Tartomán'yoi

kat raga'fztana; tehát Erdélyböl vifzfzá menne"'Sí

ценам; «és-„0mm több@ einem: janv. ¿zine ‘mink’

elötte enzV emlitett» кашек а’ Tsáfzá'ŕiióz' érkezteuek)

yólna, ujjobbfgńndolätßk ögléö'dvé'hfsigmondnak el

, ` _méjé
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ben ,-a’ bártyát Cardinalis `Britfori Ani-irá# Prullìá

bol magához hivatván ‚ га’ Medgyeli.:0rfzag gyiilé-`

aében, _azErdélyi Fejedelemséget .illyen .feltételek

Blatt ¿ital-adta. ".v- ‘  ' ¿j

1-»ben. ïHogy Bátori Andrä:- Sigmondnà

akárholott lenne nékie-'marad-áfa\, el`zt~endönkent

24,000. Arannyokat айва. ы '_ * y ~ im'. ‚

2-Г2ог. Bejztertu egêů'lvidékivel, yc'rrés"

Sajo minden Dézma béli.-.Pro'ventul`sával egygyütt

maradjon a’ Sigmond birodalma, és fzabad admi

танцорами. ‘De ennek a’ Saxonica Univerlitas

ellene mondott. г.-Аппа1шгёппа. Bárorifsigmand,

Feleségétöl Feiérvárban _eI-hutsuzván, :azt Stiriába az

Annyához ._háládatlanul.. elfküldötte , maga_ pedig

Moldaván.' ált'al', Lengyelißrfzagba költözött.' 7

г |.'|L1la. .Í ..."4 :` " д »

.’ . : . _ ‚ ¿à ` ".1" 

BÁTORI ANDRAS FEJEDELEM ~15991lw1ml ‘

` 'fir' .i, ¿à " ' i Рт, .lA-3 .if >y..

f

.Minekutánna Sigmund-a" Feiedelenxséget má

sodl'zoris le-vetkezte vólna , T_Cardinalis Briton' And

rds, a’Y Medgyesi Orl'zág _Gyiilesében helyette a’

RUDOLPHUSTTsáI'zánhirenélkiil ’a akarattya el

len Fejedelemségre fel-véfett'etett. De-tsakegy'el'z

tendeig-is ezt a’ Mélta'ságabmem birhzitta; Mert’

úgyan-is „Mihály Vajzla.Havaé«al-földéhölî13'boo.'I

Oláhokbol , Lengyelekböl, _Száfzokbolg ês'kSzék'e-J

lyekböl állo `haddal >Erdélybe jövén, "hir-telen Bá-' 

tori Andrásra róhant, és Szeben, ’s Veres Torony

között meg-hartzoltanak, holott a’ 'Bátori András

Serege kevesebb vólt; még is a’ Mihály Vajda Ta

borát , Bartsai Анат, 82ё/ге1у Moses, Hufzár

Péter, és Tohiljlván Vitéz Kapìtányok ferénysé

gek által annyirameg-nyomták; hogy ha maga BA

TORI ШИНА“? Ьагхт‚11е11уёгё1 magát >másuvá

nem
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nem vöntà , lianerna’ fzalado Mihály чаша Kato

náinak mindenütt nyomában, 'és a’> hátán mentenek

vólna: tehát aliyeres Torohyi Pafsuson, az.ellen

seg vifzfzá Havas-al- földében nyakra Yföre rohant.

` \ ‘ " ' . .' .
vólna.- i. . -1..

De Bátori Ändr'tis'meglijadvén a’ шпон, mint

egy fzázad magával já ideién“ï¢lëb'b állat és Udvar

hely felé fzaladván, Moldavában ìgyekez'ett: de az

Órfzágbol siettséggel ki -f-me'nnì nem tudott, hanem

minden félelem ne'lkiil, a’ Szekelyek földém a’ kik

néki ellenségei vôltanak, ott mulatozott.' Midön

pedig Тsikban Szent Tamár-«nevìi «Faluban êrke

zett, és a’ mellette lévö 'naz- Udvari Sz'olgaival,

és Vitézeivel egy kevél'se nyugodni kivánt vólna,

az alatt az idö alatt, sgyzeörd'óg B'al'áb nevsügTsi

ki ember, kit Bátori Andr-ás parafzt állaptobol az

elött fel- vett, és a’ Fejedelmi Udvarban tifztefséges

állapotralel-,emelt vala ,-f félen vervéń.'a’-ha`rang0t,

l800. parafzt embereket öfzve gyiijtött, és a’ Feje'

delemre rohanván, a’ kamellette lévö'vitézeketf" réfz

[их-шт тез-611615, г6Г2312егйпъ` el-fogdosták?, a’ Fe'

jedelem pedig negyed magávalel-Í'zaladott..; kik kö
ziil egygyiknek neve Feŕeteljlvdn , ' és ’Andrásnnlr

igen kedvee Szolgá'ja', a’ y“kit а?" Székelysek тегами И

meg-sebesitetteuek, )ngyhogy tovább 1immár ¿nem

тенета“; .hanem a’ Feiedel'em i11irtelen'..sebeit bé

kötözvénfa levéllel .` zöld ёршика: ‘erdôbei'r-»bé

Iakargatta, és ott elfhagyta, ki-ia annak-'utánna Шев—

gyogynlván , .Bátori Andrés - végsöl 2 vefzсвыше: , a'

mint törtéfnts, ollyau тамаду: le-rajzolta , * 65 ki

befzéllete.i` -1 .‚

.Azt записках fzegényî Fej'edelem, hogy ta'

у .lám -immár aêfel-ládzadott parafztság le~tsendesedett, »

ás a’ maga hajlékában.«vil'zl`zá tert; azért a’ fzör

пуп Ьачаз_19твдёц eldáradván., “атеистами.

` ' ‚ . i van s*

l
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‚ MAGYAR .ogszÁGToL 1s; àà. с. ш

' ‘l » ' `. "\ х f

ván, egy Juh=Páfzt0r Kunyhojába tért, Выдаю:

вы; és ivutt, és _elébb moz/dulván, egy bikfa alatr

le-dölt, ’s magát álomra botsátotta, kérv.'n vélle

lévö Mikó Milrloi nevü fzoI-gáját, `hngy гйёуёша,
mig egy kevéfse’ magát megfgjjitàná. v А; `alatt Ör

dög Balás egy nêhányod magával a’ Kunyhoba 16`

vö Páfztorhoz érkezett, 63 тедггЯаГп‘гёц a’ рай.“

tort , az iránt kérdezösködött :y Hoyá yrejtettej a’

szalado Nemes Embereket? ‘Kiket a’ Páfztor шьет-

igazitván, a’ Fejedelmet tsak hamm meg-találtáilir.`

макам]: а’ gégéjénél fogva fejit Ívették, (tudni il
lik a’ fzolgájának) Ördög Balás pedig mind addig

a’ Fejedelmet meg nem foghatta, :pig egy páltzá

val jobb fzeménél homlokba hajtvän, 63 vágván,

meg-fzéditette , ugyhogy a’ Fejedelem a’ fôldre le.

efett, és nyegett, holott a’ Fejedelmet Ördög Ba.'

]á_s meg-nyomván, mivel a’ drága gyémánt gyürůt

az ujjábol a’ Fejedelemnek kivonni nem шага ‚ te.

hát ujjoßol egygyütt a’ gyürüt 1evágta. Axixialnu-A » ‚

tánna fejét vellék , ’3 kopjában vonván, MIHALY'

Vajdához vitték, ’s néki egylálba bé-mutatták;

kinek ábrázatját Malafsovica nevü Követjea’ R0

_mai шрам}: le-rajzoltatta. Mihály Vajda pedig

minek-,utánna kivánságát_a’ hólt Fejedelem fejének

látásával, bé tölthette, Krokodilus modjára eLkese.

redett, 631 Шуеп fzánakozo fzokra fokadott: Szará.

каб Рора1‘82агй7еиб Рора! Annak utánna az Ojtozi.

Pafsuů'ól egyéb tetemgitfis le-hozatván, Fejérváratt

nagy pompával .el-temettette, életének mintegy

XXXIII-dik efztendeiben, Birodalmángk pedig 3-dik

Honapjában. ‚

- 1

\

Q _ MIHALY

nl

с, . _'. _." ’

:___j ‚в ‚к, к и

/‘" . 1 l
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MIHALY VAJDA.

El-foglalván Mihály Vajda az Orl'zágat, az e

gêfz Tartományban irtoztato kegyetlenséget és pré.

dáláfi vitt-véghez, égetett, ölt, pufztitott, fofz.

гоп. А’ Papoknak , Sziizeknek, tsets fzopóknak

fem kedvezett. A’ Fejedelmek Temetö sìrját Fe

jérvárt-fel-verték, és a’ melly gazdagságot benne

találtauak, azt el-ragadozták. Midön pedig a’ Sta

tufok' az Orfzág Gyülésében panafzolkodnának ,

és Mìhályt kérnék, hogy tekintene a’_ Lakofok Pri

vilegiumaira , akkoron_a’ bárdolatlan Vajda , a’

maga Kardja markolatját meg-ragadván ‚. igy I`zol

lott: Ti Erde'lyiek jól meg-nc'zze'tek; mart ez az c'n

Privilegiumom. _

1600-ban Bátori Sigmond , ki mind eddig

Lengyel Orf'zágban Zámorfzki nevü Urnál lappan

~gott, -az emlitett Ur’ fegittsége által Erdélyt vil'zfzá

venni, és a’ Bátorî András halálát meg-tromfólni

akarván, Mihály VajdátolMoldavában meg-verem

tett , a’ honnan Zámorleri és a’ Bátori Sigmond

hadátol Mihály Vajda-is ki-verettetett, és Erdélybe

vifzfzá kergettetett, (Неву pedig a’ Lengyel vite'

zek Erdélyre , ugymint a’ Tsáfzár Tartomännyára

ne rohannának; Bâtori Sigmondnak BUDOLPHUS

Tsáfzár neve alatt, Bájla két Várakat , ugymint

Súrojîv és гадит: kezében botsátotta. Mhdly

-Í/_bjda , Siméon шут: Havas-al-földéböl ki-ker

'getti'. Hafanloképpen gérémiás Vajdát Moldavá~

_bol Lengyel Orfzágba üzte: De Zámorfzki Lengyell

Ur, Mihály Vajdát két izben ismét megfvérvén, Э'ё

rémiálì Moldavában helyre állitottq, Mihályt pedig

_ egy néhányod magával Erdélybe vifzfzá hajtotta,

.Kinek кантата vitéz katonáit ,Elían az Erde'lyi

Vá

_MWI‚ - ‚ A......,.._...ß
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Várokbol mind ki-hányta; melly mlä mega Mihály

Vajda Bétsbe a’ Tsáfzárhoz panalzra ment.

‘ Ваша és манну vajda nem тамада- egy

más között Erdélyben, ez'eri efztend'óben, Decem..

bernekii'dik napján, öl'zve tsatoly'ân'Bálla a’Ts\á-

fzár hadát az Erdélyi vitéz-lö FÖ канавки, Mi.V

hály Vajdát Miril'zlonál meg-veri, ésfaz @rfzágbol kii

:s uzi.
16m-ben'. Az Erdélyi vStatullìk'Mlllály V-ajœ

dát ki-kergetvén., a’ Tsáfzárho'z küvet'ekèl köldöt

teuek,\h0gy ha Maximiliánus Erdélybe mem jöhelt

ne, ne lenne ellenére. a’ Tsáfzárnak, ha magok

nak uji Fejedelmet válafztanának, kinek Confirma,

tioját ö Felségétöl várnák. Az alatt az idö alatt,

az Erdélyiek Btitori Signìontlot ismét Fejedelemnelr

/

válafztották , a’ ki 35,000. темны Gofojklo» `

nevü falunak határán Tábortjárván, rBájlával és.'Mi, `

hilly Vajdával, a’ kit a’ Tàál'zár kegyelmében vévén, '
a’ Bátori Sigmond ki - verél'ëre Prágábiol viI'zI'zá ~kill

dött, Auguliusnak harmadik napján meg-iitközvén__

meg-verettetett ‚ és a’ hartzon 10,000- embereit.

el-vefztette, holott p'edig a’ Bájla /Tábora 8000

Vitézeknél nem volt több. A’ melly hertz utánn 1111— ..

tori Sigmund magátismét Lengyel Órfzá_g fele’ vonta.

Ez utánn a’ gyözedelem yutánn Báßa Kolos

várra érkezett, holott Mihály Vajda, és-az ö kö

zötte való régi gyiilôl'ség, ¿s egyenetlensêgÍismét e'

kezdödett f mellyet Вата nem álhatván, September-I

4 nek 7-dik napìán, »Thordan Mihály Vajdát meg

'meg-ölette: a’ kinek egy valaki a’ következö Epi.

táphiumot irta: ›

„ Hicjazet _ille frriis,Latrd merita@ Nerol verw,

' „__ Atgue malus (Cacus шток) Васщ, 'scelerittìlil

lacus. асам УаЁасЬш..„

' „д.



  

щ ‚ mmm.. 'aritmieI
д ¿si »terug-1_; .gx v , _ ’_ '

„ Hic qui "аудит; щёфег’цсфчуаыд. 151s'. 

Ü1»,-"».".`-'g‘.f.»~î~§.-’P".fsf '5° ' _ ’i
A’ melly ,vierli'rkf.{kiiîgiiil 'Èaz",îŕtolsôpak magyar- __

ra való fordittásaîlriîniaijadliatvßín.,eaÈÈ'ftôbbìt пев— '

Könyvnek Ki-adója 'efkëpgeggforditotta :

‘1n ишак ama'vaa;j%§î1ìgg,ê5iç°” auf; f ì ‘

Mellynek mindeigîdólëa'goij А, ЁЁЬЁЁЪШЗЁЁ»
,_ ' '.3  .l ‘ayt л „_ 'u . ‘ _

нет имен тафтыеькеавмьцг’ёЗ-‚ы . _

‚1 «'- .« мха.»
Se tsets 120061583{ёдрдвущд‘дгдфэфг ett.

Mint тот; purmfò'nsngfâiff, jpg en,
Iásnak illy  Í’ '1.-'. ’i .

» ’ - '-.¿ "Рт? *E а: i; .f ‘.A’ animi-falli; à,;¢«g¿y„11agn§fg§jfg> -l 2.,: i ‚

ммшу Vajdaf.-góîay,„kriagìâçggiëaìéìaieièl' 1
\.

..

. ‘.„v'

.1.

  

  

  

 

   l .. u . 1,.' .g3-e. ~‘§"l'~

A’ Ncro ’s kozoiteyalaßäulombuet, .
' ‘»"' v"lift-‘fil ‘f I-ï‘."\'..'?.;~" ,-îî"

Tsak annyi, ‘jnéväifeltkuîoŕmìez
, .

Ö is már mit rêg'exi „s“
  

  

‘ .. . -“ . д . am.. ‚д .s ¿Ínfl '._L ì

'l ‘ A А Jl" ì' ~' h ‘ я” '_„L,. '

‘ v-‘r"'-‘»- il. '„A.1"`.

1602-Ьеп Baita Efaéiy'pekngé'gyénçuredv_ g

Kolosvárt és Befztejriz'eft, ‘mindenélìilil'f-me'gâiöâìég.;

ta: Bátori SigmondfKövetek-ety ‘kii-_Id'v'aêinfr.‘Bfltŕîòliîvll'îiliï.il».l

Tsáfzárhoz, hogyv még _egyl'zer~‘és’ ‘ "д

kegyelmében , és `a’ régi' fzövett'ség Izy'erint’ el`zten

dönként fzámára az`~_50,oo'o'. Arannyakat meg-ad- -

ván, magát Erdélyböl vég-képpen ki vónná', és a’

Tsáfzár Szárnya alatt, magános életet élue. Melly

re magát a’ Tsáfzár ajánlotta, és nem nézvén a’

.Bátori Sigmond forgo fzélnél valtozîndobb eléb

beni elméjét, kegyelmébe vette; ki-i leg-útolfzor

Erdélyböl kimenvén, Lobkovitz nevü Várba költö

zött, a’ honnan, hogy nyughatatlan terméfzete

fzerint ujjabb Practicat ne kezdhefsen, Prágába vi

t€~
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LMAGYAR fs. а’. t. 24g

.

tetett ‚ 11010111'2е36пу5‘63312’ду6901'щ10п611ар01Ьап.

1` 6 1 3 ьЪап; Mártziìuáńak’ 511$Ё6117ё11ц341163116п meg

hóif, _ _ Ebben 1112- дйдбвыдавит Мор: Е1-(161у.

ben ‘ ujj 61111 -16111311611Ё11ПЙФЁЕЁЁЁёдЁЁВСЁЛйго! FejÈrvár'

„mellett ’azf-ôgHádäiÍxhégáefegteìëtt ‚ niega pedig.

- темпа içi( gramme?. ._ `~ 21; i; '

»n 1;.. ‚ .‚
' . л .‹ 1.. , 1_; ¿35.1. ‚1

„111111111: ‚воя-м;

  

_ _-` ‘sg'ëke'lfy ‘Mòfeg@1111155116151- ’leaf-ben веде.

ае1гыггюдете11еик; тат—двигай Tsáfzánol a'
Fejedeleriiségbe'n meg-fe1ì_ì._(`siiteti\`k. 'y il _a’ Törö

kök sêgittsége 61131 Kärzihszbefl,‘Fe}¿rváŕt_,~lolos_

vdrt ‚ 63 Szcbeîzt még-'vévén .,."11`1idön Brafso felé

menne, Ráduly Наум-111151111 vajaátol hada meg-_
verettetìk, maga pedig a’haniônîixiegöletik, 63 e’

képpen Bdsm az egél'z szägot`já’«llìudò}\phus Tsáfzár

Izáìná'ra el-foglalta: de nem[пиф bi1'hattá.` `

д 1604 ben I{\id"<>lplnlsA 'Isáfiá'l"._Báñá_t: ‘Erdély-`

‘böl ki-hivatta', 63 Магу31‘:_91‘1'26’3ьап а: ёёёГЪ‘Ъг
11136636111111178Сёдегйййёрек'цйё: K-înek ‘hlëljé

ben Erdélyben 3431010"п6уй‚д(36вег6111`3бц küldöt
te, a’ _kitl Ванда) Ijlván' ugy heg-verf', 1ho`gy nem_

tsak Erdélyböl, hanem felsö Magyar Órfzágnàk n'éf

melly réfzeiböl-is ki-rekefztvén , Kaßára kergette.

Rudolphus Báßát Felsö Magyar Orfzágra küldötte , a’

ki Ne'n1_etit, a’ Bon/rai Commendìrozo Её Generälis

sát, egy particularis hartzon el-fogatván, тез-610116.

BOTSKAI ISTVAN FEIEDELEM. 16'04-ben.

1604-Ъсп Botshu' Íßván a’ maga hadát Tö

как feginségekkel meg-eröfsitvén, Magyar Órfzágbal

’

а

l

x.

À

‚М
‘‹ il) ,ff ‚



„в. XVII. RESZ. ERD111LYNEKr`

.531.0 Vize .mellett замши meg-ütközik, Ваша: а’

magg hada,l mivelhqu Ho-pénzt régtöl fogva nem

Елец“ fzámçkra, el-hagyta, Le".~,‘jl\ïe’:r_net Orfzág fe

16 cil-'menu 'Botskai egéfz felaö Magyar Orfzágqt

el»fogla_1ván_, Sevenum _O_rfzág душен-Штатам,

:nellyben mindenektöl egy1 актина] Eidélyi Feje,g

delemségre emeltetett. A’ honnan Kolosvár felé

~ indulván, az Erdélyi Statufoktoi Fejedelemnek is

mértetik;___l_çi1_1ek~,hüségére_~ minnyzfljûl! 'hit -qlatj ‘meg

hodolván, a’ Török Tsáfzártol-is egy`Budzogáu~

nyal, hegye_s__t,ôlsijel, 6; ._-Ãálegval meg-_ajándékoz

так, 75 Kiráiynqk „пиццы : _Mquy' Titulursai mimi-ŕ

„давка; ö folla nem ем Врцщй Ulván Medgye

fen> a.’ Starnifokçcl pénzylzedyéibfß, felsö Magyar

Orçzäg nagy'óbh'réfzét maga bjrqdalma aláyetette,

¿_S аЁТёгЫСёККеЪчахнуть? Шиш тент £61151

Iìáîg és_ §cy§l1iáig сними.

moe-ban Наций Ijkván Fejçdelem Illyéshági

Ijlvgínt ¿a’,_'I`._§__á§`zárhoz követtségllen butsátván, Ru

dolphin.3 ésVy` Бон/гад Ißván, k'özött állando békefség'

köttetett; mellynek,fel_tételei_ a’ Magyar Orfzági

Juris Cerpusbantfub Titulo Pacificationis Viennen

fìs de Anim 1606. pag. mihi 787. meg-vagyon. Melly~

ben Botskai~_ Щит, Rudolphus Tsäfzárral a.’ több

P_unntumok között _i,llyen Fel-tételek alatt a1ku~

dott-meg. v . . ’_

1-ben. _Hogy Botsl'ai I/lwin S. R.Imperii Ti

tularis Princeps légyen.

ell/.01'. Hogy valoságos Erdélyi Fe'jedelem,`

és a’ Székelyeknek pránnya légyen. ' '

3-fzor, Hogy Magyar Orfzág némely re'fzei

nek a’ Tifzáig és Tokajig örökös Ura légyen, és

azt b_ékefséggel birhafsa. . -
l Hogylla

„ем _i.A ›.....„ .__ .

_.„д



MAGYAR oaserToi. ’s. _а’. f. 247"

4-fzer. Ha Fija-maradna; tehát az ô hólta

utann az Attya julsán mindezekbenfuccedálhal'son:

Hogyha pedigFiu magzat nélkül halála történnék;

tehát mindezek a’ Tsáfzárra mint Magyar Királyrl

fzáljanak vile'zá.

De nem lokaig gyönyörködhetett ezekben a’

keresett jókban,‘rnivel Katar' Mihály a’ maga Can

celláriufsa, .mérget-vadván innya , Kal'sán életének

L-dik el'ztendeibenl, December Havának 17-dik

napján meg-holt, ,és Erdélyben Fej`érvárt a.’ Sz. Mi

hály .Templomában el-temettetett, a’ kinek Palotás

Vitézei Katai Mihályt darahonként, és kontzrol

kontzra fel-vagdalták, a’ kinek egy valaki, ezen

Könyviiek Ki-adoja által mólt ugyan ûjj formaban

kéfzittetett , de ehez hafonló értelmü Epitaphiu
mat irt volt': ' ' i ~ '

Taak igaz a’ koi-sot addig vil'zik vizre,

Mig egyl'zer ezerre töretik , nem tizre.

En Katai Militily a’ mig meg nem hóltam ,

Az .Epicurusnal Tanitvánnya vóltam.

Ve'izusnnk, Backusnal, ezeknek áldozatt

flndnlatom, ’s tölem'e’ vólt föbb Aldozat.

A’ ltelinek fzolgálni leg jóbbnak tartottam ,

Illen, vagy embertöl femmit-fem tartottam.

A’ jó állapottal magamat el-hittem _

’S hogy abbol ki-efsem, azt éppen nem hitteln,

És hogy a’ hitetlen kinlodjék vefzéjjel,

’S egyfzer, ha nem nappal, végre el-vefz êjjel.

Úgy jár a’ ki тещ-301101201 káromol,

Hogy réájja éltét el-irîefztöI ш ómol.
k

E,
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4148 Xvn. RÈSZ. ERDÈLYNEK . Ч

4E’ lett Годом ůékem , 22616 hògy 'Yétke'zßm ,
г. Es l‘a’ kegyességet róllam lei-vetkezte'rln; `

'Hiram meg tagadtam, ’s mellyy вазу rìofzhfzatûvitl'hem

ÑVéghez ,~ jó Uramnak mikor mérgçt vitteha,

Mélly által gonofzul ötet megétettem,

` Nékemas Haxálos leu azén; e? zartem.

,. Ellenségnek hazám ’s Nemzctem el-adtam ,

A’ mellynek àz árrát duppláxon meg-adtam. '
Tanulj a’ pêldámon mâiuden! «és kegyefen

Ш]; mert'illyen rofzfz dem clik >afKesgjefeń;

’S a’ fzerentse akár mikëppen nevefsen; ' '

' ‘ De vigyáiz a’ 116121кд1103у vakatlne versenf

'J "'{Me'rt a’ gyöñyörüfég', 151110 Г2111е`51а1ц И

‚ ' Mikal' nemi'; -yêlnéd,`vég~`képpe_n el-alatt ,

Mint ìenger-n , l,kif-itlzçn "öfzve 4veigŕl:Ánltatva

`~ -‘Г Nyûgorzom „_ igekfe `f¢1~komzonaçtawa.

n .'". »` _... '. `

111110121 v_si’Gl\l/1~çì;tq‘ń"”1i~`EJEDELELyL 1'60 7-Ьеп.

Botskaì2 1119611‘11111613. elött Rendeléß: tévén,

az Erdélyi Staìufoknak maga utánn Honionnai Bá-y

Итог commendälta vala Fejedelemnek; De 1111

Íhelyt à’ Botsìai трёп hàlálának hire Erdélybe 61

kezett vólna , tetfzett a’ Statufoknak , hogy az Erdé

. Ч 1у1 Fejedelelemségre R-ál'otzi Sigmund válafztafsék
l ` 65 hivattafsék. _

Rákotzi Sigmond a’ Fejedelemséget fel-válal

1 111 Гешт11<6рреп nem akartà; mindazonáltal a" Ko

" losyári Gyülésben, az Orfzág Fö'Rendeìferônek ere

. 361151, а11а1аца ellen is a’ Fejedelemségre 1607-6111

L? `,i ,JL ' еГЦеп
l. ' ц. .

до
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MAGYAR ORSZAGTOL ъ. suf. 249

efzfepdöben-felfeiixeltêk..\ Efzre vévén'pedig, hogy

Bâtori Gábor {ситечки vágyakadott vólna az U
ralkodásra ; er1-el "nézvexßmingyáráß Méltoságának

kezdetében Rá/rotzi Sigmond az Orfzág Igazgatását‘

meg-ûnta, é's a’ Fejedelemféget 'Bátori Sigmond

nek által-adta, 63 azzal a’ Kintsel 63 Gazdagsággal,

mellyet uralkodásának ideje alatt gyüthetctt, Маь

gyar Órfzágba a’ maga. jófzágá'ba kiköltöz3tt.

BATORI GÁBOR FEJEDELEM xóoS-ban.

„ЕМ/10131 Sigmund Erdély Orfzágának terhét a’

maga. vállain hordozni nem akarván, niaga hellyçt

‘а’ Statufoknak Erdélyi Fejedelmül Bátori Gábort

5ajánlatt'a, ‘a’ kit az Orfzág refpe'ctálván 1608~ban 'il- ч

_ yIlyen f_eLLêïtelek alatt acceptált. у -» .Mi '

` ifi-ben, _ Hogy a’ Fejedelemséget az Orfzág' hi"

__» ‘~r_e,_n‘é1k_äl 01 не idegenitené; hanem a’ Fejedelmi .vá-4

.lálì'táû azv Órfzágnak meg-tartsa. 'i

 _ '_ 21201. MagátV az 'OrI'zágTörvénnyéhez és

fzçk'ásáhpz alkalmaztafsa; 4és kinek kinek Privile

gf'jnimát, yavagy Immunitafsát meg-örizze. ‚

'3fzor. A’ n-égy recepta Religion lévö Embe

reknek közönséges heliyen való [Reni tifueleteket

ìs` ne ~háborgsílf'sa;¿_hz11nem mindeniknek Publjcum Re

ligionis Exercitiumat engedjen. ‘ '

4-fzer. Mind a’ két Tsáfzárral békefségben

êlni tellyes ìehettsége fzerìntigyekezzék. ‚ _

Mihelyt ez a’ Bátori Gábor, a’ Fejedelemség

ben confirmáltatott, ifju gonofzságának jeleìt mind

járt ki~kezdette mutogatni. ‘

` llben. Midön azzal kérkedeznî rnem 126337621

lette, hogy az öreg 121110122 Sigmondat meßerséges

ravafzsággal , tsalárd iiefztéß'el kénl'zeritette arra,

hogy

‚Н.
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XVII. RÉsz. ERDÉLYNIIII

hogy a’ Fejedelemségröl mpndjon-le, és azt nêki

ad)a~á_ltal. _

2-fzor. 16m-ben MASODIK MATYÁS Ma~

gyarKirálynak hadakozásra való ókot I'zolgálta'tott,

midön egy néhány végbéli, és Magyar Orfzági K0

róna alá tartozo Báro Uri Rendeket vasba veret

telen. y

34101'. _ 16u-ben. Maga Hajduit lHavas-al

fôldébe küldötte, _Rcíduly туш el-kergette, és А

’ago

 _ Praeíìdiárius Hajdukkal a’ Havas-al-fôldi eröfsége

ket _meg-rakta.. _Melly_bofifzuságot Rfíduly Vajda

tsak hamar meg-tromelt.

' Mert ugyan is Parador, a’ Moldavai Vajdát

segittségül hiván ,` _' a’v Bátori Gábor Praefidiárius

Hajdnit 'Havas-al-'földében le-vágatta; léa a’ maga

Óxl'zágát vif'zfzá fóglallta. Es midön Bâtori 66601

Havas-al-földe felé nagy haddal indúlna , Ráduly

Vajda hirtelen Brafsonál réá-rohanvän, Bäto'rinak

egêfz-Táborát , mint -valami Juh „угадан fzéllyel

verte.> ' _

vMAsoDrK MATYAS', Magyar Orfzági каппу

mìhelyt ezt a’ hirt тег-115110115, Forgátx Sigmari

dat nagy haddal Bátori Gábor ellen küldette, hogy

a’ verzekedö Tárfokat keresö Fejedelmet le-iílteíle.

Kißìs Erdélybe érkezvén, Kolosvárt'-, 'és más n6

hááy Várakat meg-velt, és a’ Fejedelmet az Ór

fzág felsö réfzeire fzoritótta, de annak “тётю а’ Fe

jéîìolim a’ maga Hadát jó rendbe fzedte, Fofgáts

Sigmundat egéfthadával egygyütt az Órfzágbol ki

verte, Ennek a’ hadakozásnak alkalmatol'ságával

tsinálta valami furtsaeìméjii Poëta ama verfet:

...,„Pcrge Петит Forgár: , tangiz ша fergora

` ~ .‘ _ Korbáts. _

Ezzel

. «vu-_. 4. „_



^ MAGYAR ORSZÁGTOL ’s.a’.t. zh?

_Ezzel a’._gyözerielemmel lldtori Gribor fel-fu

'valkodvárh` a’ lakofokon fok alkalmatlanságat vin-`

véghez, :ée Fejedelmet nem illetii taelekedetekben

elegyitettemagát, Brafsot meg-oñromlotta.,‘_de a’

henne lévö Lakosok magokat keményen 01talrnms~ïv

van, a’ Vároll meg nem vehette. Midön pedig a’

‘ ’Vároll шее-125110111; ‚ egykor a’ többi között bott

. ivutt', és réfzeg korában ÁÑagry _Andrä/l, _a' _Ma-.

gyar Orrzági partos Надави‚ещеюзКарйёщхёс ‚ a’.

kit I'Dk fzép igéretekkel tsaltyólt aïmaga hürégére

Erdélybe, `trxlajdoti kezeivel,._és fegyverével meg

ölte. .' Szebenbe a’ maga Yitézeivel fzép Ша;

’а1а11 ,bé-ment. A’ Várbgl a’ Fariñath ki-.ültel

Az Afzfzonyokát bé-rekefztette , és a’ véllek való- 

f közösülésekre , Katonáinak fzabadságot engedett;' ь

mellyért midön elötte штат/соток panafzo'lknd

nának, ö illyen bolond feleletet tett. Minthogy

a’ _Szebeniek 'Bâtori Andrájl a’ Várba bé nem fo

гамак, hanem _meg-engedték, hogy a’ fold népé f,

tölmeg-ölettefsék, tehátlö is ¢zzel az irgalmai

'büntete'snek `inmniêvel.bünteti-meg a’ “51011,- hogy
a’ benne Ie'vö népet,l a" paráznaság által meg-fza-_

Р-ОГЁЧЗ. - «vf-_, ~ ’ ' .

_ Ez, a’ Bátori Gábor- buia _és fzemtelen ember

vólt, ée _annyira az Afzfzónyók és Léányoku., `

tánn vetette vólt magát,._hogy még a’ Templom-,g

ba fem гад-щит: valami „til'ztefségee Afzfzany Nagy

Léány miatta., _Melly ,erkôltatelenségéért az lÓr-î.

fzág Fô Rendei, és a’ Fôld népe elôtt utálatos

sá lett. 5,., _ »_ i, д-._.‚_ А:

/ Ezen Fejedelem a’ Török Tsáfzártol таджик?

fegittséget aknrván kérni, '-e’ vêgre .Ge'tzi Andráir

Konllántzinápolyba Követtségben küldötte. еще.

Andrä.; pedig,_ellene,_a’Török Tsáfza'r elött panafzt

tévén, magának a’ Fejedelexnség et meg-nycr'i,

.- д.

\



259. XVII. RÉSZ. lERDÉLY'NEK

ô légyen Bátori Gábor helyett a’ Fejedelèm: azërt

a’ mellette lévö'Vitézekkel Байт-1 Gábort pcg

_támodván, Gc'tzi Andrä; meg-gyözettetîk, és az Or.

[завыл ki-üzettetl'k. A'nnak-okáért midön Bátòri Gá '_

bor' a’ TörököktöLîs félne, maga népéhez-ìs kevés ' '
bizodalma vólna ,' Máwïli'l' -MátyásïMagyar :Klirgíly' _. _

óltalma alá ajánlotta mßgát'. 'Melly dologértfßéftlvhyf

len Gábor 1613-ban' Bámri Gáfvorf az Orf'z'ágáo'l
îizte ,' kiLîà Váradra'fzaladván, az óda valo Pirìédììkafz.

тог, ¿s némelyFö Renaek ömönözeséböl,nNadähyi .f_ _

„ 6961396582111151367105 fegyve-'fek áml', сошьет;

-n'ek 27 dik 'napján' 1'613-ban ineg~öletett5 65 11611

. Teste Ezsedben _el-temettett.~ ~ "

.~ .I _ _ Ч v L

BETHLEN GÀÈOR FEJEDELEM' '1 61 3;ь„1.=_`

Harmadinapfial ai 811111111” («3711101 häìála" ‘fitánn

- _ Skánder'Basd_,_ a’ ki Bosńîa' витаминизи

fectufáa 'vólt_,~ LACH M'ET_'Tó§ôk"stz`îfzár n'evével, az 

Epdglyi Feieaexe'mégge "Ведьм. саботаж— винца,

а’ 1113112 ОгййЁЗъащГзаГ'ДЬ’?К01051гё‚1‘1 5у11165Ье11

1613—1111; еГ21е1к16пе1< fcgyta-felé ötömmel 01-50—

- gadnak ,_'ésjbizanyos felîtételek alan fel is [2511151

щек. Mellyek köziìl a’l"kiváltképpen valo Capitu

laris Articulusok ezek vóltanak. ~ v

1-b'en. Нов, Bethlcn Gábor válafztatott Et

délyi Fejedelem, mint Fötöl, a’ Török Tsáfzártol

135151!- f" -

2-Г201. A’ Szoms'zéd Orfzágokkal békefség

ben éljen. l f

3-Г2ог. A Erdélyt a" maga Szabádságában

meg-tartsa. - »

4 fzer. A’_ négy bé-vêtet-ett Vallásbak 1211118

1105 gyakorlást e'ngedjen.
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щепы ORSZAGTOL мы. из

16 14-ben'Béthlen Gdô'or Fejedelem _Szzíí'zl Alai.-A

дупел Orfzág Gyüléat tartatott, _holott a’ ~Bátcxri ч

Gábor hüseges Шкет 6. Ваша kalm, némeuyek

_az и]; Fejedelem ellen fel-támadtanak, és üzöben ‘.

vévén Nadcínyi Gyürgy'òt és Szilási, 3111101: a’ То.

ronyba fel _kergették , vholott magokat fokáig' oltal

mazván, >végtére el-fáŕadtanak, és meg'fogátmt..

.u

l ’Y

‘l `1 .

„51 f
._ "ч

ván, a’ toronybol eröszakason le'hányattáttanak,

Minek-ntánna Bethlen Gábor Fejédelem igére.

ti fzerint , Líppát,fïenöt,dradot, a’ Törököknek kc

zekbe atta; 'és magát a’ Török Tsáfzár engedel

mére _hittel ajánlotta vólna , az Órfzág-is egy ke

véfsé meg-dyúgodott. _

g1616-ban'Bethlen Gábor Fejedelem, a’ Tseh
- _fléfMagyar Ó'rl'zági' Protestánsoktól ki-hivattatván ‚

` nagy haddal Magyar Orfzágra mégyén, és Magyar,

Ól'lìág'nt Posqnigï el-foglalja , a’ Poáoni Várat pedig

Вагу“: Sighib'ndtol тег-1767611, а" Magyar Iiirállyî

. _"lgçgónát 'kezéhez тет,
v .

' 1620-1130. ‘A’ 1131151 o_rrzág`> ëyülésben Bah

Grîbor 'Mqng Királîy'á детищ“ és septum.. _ `
‚ ’herben a’„Befzterçze Bìányai ›( тешат) Суй163Ьеп

' fel ‘is ‘rzemèngtem l. дмепу декана; тат ‚ватт

',"Gábory _Magyar Órfzágì"_Kiŕállyî-,'_és egyfzersinind

Emmy-ï Fejedelmi ‚Фашизм ën." "`

I'záî', 63 Bethlen 'Gábpr között, a" Békefség köté'se

felöll, Hámburg Várofsában', Austriának fz-élibeny’

hofzfzu ideig nyuitatdtt a’ Tanátskozás; de minden

ki-menetel nélkül.

rôl a’ Hadakozást fólytatván', Ferdìnánd Tsáfzár

nak Buquojus nevü Commendirozo Generálifsát\a’

Bethlen (511601- Vitézei Ujj-Vár elött öfzve vagdol

ták , 63 meg-ölték. «

1_622'ben

1621-ben. Második FERDINAND RomaiTsá- '

l

Mellyre nézve mind a’I két Réfz~f.Í .
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254 " xVII. IIIIsz.l ERDI'ILYNEK ~

1622-ben Мед-1111766 :hind a’ két réfzröl a’

holzfz'as hadakozást, Ferdínánd és Башен-6111101

Niclasburg nevü Városban , a’ hová n’ Követek

gyültenek vala, illyen fel-tételek alatt паев-1161161

lettenek.- ` `

- 1-ben. Ватт Gâbor a’ Királlyi"Titulust te

gye-le, 65 а’ Korónát adja-vìfzfzá. ' _

2~I`zor, A' Fejedelmi Titulufsal elégedjék-meg,

_ 3,I`zor. Magyar Órfzágban hët ¿Värmegyéket

bìrjon u. m. Szathmár,"Szabolts, Пиона, Bereg,

Zemplim, Ватт! és Abaujvármegye'tl, 65 ezeken

kìvül Kafsa varoisat.` _' . 'ä .

4_ï.fzer. Silésiában Opuliát és каньона: biria,

' ós el'ztendönként onnan 80,000. forintokatvégyen,

mindazonáltal ez a’ kötés 65 békeîstígy nem vóltV

állandO. ` . .

l623-ban és 1624ben Ватт Gábo-r .Fejede

lem дате: nagy haddal meuvén-ki Magyar 011263

ra `Ferdinaîndus ellen, _az Imperátor elött, a.’ .Vál~

lás dolga iránt fel-tett I'zándékának végben-vitelére,

„мышцу akadályt fzerzett: De 1624-ben ismét

békel'ségre fzállottanak, meliynek fel-tétélei Гит-1111

Második Ferdinand Imperator Bet/:len Gabor Fejey

delemmel a’ S. R. Imperii Tituluft 1etétetni kiván~

ш ‚ Opuliát és Rátiboriát tölle vifzfzá~vette , és

másnak adta. Mindazonáltal a’ Botnkaival kötött

Viennensii Pacificationak Articuláfsait meg-njjitották '

95 meg-eröfsitették. _ ‘

1626-ban Betalen Gábor Fejedelem, Brande.

bui/'gica Catharina »Fejedelem Ale'zónyt', a’ Jeachi.

mus Brándeburgiai Elector- Léányát, 65 Georgia:

Wilhelmus Hugát , magának Feleségül Erdélybe

hozatta. A’ Ferdînándul'sal minap kötött Békefsé.

get maga valláfa óltalmazásának okáért Í`e_l_bontj.=.\,5

l
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MAGYAR onszAGToL mat. 25;

_és Táborát Neográd Telé mozditván, a’ NémetÓŕ

fzági Protestans Vitézekkel, és Budai Murczán

Basával Taborát öfzvetsatolja, holott is dolgát

végezvén, Erdélybe vifzfzáftér, és annak-utánna,

mind a’ két Imperátorokkal holtjg békefßégben élt,

Jó , kegyes , és valcságos Reformatus Kerefz

tény Fejedelem vólt ez. ч— A’ Bibliát~ hufzon hat

fzor olvasta által. ' Fejérvárt a.’ Reformatusok

fzámára Akadémiát fundált; mellynek maradéka

а’ Nagy Enyedi R. Collegium. Ißvánjî, és Timon a’

magok Chronologiáiban tsak azéyt , hogy Reforma

tus vólt, és а’ maga Valláßát minden ErdélyiFejedel.

mek felett óltalmazta, ’s terjefzteni kivánta , meg.

rágalmazták; mellyre érdemes nem vólt.

1629ben Novembernek 15dik napján, ez а’›

ditsöfséges , és boldog emlékezctü Fejedelem, életé

nek XLIX-dik efztendeiben meg-hólt , és Fejérváratt

a’ Sz.Mihály Templomában e1-temettetett.

CATHÄRINA FEJEDELEM AszszoNY

' `~ 1 6 2 9 -ben. ’

A’ Férje halála utánn , az Orfzágnak igazga

tása Catharina Fejedeltm Afzfzonyra fzállott: De

a’ Lakosoknak, és ne'mely Fôfßen'deknek rendelet~

len keménységek, indulatofságok, kevélységekà a

`vagy nem tudom mitsoda I'zelefségekkel öfzve kötte

тес: durva te'rméf'zetek miatt, fokáig az Órfzágban
' msm uralkadhatott, ’s nemk is mamdhatott. l

Fel-tette vólt a’ Szegény Fejedelem Afzf'zony

magábaxyx, моду а’ Fejedelcmségeŕ magával egy.

gyütt Tsáìi Íßvánnak,.a’kit igegfmeg-fzeretett, és

mggának Férjül válafztott vólt , átaljában adja; a’

melly fzándékának meg-eröfsittése yégett Kcußántz_ì_.

na
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„в XVII. Шва}; штыки, .w

nápolyba a’ Török Tsáfárhoz Követel'ut-iá` köldött

vvólt. De midöu ez a’ tìtkos akarat és Тanáts a’

Statusòknak füleiben ment vólna , a’ Fejedelem Afz

fzony iránt való Vélekedés a’ Tanáts Urak között
_ Akét réfzre hasadott, és Medgyesen az Orfzág Суй

lésében kevésben mult-el, hogy а’ Fejedelem Afz

fzony miatt a’ Fö Rendek egy más ellen fegyvert nem

ragadoztanak, ` ' _

1630-ban. Tettzet a’ Kolosvári gyülésben je

Щеп lévö három _Statúsoknak , hogy Catharina Fe

jedelem Afzfzony az Órfgágrolmondjon-le. Mellyet

ô meg-tselekedett, Erdélyböl ki-költözött, és Ma'
lgyar Órfzágban Бег/Цап Gábortyol’Teßamentum Гие

rint nékie hagyattatott Jofzágban magát meg-vónta.

l _ .

BETHLEN штык FEIEDELEM lago-eau.

\ Mineìr тёщи àz ôzvegy Fejedelem Afzfzony

Magyar'Örfëágralköltözötß avagy ínkáhb .eröfza¿

` казан küìdettetett vólng, а’ kkövetkez'ehdö Fejedß

lem 'válafztásáig egy kis IIntex-regnumnak kéllett
lenniez Qrleágbah. Ez alatt az lidö alatt Bet/:len

‘ Ijlván, .elf'kiy à’ meg-hòlt Fejedelemuek attyafia,

és egy fzersmind az Orfzágaak Gubernátora vólt,

kételkedve'n a’ Statusok Voxainak ki-menetelek fe

löll, és azt gondolván, hogy talám a’ Statusok

ö'tet el-kerülven , ô nékie azt a’ tifztefséget nem fog~
nák tenui, hogy l ötet Fejeůelemnek yválafztanák:

`Annakokáërt sietvén a.’ maga iránt való vélekedé

sével, Zólyómi Dávidot a’ maga vejét, és az Щи

Bethlen Ißvánt, a’ maga édes ñát, Машин-014258.

ra Sároà_Patakrga titkon Rákotzi György-hez illyen

Instructioval küldötte-el , hogy mind а’- maga, mind

Pedig

"Т

+
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МАеХАкдрквгде'гоьгггаа’.г. 2n

`pedìg '_a’ _Stgtllsok Vfzfewexii

delmßégre adrfának шиши; ____ „u .

A; àlatt az idö allatç. ugyL törte’niguhçgy а,

Statusok magát Бег/лит 'ljivlínt válaí'ztották Erdé

lyi Fejedelemnek, és utánnok kiíldvén a’ feljebb

студен: K_¿iy'eteknek ,_.fvilezá hivatta, mivçlbpgy im.

mái'meg-lett a’ Fejedelem _yálafztásm` De àma.

zok vifzf'zá nem шишек,- lianem a’ követtségben el

'al азы а; Ei'délyi Feje'.

_jávjv'án,_ RáÃ'Qtzi Gyìlrgyef._IìettSêggel_¿V_§ìrgf§ra _el_ _

hnztáli , _és tsak el-híiltenek, шайба-дизайне s_-l

set_t_,` hogy `immár meg-lettfa? Fejedelem Vtilai'ìtásQ.

.Az alat; [МА-0:21 Gyůrgy [гене fzéljcl a’ Её _ßen

dekliez Leveleket, és fok ¿féle ajándékolîqllìlfllid

_yénngég ¿maga jövendöbéli отпада; мы; kinek
_:ìgéxyén, а: Stéltnrsoka;v _lféáfvéfzh hogyl

Gyüléet hirdessenek, __és az elébbeni lìejecielelmyá

“шутя аддоььар «язвазрэкгтед ___ 25 „С,

_.._ )__ Tettzet annakßka'út; a’ Stagnsqknâkwióàclqba?

Segesváxjt egybe-gyülni; TImplant elö-ílváp _Caf/za(

rinaBrandeburgica Kö'vetje', гама Огароъ;а1а’_$ц5

tn_äolfnak joyallani kezdiflhngy eléblieni 538113551;
ффкагдЁпевдугйюиашёп;Кйёоггё Gallrfäyèqllennélg

\Ferjedel__emne_k_._ì Hogy pedig Catharintalîálgólzi рт

Ёсдкйййпщфпкёьё _elo'b'bfm'qzdittdnh annak Oka el’

5616; inert fáLt_¿_go_11flolt:1 _az y.ig'zvegy I_‘îè'kèilelein _Aïzf

ношу, Люду ölet ваг/15211 I_jlvfín 'kijldöilgvvéipakìî

,M_- Orfzágbol, стык, .ász Oraliongk leg _elsç'beìi  is _

_ad_[an¿k [биений lll-«1., ÍJÈQ.Í¢Í§_..l)îgt/z_¿ìç_ç .

Лифт _Annak тёщи nediga’_Siatnsolgfkdgfjnßégeà'

_akaratjokbolmeg-halárÍulätçft, Люд! Вегётрпйг;

‘mín hellyett Адом! Ggpfgy Лёд.) en Piejedelem а;

ргГ2ё8Ьап: Élie’ képpen 1dösb »Bel/illu. ljtváll а;

‚града tulajdan Vejáńek, é_s_ édeS lïijgînnk [зайцам

ianságok man, а’ Feiedelmgégbäi _6k „ешь, és g*

_Terméfzeŕ Töŕvéiinye ellen ki-yeìt'èlvín , a’ фазанов,

’ ` ‘a " " " ё1е1 ›



afa' lXVIIIIIISZ. ERDÉLYNEK

'élet fólytatásra v-ìfzfzá штаты, ki-is Rákotzí

Gy'órgycl Года békességben s nyugodalomban

nem élt. ' ' '

ELSÖ ‘RAKOTZI GYÖRGY FEJEDELEM

1630-ban»

Ez a’ -Rákotzi György; a’ fenn emlitett Rá

l'otzi Sigmond Fija, és Bethlen Gábor Fejedelem

' Felsö Magyar Orfzágì Hadainak Fô Generálifsa vólt,

a’ kit a’ mint fellyebb is meg-irtam, a’ Segesvári

Gyülésben 1630-ban, le-tévén elsöben'hitét a’ Беа

tusok elött, úgy válafzto'ttanak, és emeltenek Er

délyi Fejedelemségre. Kiröl tsak' ezeket tartsuk-meg:

‘163'0-ban. Zólyómi Dáviflot, a’ maga Ud

vari és Mezei Fô Hadi G_enerálifsává tette. Щи

Bethlen Ißvánt pedig, a’ ma'ga hüséges fzolgálatjáért
lmáscokkal ‘egygyütt tsakmeg-ditsérte, és ürefsen

dolgokra botsátotta.

1_631-b`en. Catharina Fejedelem-Ale'zony Rá

‘kotzi Györgyöt Erdélyben meglátogatta , es Rá

lotzi Sigmomlat a’ Fejedelem Fiját ez a’ Catharina

magafìj'ává fogadta, és Munkáts Várával, mellyet

néki Бег/Цен Gábor Fejedelem Tèllame'ntúm fzerint

hagy'ott vólt, meg-ajándékozta.
l1 63 2-ben. ’ Második - Ferdin'ánd Rómaî Tsáfz'ár

nem itélvén hellyesnek a’ Rákotzi Gy'òrgy Fejede

lemségre való válal'ztását, Efzterházi Miklns Pala

tinust nagy haddal Erdélybe küldette a’ vegre;

'hogy Rákotzit az Órfzágbol ki-üzvén, az Órfzaigot fog

Íalja -elz De Rákotzi az Erdélyi Haddal hamarább

ki~rohanván Magyar Orfzágra , Efzterházi манок

meg-veri, és vifzfzá_hajtja, mellyre nézve Ferdi

nándus-is Rákotzit , fa’ Fejejedelemségben meg-had

1a.



MAGYAR onszAGToL "s. аи с. m

ja. Ugyan ezen refztendöbeliRákotzi György Zólyó.

mi Dávidot, a’ ki magában igen fel~fuvalkadott,y

a’ Fejedelmet femminek állitott , és fok alább valô

` Nemefì Rendeket_megnyom`oritottvala, Kövárbá
onlgságra vitçite, holott 18. efztendöknek elàfólyá.

60k вы: rabòskodván, és meg~vénhedvén, meg-bölts

Idösb Hethlen Ißván panafzt tétetett a’iTörök

Tsäfzár elött Rákotzi György ellen; ki-isíìa’ Bu#

. dai Basát fok ezer Török VitézekkeLBethlen Ist
váuí ńlellë yxr'endelvénl, keményen meg-parantsalta; '

vRálkotzithAErdélyböI ki-üzze; Bethlenlñvánì: I

Pedig V,._elz Télgêbbe'ni Fejedelemségébéxi , _ all’ honńan

накат ,rgváfzfága által ki~esett valá ,. helyre ál:

Шива. De накат Szalontánál eleiben menvén a’

Básánakì mind két_i_éfzröl egyenlöképpen тег;

hartzdltanak ; hnxolobtÍ egymáshoz követeket küldvén,`

Bákotzi ’s Bethlen Iñván çgyik a’ _másikkal meg

békéil'etìènek. Melly idötöl fogvaà’ külsö hada~

златым çgy néhány quœhdök alan Efdély meg
hemfzünt. _ ч v_ __ ' Н _ ч f

1641-beń. A’ Magyar Orfzági Protestánsok a’ ч

Fejedelemheà panal'zra mentenek, jelentvén elötte;

' hogy Pzabadságok ellen,Valláfokra5 Templomaikra,

és Papjaikra nézve ,. a’ Romai Catholicufokfolfele't

te igen hábòrgotfatnáliak, a’ kik mellett Rákotzi

Gy'örgy HarmadikFerainánd Rómái Tsáfzár еще

[о kat esedezett, 'de kéréfének femmi hafzna nem letf; .

А i642~ben. Második Rákotzi György mêg Ah

ty? életében Erdélyi Fejedelemségre fel-fzenteltetik;

1643.ban _Fébrliáriusnak 3-kán, Második Rdv

ñotzi György Bfítori Soßával Mennyegzôi pom*

pát шпон Fejérvárt, a.’ kitöl 1645ben Elsö Rá

Лот .Ferentzet nemzette. `

1644-ben, Az öreg Rákotzi György szöyet

tséget vetvên az Imperiumban ‘hadäkazo Svékusoki

R 2 kal.,
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Чип, îgen nagy és fok ezer vitézekböl állô hadat ál

Ílìtott-fel ; >mellynek Fö Vezérjéül Выдай Зйъхтоп

Idar, a.’ maga édçs Fiját eleiben tette , és Ferdinán- '

"dus ellen Magyar Orfzágra, ’5. onnan Morva Qr

I'zágbà, Brunna vagy Brünn nevíí vár alá líüldöt

де, h'ol'ott a’ _ Svékusokkal egyben tsatolván mago'~

'1131,' Brünn Várát egyenlö erövel hafzontalan viv

так, ga’,:'.k"1ìr1el§Il-lafrmardik Ferdinánd Római ”Гва

12614 `‚11Ъеп‘а" lRómai'lmperium bëlŕ Titululì ‚ 2

fzor.',si1ësiábań’ ¿z opuliai és Rätiboriai немед

`§égeket._ á-fz'er; Magyar Orfzágbanfá’ Tifza vize

akö'rill hét' V'árrrrfíegyéklet, a’ lrnelljŕeluat Bethlen Gá

_bor bìrt Ёга1а..’п4-Г2ег; `А’ Alï'rotestantìcá'".Vzrllásnak

'Magi'f'ar V(jrfzáglvèml fzabadosqn való gyakorlását

Wgilet'gngér'vén, és meg-is advän', Táborát vile'zá

" Ё1764161-Ъап Итигсйе: Török TsáfzáräRákotzì

_Qyörgyreréánzenfg hogy-Í'B'ethlen Gäbor Fejede

flemnek kìváltképpen''(12115j k'egyelémböl engedtetett

Hug, hogy4` efztendöîïkénttsak 10,000. Arannyokbol

» állo` sumwmái;n admi-bév а" Portára'; De Rákotzi

cGyórgyV '13:60'0.' _Arannyòkat >Íîzelëen , Rákotzì

‘György a’_ S'zentÍ Háromságra meg~esl§ziîdt , hogy Го

гм ёппуй ‘nem ñzéí. Meuy'doingén, ьа binden

`Amurátes meg nemhólt" völna„` накат“ Суъггуге

hadat küld'ÓtAt_vf'JlnaÃI ' A ` `

I 1647-ben.'4lgyekezett ym

Török), ellen öfzve-tsatolnì;

v igen hafjmosy s'zövettség Èrdé

a’ Svéku'sok' fóllünk i en me

' 164gfbrm. Miam а’ Lengyel отдай Király

ságot пазу КёЦзёёее); Bethlen' Fereńrz által, Warsa

viában munkálodná'l, 'hirtelen betegsëgben'efvên meg

holt , és Fèjér Várattnagy рощам a’ Szent Mi

hály Templomában èl-_temettetett. '

àgát a’ Svékusokknl al’

¿le e’ nem lett vólna

lyre nézve , lmivelh'ogy

Шт laknak. `

_ MASODIK,

„дн.
ш, „_ .Q_...nmkl



МАШИН ORSZÁGTOL с. 55:

МАзотк миойп GYÖRGY FEÍEDELEM
»1648-b'en. ‘l .

Emlitettem vala oda fel , hogy ez a’ második'

Rákotz'i György még az Attya életében 1642-ben

v_álafztatott és fzenteltetett vólt-fel Erdélyi Fejedej

lemségl'e, de a’ Birndalmat az Attya halála utánn

1648-ban vette a’ maga kezére. A’ Kiröl {évide-1
деп tsak ezeket jegyezzükm`eg. l `

_ iben. Igen jeleselméjli, bölts,` és vitéz ha"`

di ember vólt , ha àzokkal a’ Tnlajdonságokkal
` okoson, és jó végre akart vólna élni. l

2-fzor. Az Atty'ának rninden role'z akaroit

meg-engefztelte ‚ és a’ Fényes Роман háromfzor ‚

a’ 15,000. Arannyokat, mellyeket Elsö Rákotzi

Суду-ну ‚ három el'ztendök'iek e1~f91yások alatt meg;

adni el»rnulatott vala , meg-küldöttq, és a’ Portál:

jo akarojává tette- Minden elötte lévö Fejedelmek

felett, leg gazdagabb , ditsöfsé'gesebb , föt Vitézei

re nézve'is bövebb és eröfsebb lévén á’Kerefztény,

és környül lévö Tartományokban uralkodo Fejedel-Í

y,_mekiirültenek nékie. Melly boldog ' állapottyában

nem hogy valamit inditott vólna, az Orfzág jöven-f

döbéli harznára , ьацет а’ mim BETHLEN глупое.

irja, vendégeskedett, _dorbêzolt_, és a’ Fejedelmi
Udvart hijábanvalósággal el-boritotta. I ¿f

3-fzor. 1653ban KEMENY JANOS Fö Hadi
Generálist Moldavában küldve'ń , Brin-illus. k Vajila't

meg-vereti. Az Órfzägbolki~kergeti. Вахты: Vçlida,`

‘a’ Kozákok segittsége által, Moldáyát vifzfzávéfzì;

és Keme'ny Hánost Erdélybe vifzfzá-nyomja: Die-Pet-`

Н Ijìván bövebb fereggel robanván Moldavába ,

lBa_silz'us Vajdát isinét выжата. Minden Kintsét fel-y

Раздача. А’ Kozákok egy Várban fzowlván , ma»
l - ' Y зова:
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дока: meg-adják, és Moldavai Vajdává, Rákot'ziI

György, Ste'fánt a’ Cancellariuat téfzi.

4-I'zer. 1655-ben Constantina: Havas-al-föl'f

di Vajdát, a’ maga Rátzok'bol állo Palotás 'Hajduî

'vasba Ivervén, mindön ki-I'zabadult, és Erdélybe

[zaladott vólna ,_ Rákotzi György ellêbbeni méltosáf

gába helyre аниона, és a’ Rátz Hajdukat, mint a’

barmokat fel~méfzároltatta._ Ugyan azon eI'zten'-
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i ' döben az Erdélyì Statusok, még Attyaéletébenx

Rákotzi Рез—спае: Erdélyi Fejedelemségre válafztf

j'ák , de az Orfzág igazgatását а: Attya halála u

tánn valo idöre halal'ztották. `

Rálrotzi Sigmund, a’ Fejedelem Teñvér Öttse,

Feleségiil vévén magának Henri/hit a’ Rhénusfolyo,

vize meljékiPalatinatusbéli Familiábol , a’ Lakadalf

ma utánn tsak` hamar Feleségestöl egygyütt meg-holt.

5-fzör. Rá/fozti Gy'orgy'ót h_émely Lengyel Urak

óllyan reménységgel váltották vólt meg, hogy még

valaha Lengyel Orfpági _Kìrályságra fogna emeltet

ni. Ettöl a’ tsalfa reménysêgtöly indittatván , mi-v

dön_ Casimiru; Lengyel капну a’ Krimi Tatár Chain-_

hal, és ‘a’ Kozákokkal hadakozott` vólna ,_ Bethlen

Э'йпо: Követje áltál ‚ önként egy n_éhaliy gezet Vi

tézeket igért, ée a’ Mikes Mihály Fô Generálíl'sá«

ga alatt a’- Lengyel Respnblica segittségere> kültiött

is i mellyért a’ Lengyel Respublica а’` Tifzteket

és a’ Vitézeket;v meg-aîándékozván , Rákotzi Рея

lrentzet, a’ Fejedelem шест, ¿S fok Magyar Fa'

Rendeket, a’ Lengyel Orfzágì Nemefség Catalogus~
gában bé-irtanak. ‘ l i _

6lßz_or. 1656-ban Prfímorfz/fi. Albert ,_ Lell

gyel Orfzági Referendarius, és annak utánna Can

c__zellarius, a’ Respublica nevével, yKövettségben jö

Vén Rákotzi Györgyhez , a’ Svékuaok és a’ Kozá

. hek. alena" Feiedqlqmtföl.fegitwégetkéffz mellynek.

~ ' . ’ ‘ ' ” ‘ жид;

. „._.„„„/ a.
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îutalmáui aztigérte à’ Lengyel Király, hogy a’ Fe'

' jedelem Fiját Rákotzi Ferentzet, a’ maga fijává fo

gadja , és azt tselekefzi, hogy hólta utánu, ö vá~

lafztafsék Lengyel Orfzágì Királyságra, tsak hogy

engedjemeg a’ Fejedelem-is, azt az egy kiváltkép

pen való fel-tételt, hogy Rákotzî Ferentz 1e-mond

ván a’ Reformata Vallásrol , Papista Vallásban ne~

Ax'feltel"sél«1f`el. МеПу dologért fel-gerjedvén Rákotzi

Gy'òrgy ‚ а’ Lengyeleknek nem hogy segittséget а-ь

dott vólna, hanem inkább ellenek késçdelem nél

kiil Набат készitett, maga. akarván a’ Lengyel Ki

rályságat, mellyel már annak elötte némelly Len

gyel Urak biztatták vólt , el-nyerni; Ettöl az ìgye

kezetétôl ötet mind a’ Romai Tszâfzár II-dik FER

DINAND, mind a’ Török Tsáfzár I'zép fzokkal,

és kemény fenyegetésekkel tiltották ugyan , de azok

пай, elötte semmi foganatja nem lett , hanem

7-Г2сг. 1657-ben. A’ Svékusokkal és Kozáf

kokkal öI'zve fzövetkezvén , havas, esös idöben,

tsak nem övig érö. hoban , hideg Télnek idején,"

a’ melly miatt maga-is betegségben esett, Lengyel

Orfzágba ‘a’v maga hadával bé-nyomorgottì inkább ,

mint fem bé-ment; holott Krakkpt meg-vette, ésl

a’ Városban eröfs Praesidiumat hagyván, Bethlen

»ánost Commendánsá tette. Hasanloképpen Brés

пат el-foglalta, a.’ mellyet egy Gándi nevü Eze'

res Kapitányra bizott. A’ kik a’ Rákotzi Lengyel

Orfzági vefzedelme utánn békefségben haza-is jöt

tenek.

8~I`zor. 1657-ben. A’ Svékusok ¿s Kozákok

magokat накатим el-vónváu, midön a’ Fejede

lem tsak a’ maga hadára fzorult, és imitt amott,

a’ kietlen pufztás hellyeken bodorgott vólna, а’,

'Lengyelektöl meg-fzoi'ittatván a’ mellette lévò' ha

dával egygyütt nagy затон változik-meg, Len

vgyel
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gyel Orfzágban Араб? ПЫШМА: Gyeróffì György'ót

kezesül hagyván. I 7 .

' `9)I`zçr. Ugyan akker , mîhelyt à". Lengyelek

kezeíkbölki-fzabadult;, a’Tatn’r Chán réájja rohan

v`án,Y härom lszázad Ir'na'gávàl Rákotzi György мага

marasma Штат-гниет; ‘ё1-Ьёщааат hadát pedig
K„rr1g'_rzy' Эйде/ха! egygyütt a’ szeremsénel: vl«:òt`z»ká~

`j"ár'avbìzván, Podolìában a’ îTàtárok kardja élire és

' i'ab 'fzìjjára Надув. _ _ ` r ' > '

` ч xo Гдег. Alig érkezelt haza a’ Fçjedelem, "s

inìndjeîrást' `iö'ct a’ parantsolat a’ T'örök'Tsáfzártol,

hogy az Orfzág Rákotzi Cyörgy hellyett háladék

héìkiil más Fejçdelmet te'gyeul; ha nem pedig, tud.

_ j'ákmeg'; 'hogy az egéfzfz Órfzágat 'initrd> kardra

hányatia. ` ‘ '  .

' A’ Le'vél peflíg mellyben parantsolja >Szùltán

Mehemet Török'Tsáfiár ‘ài Erdély Orfzági >Statu

sò'lk'nak,'hogy Rákotzi Györgyet a’ Feje'delernség

böl vefsék- ki, és helyette más Fejedelxńe't válafz
Tzanak, fzorol fzora igyfkövetkezìk.

` A’ Mefsiás Nemzettségének Erdélyben lako

„ тенистым, hároxń Nemzetböl állo Fö Rendei!
„ Tsáfzárì Méltoságvos Levelem тез—шайба, ér

„'téstekre lëgy'enfl-loîgy Erdély ÓrI'zága, a’ mi

„ паду `ditsöfségü 'bol'dog'Eleinknek, Paraditsom

„ han dimiültv SZULTAN `SZULIMAN boldogide.

„ jében, fényes kardjával meg-vett faját'örökös

‚‚ Birodalmunk lévên, annak Lakol'sait kitsinytöl

,_ fogva nagyig ,. árnyékunkba meg-oltalmazzuk,

„ hogy a’ miboldog idönkben tsendes` nyugodalom

„ ban legyenek a’ Fejedelemtöl-is; hogy Szémél

Y” jetekb'en bántodásunk légyen , arra akaratunk

. è, nintsen: Fejedelmetek 'lévén Rákotzi György,

„ «ennekV pártolása, árultatása nyìlván lévén ‚ 82`б

„ háboruságos indulásaki-tetzvén, Erdély Órfzága.

' ’ ` ,c Lakes

к
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Laknlfsinak , Méltoságo's -párantsolatúnk ellen fok

féle busidást tett. Azonv kiviil ennek elötte-is

тетям Méltoságos parantsolatom ellen, Ha

-vas-al fn'ld: Orl'z'ágomnak’ ment haddal, és [bk pufz

masòkat ’àkárbkat teven, most ujjabban Len

gyel ‘Orfzágon kapdosván, oda ment, némelly

'hizelkedöknek’tanáttsán járván. Noha egy ne

hány unal való Parantsnlatòm fzármazott, hogy

Erdélyböl свах е8у‚ъа1ра1а1пу1 földre-is ki ne

lépjék: 'de még is Tsáfzári Parantsolatom ellen

egy néhány'fezer Haddal Lengyel Orfzágra ment;

ott is шк gonol'zl'ágot tselekedett; Azért a’ Fel

I«séges Chánnak , a’_ Méltoságos Mehemet Hivé

nek parantsoltunk , hogy meg.~bi1ntel`se e’ tse- ‚

lekedetért , a’ ki bizonyos számn Talárokkalréá

menvén, h`adaib01,' kiketi kaŕd' élivel levágott , '

kiket rabságra vitt; maga tiz, tizen öt kobor"
lokkallel-fzaladván el-futott: Azërt ennek után

na, az az' Amlo7 hogy Fényes és дамбы“;

Birodalmunk ellen ErdélyiFejedelem légyen,nem

akarom ;~Néktekis fok káratokra e’ féle pártost

Erdély bi1-ásában nem kell kedvelnetek, hanem

a’ régi Szókás errint , az Erdélyi háróm Nem

zet közül Erdély 0rfzágának hafznára ö helyében

mást válale'za'iak, a’ ki aria mélto és illendö,

’s Méltoságos Vallásomnak jávára légyen: Azért

az Erdélyi Urak кыш ollyant kerefsetek, a’ ki

Fényes Portámnak igafsággal fzolgáljon, és az

Erdélyi Szegénységet, Rendiben, állapotjában meg

tartsa ’sóltalmazza. A’ mellyet a’Budai Birodal

munkban helyheztetett Tekintetes Chénán Вай—

nak érlésére adjatok, hogy a’ Fényes Portámat

tudositván, onnan néki Záleo, és Athnamé Le

vél adattalfsék. Melly 'dolog` шаги Méltoságos _

kezem irása fzármazott, Parantsolalom авто“;

:a ‘zélftg
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„ azért Méltoságos Parantsolatom ellen, azt a’Go.

nofz tévöt, Erdélynek birására, Portámhoz tar

„ tozo alázatos hüségtek fzerint ne kedveljétek;

„ hanem mást válafzfzatok, és a’ Budai Vezért tu

dositván , az öTudosittása Í'zerint, Tsáfzári ZáÍ'z

lo, Bot, és az Athnamé meg-adatik, hogy tud

jatok Méltoságos jelemnek hitelt adni. Iratott

Koußántzinápolyban, Szerhadi Havának köze.

péhen, Io7odik efztendöbeu, a’Szentséges Ma

_„ humet idejétöl fzárnlálva.> Méltoságos parantso

„ latunknak minden modon meg-tselekedöilégyetek

’s a’ fzerint tselekedjetek. SZULTAN _MEHE

MET Török TsáïLár. m. р.

,i

,7

,7

J?

37

9)

u

RHÈDEI FERENTZ FEJEDELEM 1658-Бав.

А’ Török Tsáfzárnak ezen menvdörgö, és fenye

getödzö Levelétöl meg-ijedvén a’ Fejedelem, e's az

egéfzfz Orfzág, Fejérvárra Orl'zág Gyülélì hìrdet~

tetnek. Holott Máfodik Rákotzi Gy'órgy a’ Feje

delemséget önként maga tettzél'éböl le-tette, és a’

Fejedelem meg-egygvezett akarattyábol 1658-ban

a’ Statufok Rhe'dei Евгениев, а’ ki abban az idö

ben, Virtufokkal minden Erdélyben , és Magyar

Órl'zá'g Izéleiben lakó Fö Rendeket, a’ mint BETH~

LEN JANOSirja, felyül haladott volt, válafztatták

Fejedelemnek, illyen fel-tételek alatt

1-ben- Hogy az lOrfzág накат Györgyért

engefztelie-meg a’ Portát.

2-fzor. Ha ötet a’ Tôrök Porta kegyelmébe

véfzi; tehát hogy Rákotzi György az elébbeni Fe

jedelemségére ищи: tétefsek, Rhe'dei Регата azt

engedje~ meg: De midön Rhédei Ferentz' Feiede

‘lemma’ Fifcalis, és Végbéli Várokban lévö _Praefi

diá
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diárius Vitézeket, a’ maga, és az. Orfzág hüsêgére es

kettetni akarná, ennek Rákotzi György, és vélle

egygyiitt egy néhány Urì Rendek ellene mondotta’

nak, és meg nem engedték, Azért Rákotzi György

minden felé a’ Statul'oknak ‚ 65 Székelyeknek pa.

rantsolatot küldött, hogy a’ Török ellen való hartz

та kél'zülnének, 65 jelen lennének. Rhédei Регата
Fejedelem~is Szál'z'Medgyesre Gyülélì*hirdettetetßy y

a’ mellyben el-végeztetett , hogy Rákotzi Gy'órgyet.
többé Erdélyi Fejedelemnek fenki ne tartsa.,A mivel

fenki tovább hezzá nem köteles. Ó. pedig ап‘а i

gérte magát, hogy ha az Órl'zág ôtet elébbeni Fe-

jedelemségire vifzfzá tél'zi, tehát ötet akármi ha

lálnak nemével ölefsék-meg, ha azô idejében a’ Tö

r'ók Erdélybe bé-jö. De nem hillette ezt I'en'kì.'

Midön igy hánykodnék RákotziGyöt-gy, alàttom

ban Mikes Gy'òrgy Levelet ir hozzája, hogy Tsi

kat és Három Széket f'el-I'zedvéu,l a’ Fejedelemsé

get magának fegyverrel I'zerezze-meg. Azért min

deneket félre tévén , Medgyéll Véletleniíl\megl'zál

ja, a’ Tanáts Urakot, és az egéfz Statulì a’ Várbauv

meglfzorittya. A’ Várban bé-erefztik, refolválván

elsöben magát a’ Status, hogy folla fegyvert a’ Tö

rök Porta ellen mellette nem köt: Ö pedig Rhédei

Ferentzet , a’ Fejedelmet, minden bántodás nélkül

a.’ maga Jol'zágába küldi.

Rákotzi György két ezer Gyalog , ke't ezer

Lovas Vitézekkel , és nyoltz ágyukkal Lippa felé

indulván, Kimín Budai Basát könnyü I'zerrel meg

veri, és onnan Va'rad 65 'Tasnád félé indul.

A’ Fö Vezér száz ezer Törökôkkel jô Rákotzi

Gyôrgy ellen, A’ Tatár Chán pedig fzámtalan Tp

tárokkal , mint a’ zápor efsö; Erdélyi; el-boritja, és

tôbbet százv ezer embereknél a’ 'tab szijára kö
tözörr». l

деп

1щ_.__-||
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Ван—пай All-aß az Erdélyi Prœfidenll a’ három

Státufok a’ Fö Vezériîez követtségben küldötték Je

nöre, hogy a.’ Fô Vezért meg-engefztelvén, a’ Föld

Népéhez való könyöriiletefség-re inditaná; mellyet

annyiban гнев—пуск, hogy a’ Fôld népére igen пазу

summábol álló duplás Adot vetett, és а’ F6 Ve

zér a’ Statufoknak keményen meg»parantsolta.,

hogy RáÃ'otzi Gy'órgy hellyett maga a’ követ Bar

Пай Akos légyen az Erdélyi Fejedelem,

BARTSAI ¿Kos FEJEDELEM 1 65 9-Ьеп.

- _A’ Fô Vezér Банзай Allos mellê rendelvén

Дарит Bafát , Erdélybe kisérteti, és a" Statufok

elött reprzpfentálván, annak rendi és modja fzerint

>1659-ben Segesvárban Fejedelemségre fel-fzentelte

ti„. А’, те11у pompának alkalmatofságával jelen

vóltanak az Orl'zág .Xi Rendei, a’ Szçékelyeknek,

Vármegyéknek, Száfzoknak Kövçtjeik, ésitsak вдув

diil Petki. Ijlvcín, тык, Gyergyó, és Káfzon Sz'é->
намек Fö Kapitánnya v_onta-ki magát Äaz Inaugura

tiobol, a’ ki hüségét Rákotzi Györgyhez tartot

ta. Minek-elôtte Bartsai. Akos а? Fejedelemségre

_meg.eskütt Wólna, a’ Statufgk elött nyilván prote-i

НАМ, 1 és a’ Fejedelemséget illyen felftételek alatt vál

,lalta- fel.  ^ ›

1-Ьеп. Hogy ha a’.Fényes Porta Rákotzi

Gynrgyen kegyelmébe vél'zi , мы: ö Й, Ваш-ай А

lros a’ Fejedelemségröl le-mond ‚ és az elébbeni hi

vataljával meg  elégedett levén, magát Rákotzi

Györgyfengedelmefsége alá botsátja.

21201'. Mig pedig mind azok meg-lennének,

Y _Rákotzi György üliön vefzteg a’ maga Jol'iágában,

_ ¿g az Orfiág Банзай Akos Feiedelem ellen femmi

’ ellen
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ellenséges lábrázatotne mutafson: és femmi ellen

féges zürzavart àz Orl'zágban ne tselekedjék.

Barisaz' ¿los Fejedelevaevelé-t és Commis

farìufsit küldi Pet/li Ißvánfioz TSikba, hogy'a’ Rá

Ã'otzi Gg'òrgy dolgait fólytatni el ne uiulaïsa.A

Rákotzi (гущу ‚ тлен Машу: követtség

"Ъеп küldi Банзай Ako's Fejedelemhez , hogy nem

tsak а’ ma'ga Найдёт Ьа15Г2Г20п, mint Bethlen Há

nos, hanem`Rákotzi Györgynek-is I'zolg'áljon'. Мену

те magát -Bartsaì Akos .maga` titkos_Levelében hit

tel-ìs ajánlOttàv `Bartsai ¿los Protectì'oîára. rendel

tetett lévén Нац/21 Mufztafa Be'k , Segesvárbnl

`Maros Váfárhely felé ki-indul Bartsai Ako's, és on

nan uttyát Déésîg folytatván, Szampsujivárt , a’

‘meuynek' Kapiránnya defßßymgy «как, ‘ыдгозща ‚

és Mai-os ‘Váfárhelyre 'vil'zl'zíftér , 'holott Карина

'BamY és Нац/22 Mufztafa jelenV lév'rén , Orfzág Суй

léß hirdettetett fa’ ‘mellybeů` meg -ïhatáro'ztatotß

hogyl valakik eddig Rákotzi Суёт)? (10184ЬапгГодз

;1а1аъоз1юс1ъайа1ъ; "erre ä’ парта: а’ Házaikba vifzfzá

"têrien'ek, egyéb мы тЁпфпЧбГийгайКЬЫ kilpufz

tulnak, és el-vefztik;  E’ inell'ert'BartsaiAkog Ka- ’

рийзй ВаздгЧ'гёа kérte', hó'gyïRáthzi Györgyért

‘а’ fényes" ‘Porta _elött efedézzék, 'de ennek lein'mi

'feganatiafnenx lett..'’ ' М - ' ’

I' Един; Sigmonclàt Bar sai «Áko's az Adoval а’_

Fényeà Portáth küldi , а’ ìnellyel a’ Fényes Por

ta meg ne'm elegedvén Bánjß ASìgmonrlai“ a’ mel

lette lévö Társaival egygyütt Üeddińulábafogsá'gba

hindi.` ~ и

Bartsai Akos Feiedelem a’ Tömösvári és Jénöi

‘Praefl-ct'wß Tsengi Zadé Ali Байт, és Minke Havas

al-földì Vajdát a’ Portának bé-adja.,` hogy Bákotzi

Györgyel alatlomban baxáttságat furnának, {агав

nának. Hafanloképpen Min/1c Vajda-is Банзай

Akojì
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Akoß bé-adja, hogy Rál'otzi A('ŕyòrgyel titkon Le

vél által correfpondéál; és e’ k-éppen a’ Török Por

tát mind ketten magokra haragitották.

__  _Keme'nii Э’йпо: а’ Tatár rabfágábol nagy fum.

ma pénzeameg-I'zabadulván, midön Havasa1fôl

diben a’ Minke Vajda Udvarába érkezett , és látná,

hogy a’ .Vajdanagy sereget kerl-mene v.Emiéiy felé,

Банзай Akos ellen, _H__azáján'való könyörületefség

-Ieilldúlt , és 'Min/1e Vajdát le~tsendesitette.

_ 1659benIRákotzi György meg-eröfsitvën ina-l

за: egy néhány. z_árzlo -ana тётки ‚ Bihar,

¿Krafznä , 4és közép Szolnok Vármegyékben nagy

.prédáláilvittenek v_égben , kiknek Lakofsai panafz.

’rajövén Вант! ¿kos Fejedelemhez, és a’ Státu

‚шиш; egy Váradi Ißvi'in nevíi Kapitányt 1200

',-vállogatott Vitézekkel ki» küldenek , a’ ki az Or

_I'zág fzélibenffalunként a’ maga Seregét e1~ofztván,

¿háròm Záleoaljával egy helyben meg-telepedik,

.és mind addig vendégçskedik, mig a’ Rákotzi Vi

tézei el-érkeznek,_ és. .ötet öl'zve vagdalván, el-vél'z';

‘_a’ Iöbbi ринг; а’ъйк а’ Едцикга' ¢1vóIranak 6er
,va a’ Fejedelemh'ez vil'_zl”zá térteneki v '

Kemény ganci-.Tatar .Orfzágbol_, és] Havas

_aLföldéböLhaza __ él'küvén, _B_artsai Akofsal, mint

Fejedelemmel elöbbfzör titkon, _és tsak magok kö

zött ,_,annakutánna lp_edig nyilván , és mások elött,
_ la’ ,Fejedelemségnek nehéz ‚ ёз`_Ьа]оз vólta felett

tractálnak, és azt Kemény Jánosnak, a’ Tanáts U

`_1_-ak, és hadi титек elöt/t ajánlja, _és egyfzersmind

вышки, hogy накат György eleiben menvén,

„еще minden eröfségekkel intimalja, hogy tégye-le

тазы, és az Órfzágba ujjább haboruságat inditta

ni ne jöjjön. _. y

i

Еще]
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`Ezzel Bartsai Akos elébb menvén „ Taborát

a’ Détsei hataron a’ Mares mellett meg telepitette,

Kemény János pedig nagy örömmel Rákotzi György.
llez el ~ ment , a’ ki akkor a’ maga пытать eg _

gyütt ’Sûlgnál telepedett Vólt ximg, lafsan lafsân Bar

tsai 'Akos utánn nyomulni, és jó moddal a’ tábo

i'ára' rbhanni akarván.l Bartsaì Akoll fokan a’ mel.

lette lévö Vitézek közül 'el-hagyták. Petki Ijlván»

a’ Tsikì Székelyekkel egygyütt, a’ ki már a’ Bar.

tsaj Akos hüségére állott vólt, a’ Fejedelmet Fejér

váríg elkisérvén, onnan el-butsuzott.  ’ »

Az alatt Rákotzi Gyöŕgy alább alálwb nyom'uIL

Ván, Bartsai Akos Fejérvárrol éjjel Déva Váráliá.

érkezett, a’ honnan viradtára Tzengi Záglé Ай Bm

дай/202 Tömösvárba bé-ment. т

El vonván e’ Íképpen' magát Bartsai-Ak'osQRá

l'otzi Gyürgy a’»Fejede'lemséget ujjonan elffoglalja,

és Minke Vajdával a’ ki` a’ Török ellen пьешь к

öhve l`zi.ívetkezik~ ~ ` ”1? ï

Bartsai Akos Kôvetekét küld a’ Fényes`Portá.
l ra, és meg-jelenti,hogy miben légyeandély Oi-Tzägá. i

nak állapottya. Kinek Követjeit a’ Török Tsál'zár

betsüllettel ища 65 fogadja, 65 а’ Budai Szejìli Ach.

met Basa haladék nélkül Erdély felé indulván, Vas

Карпа Ье1ё11, Várhelynél, a’ Rákotzi György ha.

dát meg-veri, 65 onnan Táborát а? Piski harán-a

['zállitja. Onnan nyomultanak Alvintzre: Orman

Fejé'rvárì'a: Onnan a’ Détsei határra: Onnan Rad

not'felé. AOnnan Maros-Vál`árhelyfelé, a’ honnan

az elött Rákotzi György Déé's felé fzaladott vólt;

Onnan Банзай Akos Medgyes felé , Balásfalvára.

érkezvén, azt végezik, hogy Bartsai Akos Fejede-`

len’ looo. Jantsáçokkal, 655000. Lovas Törökekkel

Szebenben mennyen-bé, és ott teleljen ъ Szejdi Ach

met Basa pedig Tömösvárra {Щеп-тез. мену“

meg

l l’
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meg-értvén Rákotzi György, Szebent meg fzálván,

a’ Kö-falát lövöldeztette. _ _

1660~ban Szejdi Aclimet Ваш tavafz'ra kelve

пазу 11ас1да1 Erdélybe indul , és- Gyalu es Fenes

között meg-ütközvén, a’ Rákotzi hada meg-verette.

tett,` maga halálos sebekbe рык, és Váradra bé

I'zaladván, meg.sebesçdéfç utánn tizen nyoltz na

рок ‘el-.mulva Váradon meg-halván , Etseden el-te

mettetett. _Bartsai Akos Szebenböl ki»jöv¿en, Szejdi

Anhmet Basához érkezik ,_a’ kinek Taibora Вон`

tzidánál telepedett “51:- meg , a’ honnan mind a’

ketten Magyar Orfzág fele' indulván , Lippal és Je~

pö között AliBasa Taborára érkeznek, a’ ki annak

elötte Haller Gábort két vas békolibá успешнее

- vólt, a' mellyek 63' fontnyi neliézfégíiek _vöhalnaki

Annakokáért Alì Basa Szejdi Achmet Basát a’ Bu

`dai Prœfeetufságbol ki-vetette, Bartsai Akoñ pefhg

mind àddig , miglen'Värad »fárát lóóo-bau Auguliu's

nak hul'zon-lietedikéii fel -adtákl veröfs örizet а

latt Areßomban шпона; а’ Várnak ;megv,étele u_

' Lánn -pedig Gilcínyi Ger-gely Erdélybyöl az adoy pénz-y

.bêli summávalçl-erkezvén, Ali Ваза, mmfl Barlsai

AstFejedelmet az Arçñombol, mind pecilig Hul
lçr Gábort. az hatvan hamm fontnyi béko vásboI,

цгааьааща, . ` y. д ’ _

____ ,_ Аббд-Бец _Bartsai Akos Erdélybet vifzfzá tért ,

@f_vkinek örizetére, Ali Ваза, ‚Кадмий Ёа$а1 rende-ite.

Банзай Gáfpár a’ Fejedelem Ötíse , a’ feli-t'áinadutt

I,szérkelyeket Tsikig ‘kergetvém Segesvárra fa’ Gyü

_lésre Vifzfzá сём, és az Orfzág d01ga'irbl,tractál
. Ktanak. l

КЕМЁЫУ '
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Látván Kemény János_ a’ Rálótzi Gyórgy,

Bartŕài АЛИ, és Török között való ziirzavart 1659

Ьепэ ‘mag-ät Magyar Orl'zágra elvónta, 'és ott meg.

házasodván, magánOÃG-életet élt; delaz'Erdélyböl

Rákotzival való ki-futott Népnek öfztönözéséböl,_

¿s a’ Tsikifs lGvergyai-Székelyeknekï {züntelen valóv

irkálásaktol indittatvánl,J hadatfzerzett, ’és a’ Fel

lye-bb emlitelt Segesvárí -Gyiilés alatt Erdélybe bé

jövén, Generalis Hamai Gáfpáŕt, a’ ki '1200..- Vi-

tézeît a’ Mezôsêgre òfztotta, maga pedi'gjiegy néhá-`

nyod mágiíval az Öfményeli Kallélybanlmintvmaga'

Jófzágában ‘Foglalatnskodott ,ihn-telen el-borit'ván,

kétforáig tarro kemény maga mentéfe, és.ha_rtzo

lása utánnVitézeMd vegygyütt младшим, és a’

Quartélybän' el-VzéledettVitézeit-is réfz fzerint meg

ölte , réfz fzerínt pedig meg-hodoltatta. l

'Haller ¿Gábórt Feiér- Egyházárol, ‚Ваше?! :Yá

по]! Ebesfáivámi, a’ kiket тег-Гите", Hit Le.

velet küldvén hozzáiok, magához vitette, és Bar.

tsai Akos Fejedeleml'lez9 a.’ kìhez ezek eleitöl fog

va igen nagy és' álhntatos` hül'éggel vifeltettenek,

többé vi'le'zá nein botsátotta. A’ Kihez annakután

na a’ Székelvek és máfok- gyülekezvén , Kemény

János dolqának elömenetelét 'nagyon fegìtettêk.

Кетёпу affirms, Еду-пай ¿4l-os Fejedelmet Gör

ge'ny Váráliol , egymás között , ¿s a’ kêt réfzrôl

való Fô Rendek elött valô _befzélgetésre hit alatt

Rêgenbe magához/ hivia: holott fok unalmas egy.

más fzemére valóhanyáfok utánn ezen eqygyeznek

meg: Ноцу Bartsai Akne l"`eiedelenr|, a’ Töröktöl.

vagy máfiol Fegittfévet nem kér, hanem az Órl'zág

Mkштамп а’ hozzájavaló H'itnek le- tétéle матах.

. 4 6 tozó
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tozó kötelel'sége alóll fel-fzabaditja, és magát ahoz

alkalmaztatja , a’ mit a’ következendö Órfzág Суй.

lésében fognak a’ Statufok végezni.

Ezeknek utánna a’ Statufok 'Keme'ny Hánoß

a 660ban December Havában Erdélyi Fejedelemnek

válafztják, Bartsai Akoßyediglen degrádálják~

Kevés idövel annak utánna Kemc'ny Э'йпоз Fe

`jedelenti Bartsai Akojl magához hivatván, vélle Fa

garasba, és' Dévára Levelet «irat, hogy a’ benne

Vlévö Praelidiarius Tifztek'» a’l két Várat »b_otsáfsák a’

`Kemény János Fejedelem.bi1:od_alma alá. ' Hafall-~

. loképpen a’ Budai Basához, a’ Moldavai és Havas

al-fôldi Vajdákhoz, hogy már nem fzükôlkööik Ke

mény János ellen az »ö fegittl'égek nélkül; hanem

öket igen kéri, hogy meg-engefztelödvén, ötet Уе

gyék-bé , és ismérjék Erdélyi Fejedelemnek. ä

Kemény János Fejedelem magát-,Léopoläus

Катай Тsáfzár Protectioja alá ajánlja, és magának

ö Felségétöl segittséget kér, és nyer is.

Kemény János a’ _maga Praelidiárius vitézeit

Görgénybe, holott Bartsai Ада: magát meg-vónta

vólt , be-téfzi. Dńvát-is Kapitány .springer Та

más Német nemzet néki fel-adja. Fagaras Várát _

Банзай Andrä: is ‚ a’ Банзай Akos Levelére Ke

mény Jánosnak fel-adje. , ’s maga Görgényben Bar

tsai Akoshoz, a’ Báttyához mégyen , a’ honna'n Ke

mény János Fejedelem , mind a’ kettöt vadal'zni le-hi

vatván , Анат]! meg-fogatja, Fagarasba viteti,

holott meg-kinoztatván, annak utánna az erôfs Vi

téz férjiiat a’ néki adott Hite ellen fel-akafztatja,

melly miatt a’ Keinény János betsüllete a’ Statufok

. ‚ I N f/f elött/h'_ “__/._

/ .
_

`
f
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~elôttA nem kevers'e "klifsebbedett, Bam-ai Akojl'nedig

G_örgénybe árefláltatiá, 65 miůd addig üzi fíizi az

utánna való visgálddáll, n'iiglen utólja'ra ‘isntch Bn

`daí Basa', és ô' utánna Ali Basa, Vets kapunál àz
Orl'zágba, béI-jöttenek. ` Kemeny János azt gondol

ván ‚ hogy a’ Törökök a’ Bartsai Akos szabaditá- -

sára sietnek; Köve'r Ferenŕz Erdélyi Székely 65

Vára'di Зйпо: Magyar OrfzágifFíju két Kapitän

nyaìt egy néhány` lovas Vitézekkel epygyütt Gör

génybe küldötte, és parantsolatot adott, hogy an

nak fzine alatt, mintha'Kövárba akarnák által ki- `

sérnì , a’ Várbol hozzák-le, és az uton öljék-meg;
mellyet a’ két Kapitlányok, az utazás közben, 826

loly nevü Fal'unak határán meg-lövöldözvén , meg

tàelekedtenek: Es igy Bartsai,A.l'os Fejedelem'vé

надеты meg ölettetvén, Kózma nevü Faluban , a.’
MezìzlségI fzélibèn parafzt embereklöl minden pompa.

'nélkül el-temettetett, '

Mind ezek illyen fzörnyü 65 hallatlan példás.

képp'en menvén véghez , a’ Török Poŕtán nyilván

ságosok vóltanak. All' Basa annakokáért az Er

délyi Statul'okhoz Leyelet küld, és nékiek fzßbad

ságot engedv'én meg~parantsolja, hogy Keme'ny \

gáńbsrol le~mondván, a’ ki a’. Török Porta akarnt

já ellen lépetta’Fejedelemségre, hellyette akái* kit

málì vállafzfzanak Fejedelemnek, 65 ô azt confir

málván, azon tul minden pufztitállo'l 65 Eszvörnyilség-k

till'az Órfzágban meg-fzünik, és a" Lakofoknakbé

kefséget enged. De ezt a’ Levelet Kemény János

el-fogatt'a, és el-tartotta, Annak okáért Ali Basa,

és a’ Butsáki Tatárók , az Orl'zágba mint a’ sás

kák Kemény János utánn rohantanak, 65 Hunyad

Vármegyéböl ki indulván , Száfz Fárojl 65 Száfz

Sebeß, mellyeket üreßien találtak fel-égette'k. Onnan

S 2 ` Al
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Al Vintzre ‚ Fejérvárra , Enyedre -jìittenek, A’ Kg

mény János Tábora. a’ Détslei határon fekiitt, _a’ l

 'honnan feregének egygyik réi'zéi, a’ плену Székelyek.

blöl állott, Pctl'i трёп T_anáts Úrra-és Tsiki Kapi.

tányra bizta,' a’ kit Szeben, és Fagarasfelé 61.50;

tsátott , meg-hagyván nékiek , hartziar foholt

ne áljanak .‚ vhanem magokat tovább való _fzükségre

l

tartsák. Maga Kemeny' .lança Äa?p_i'ellietîle lîévlöA had

dal Détsétöl Egerbegyre , ёвд onnanv` Bontzidára_

nyomult ‚’ holptt Bánßï Diéneß tàlálta , a’ ki fzin

tén `akkor ê_rke_z,etty Léopoldus' Tsáfzártol illyen Vá`

lale'zal : ‚, Felsége Kereletényi buzgosägtol Эп

,-, ditatván, atyañságos képpen', nem tekinli __mit

„ _tselekedtenek légyen a’ rêgi- Erdélyi Fejedel

„ mek a’ `Felséges Tsáfzári Umdvarral, hanem Er;

„ délyt Tutorsága ’s hatalma a1á._véfzi, és azt li.

,5 géri, hogy röyid .idön elébbenì állapóttyára hclyre
`„ állittya, „ Azonban pedig a'zy égetés és pufzti

tás Erdélyt minden felôll el-bci'itotta. l

_ A Bontzidárçl Kemény János Szomosujjvárra

ржет, onnan ‘Négerfalvárm onnan az Emherfön 51—

tal Óláh Láposra. _ A’ Tatárok pedig mindenütt

nyomába érkezvén, az Emberfön az тат el-veiztet

ték ‚ és bal kézre Nagy Bánya felé têrtenek , és egy

Fö Embernek , a’ kinek Neve Sombori Э’йпоз vólt, a’

Felefégét'fok ezer рак-ат _emberekkel yegygyütt vé.

_leuemii выдашь; $2а111тёг 'vidékiç fel-prédáiták,

`ésß.’ Dománhidifhatárnn egy rakásra hordották , а’

liová Ali Basát-is várták. Az alatt Kemény :ì'ános
af» Máramarcli Haval'on által . SzigethI, Tétsö és

Hufzt felé Szathmár Várába erel'zkedett, és magát

Còmmendans Найдена! egyben - tsatolta.

_Mi.
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"- Midön. lätná Ali Basa,'hog'y~«Kemény лапок:
Го1101 utol nem érheti, el-telvénv mêreggel, à’ Ti?"

fza és Szomos mellyékit hammuvá téfzi. Erdélybe

érkezvén, Befztertze _é_s__Maros Vásárhely tájját e1.,

_ pufztitja, герц, vágjà, 'és ràboljìi;k \z\"Száfz Váro-`

\

l
l

тчм; ~ '

. »i .Yagyçlij

Газа; hitre fel-adja. Két_Ma_rçs_ Váfárhellyi embe

так ánal,"= Tsikb'ál'evelet таща; ‘ai Еёаауа

Fejefdelernséget' 'Petljiy Ulván-nak мафия: `mellyet

мёд-Усилен, `és ‘e’ тем: való bofzfznjában Mafòs'

гашиша. _‘» __
eqn.,

és ' ¿ivarhely' l'Szfék'elilef_fel~é¿,1"ette ‚' _ le-_vá'gettá ‚566 _

. \

,1 ‚ и». (muuu. ..,...‚ц

А2оц közben а’ _várorok' кантаты а“ Eike”

Táborpn mellette vóltanak tudakozotl: : kit el'mérnê-_Q'

neig-"dgt köriil Valakit ‘а’ Várol'ókban , yn'gy K'aß'é-:l

триады Fö вешек közüi óliyaftya’ китаец;

1ёт$6361 'çi-_ififçihemé 2_1 Meuyl kérdésrä {кайму

holeìa's gondollgodás utá'nn igy felél'téhek.°“`_f„'f _3f-Í'

„д душ _nem niefzfze egy Apu/i

„“`eńiber, Aa’¿li’i nein regen Krimböl nagy summa`

„"'p'lénnzen'yáltóz'ntt-’rneg a’ irogszígbol,` és mok be-.

„,3 té'äes lévén E_besfnlván a’ mage' >'‘Knlléljában:_

. .-„ ’n

1 'Meg-öriilyén 'All Balsa, mindjárást egy néhány
Zäleo álja Törôkôket kiild. utánna,` ’s_ magához vif.l

ша} Taak eximir а’ nä'ng кедр; _’ ЕшЪёг‘,‘ 'hogy
néki Fejedelemmé kell lennie, a’ melly'êöndolatty'á- n

ngltdlfçha. leg kifselablzikrájában _fordult-meg.

натянутым штаты: aug meinten - ка’а’ Кана.

jálmlì` 'Éà'fáräl'ibl `,’_"¿"iningyárt_nyar'gal`t utánna. egy

ión-_âlí Szolga, ÍlbgyjaxFelesé'géneká’ ki akkor ter

туфы, §ng {z__ép n@ gyermeke__ 1m. _ А’ _Törökön'

meg'îërwéxi, bignami' kezdik Арап Miháiyt, hogy 36

l’¢~

èl'. '

_,._-.n.„n..5»
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reménységgçllégyen» тег: .ö 'fzßrentséß _Feidçlem
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_ _" .- Ali gasa-ApaßMihrílyt: _nagy tifztefséggel fé

gadja, és~ egy` -I'zámára kéfzitett Sátorban vezettet_

ven, bizonyosffzámu J/anteagokbql-_álloî_Stráaákatr

rendel satora Örizetére. Azonnal par-_antsolatot V:ftd-_»ki,
hogy а’` JS'záfz Városokba futott Fö Rendek a’

borra mennyenek, »kik is az uji Fejedelern fel-flen

tçlésének` (_alkalniatofságával tégyenek tilfztesséà

g_et.__ _lieg .`els_ö a’_ Её Rendek közül Ívôlt Ваш;

7121714; kofzvényeâ lábu Tanáts Ur, Második Kaf;ai_„

F§_ren_tz_,.igen kövér, és-nehéz- teIiii, ’S_ a’ 11:11:13:

Hágasraßlkalgnatlan emberek.Ä Elzen kivül köz'öneé-'_

ges.NeirIes emberek fokan _.vóltanak, a’ kik`nek jelen

1é_tekbën , a’. #Török Tsáfzár n_eve alatt szaliadságot
eiigèdét't,v magok köziil rnagoknak Fejedel

niet válal'z'fzanak, igérvén magát arna;rhogy a’ Vá

laÍ'ztáS _utérin Fejedelmi tzimertadván a’ válal'ztatt

fiemélynek kezëben, mingyärást conñrrnálja. Azért

а’ jelen lévö F5 és Nemen вешек АРАШ‘МЬ

НАЬЕП:т Iêenaefny 'Jánqs hellyett 1661-ben Erdélyi`

Fejedelernnek’yálafztották, és vAlirBasa Budzogányt.
«Iván j0bb-_kçlrzélàaexh éá fegyert" kötvën Oldalára,

а‘ Твшагдъ'еагйы ret-flemme." ¿i ' . 4

“шпарит: magában Анваяа, Imgy' Iöpbé

ne légyen _Magyar Fej'edelemErdélybenî hanem a’.
Fényes Porta,` `Iná's' utat és :Inodot <szabjon 'Érdely- I

х nek ígazgatására es `gondviselêsërel. l'logy pedig
ezen Tanáttsát _All44 Basa'.rrieg~;`váltoetatta, _ yennek

ók'ae’ Volt: Kemény Jánoé Fe'jeilelem, 'éllGe-neraÁ

lis"
д .

—-‹ мл ..д.



MAGYAR '[ORSZAGTOL ’stat-tt 9.79

lis lMonte'kurltuli a’ Léopnldusnfegittségére küldött в

-Armadájával 4bé- érkezett vólt` Erdélybe .., mellyìröl ‚
Keményhilános Pçtkiljlvánt, a’ Tsiki.Kapitányt, ‘à

és дышащий, Dévai, Szamosujjvárì lCßmmen- f

dánslokat, maga. a’ Segittö seregnek el-érkezése Ä

felölblevelei `611111 tudositotta, és intette, hogy

hozzá valo hiiségekben álhatato'sok lennének.

t EMeg-énvén ,ezért<_ezen Armadának érkezését

AliBasag-.jhbbnak itélte, hogy a’ Török Tsáfzár ré- ‚

I'zéröl.ö `tégyen Fejedelmet, a’ ki a’Fényes Portához

hittel légyen.köteles,.‘ésfa’ 4kinek hüsége „516 be’

hodolván az=Erdélyi Lakosok, a’ Törökkel'egya

karattßl hadakozzanak a’ Kemény 161105 és- 14601501- .

-dus Tsáfzár hada ellen, ‚65 e’ Мэры, ¿añJTörök l

Tigreáripánján mandi@ inkább 1111517 „011258а‚‚‚.

ш11111'е1112ж5ш6пу ‚161105‚6&.‚Ь60р01‹1115сВ1юс1а1щ-о15 ,

alá -jufsaxcxf iIlmeovlig*éiçkmetv; vólt„'mármn’ê'1`sáfzár .,

Armadáje. ‚х holott fáradtpk„„ rontSOletßk,>â, '‚ Aés >jetz _

éhségnek `111151111 el-epedtek ‘lévén ,.„nîlengzállotta-d

пак; y¿stativ-"g  értvén ,. итак-там таит négy- f

Тип: ytëbbf, mint sem `a’ PNémet Тётя; ответы

mindiánáa. мы. Моцдёкукдп; Сецегапацай’, mind

i рейде-м egéŕz Armedánákhartzm катком Г21-‚

ve. ÍMegfjs hóltaugkfvóltga’ hale'zasf, utozáëßak `

és éhßégnekmn'atta közüllök-»mintegy- 5000. fembe- „

rek; azértz:t Generalisf :Monfélfukuli- azfvarlì-á'gnak

Reguláinanbizzán gmtd'eletait.„« нет itélte ,hermos

nak »az фаэтон kevésfhadáh kotzkárß ,rés- а' 1

Тötöklzabjájárabotsátani , hanememintegy .ioeoom

Német Praesidiariusokat kiil'dvén ~ Kólosváega,ímind

a’ kettengazlArmadával Затраты vifzfzá téxtenek.

y "iT-ì." ` iff.

. Мед-163372651: méltó ¿lolog pedig, 'hogy Ali

Ваза aÍ'Léopoldus Armadájának vifzfzá térésében

зет

iw,
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I'ernmit fem tudván, a’ inellyçriaébnuîKemÈhy `Íá.- `

nos Erdélybölki-iridult , ugy'an ‘faz'oninápoif Tzen»

ytelte-f'ell'Ali Ваза Ара/Е {Ми/лёд;Е‘сг`]\е‹1‹г‘1г‘п1е1э-з,Миг?'т

„lyet rövid iliöàlatt midön'Alì Ваза meg- tu'dotzt- ‘,'i :nin-f '

„агаве-шедшим; ¿s á"Ä székexyek földére тыец’

felé levelékët"kiildött,'ï'öket intette', l10`gjy`rìvlabdol`

janak-meg'gïe'gyéb aránt--öket ‘az ‘utolsó'veßzedelœ

miga’ földröl el-fogja törölni; de azzal a’ Széke

lyekfemnìit-'I'èm gondoltana'k. ïïAzértÍ'Alì-Bás'a is

камыш 'Tábbrát ‚невидима MaroàJVäls á@h'ely',»_'

Tsik-, 'Gyergym és:-Kál`zòn' Szêkëken gsmaìeï Biidai
Baia által "ìñeg-Jëmëûs'tettetœfës«mint a’il {iii-ugy im" 5

rapo'tt'és'pdlïtitoltì del aï'H'áromlszékiëk ijedÍek- '

Ъец magbkat"rńegadván; kárt riem vallottanak. A’

meliy roii'ilásat-'ÈNl Hazánakf -midön a’ Kemény Já

поз" fmeib'e www, Мощным 'engedelmëböi еду

néhány Záiìloïalja lovas="Nêt`i'lè"tekkel Erdély'l felé

induit, és'szumosujjvár шитаьегаъ megmepi

tette .‚ a’ hôntian'îagataavárába 2'oo.`10v"as` Né-H

meteket, és ugyan 'annyi számú Magyarokát küldött

a’ Prœíidiumnak m*eg»erö{`sîttésére; A’ Вещи-‚211: Уёгд

ba is Prœfidiumat rakott', es bnnan Teleki'ïMi/zályt

Bel'ztertze" felàdásának "kêiësêrê ‘ botsátótta ’;д‘ ‘De "a’ '

Tanáts" iliyen keser'ves Генштаб-абы“ ¿Mi boldo

Italan‘Lakos0k l 3 a” Kemény'János Fejedelem hü

iége'mellett ¿Í Tôrôkńelr'ï meg nein advän' nia

gunkart , )a’-Var0'si Népünl: közül fokakat Ищей

‘ tenünk' , Tartományinkat 'el'.égenék, a’lnfeg«ma~

‚9

ï:

’7

n

„ ti'át'flaiért haßiamét r'ebeIlálnánk , шкафов): lá'-l

„ibig"ol-kelleneyëfífńiînk. ~~ Verj`étek`megfféheît e;

„ Iöbbfzör a’ Töröket",»'fs ini »ìs-magunkat-fBÍA-’tî bi’

„ rodalmatak la'lá botsätjuk. `

. ' .»,\ ffm'

._ и

1-‘92 g ~

”тафта Néplin' aiig nye'rt Pfä”f1magä"életének îGra- -

 



мюзик визжать ‚3258212 авт: `

'^ Ali' назад: alan гаданием ïefiigŕámugy*

probálgatván ', a’ inagzi félmiáiŕal'sieben alá` érlxefi

zett. Араб Mihály Kia ’Sclyken Orfzág Gyülést

нишей; balon а: Erdélyi-Smm' таща: Ог
fzág Szabàdságánalè m'eg-.örizése felettflhititì lede:

Ilzi , era’ ‘Statusokî is né'léic meg-esküfzneks'.1*ÚgyÁn-`

akkor :Edicïumat ád~ki ,` hogyfharmimz “§36ka ‚

lan', valakik eddig а’кётеауддйпоз надёжная. 1

ban vóltanak , Haza 'vtakaredjanak; шеф egy'éb'

aránt minden Jofzágaikat -el-vefitik. Ezekneklután

na ebközëlg'etvén a’ Tél, ЁЭ‘ЬтЗтВашЁЬ13001):.-':[‘г$дл1

rökökkefl",’ és tizenny`dltz JZáleo ~ alja'fmáhòlíkalß

Араб“ Mihály arizeiére-‘hagyván , A11 Baudтаит

Várrn'ki-mem- ., Араб ‘Mihály' fFejedeleni ' pedig az'

emlite'tt `praefldium1nal Medgy'esŕe bé-fzáloït. l"

_nu 4 ß r. .„ ivy.. .. _. ____A:

Mindezeket Keméńy'ÍÁ-’nes meg.tudván,"Mon'-‘"»

te'kul'uli engedelméböl , `Németekkel és Magyar Vi

tézekkel Meögyes felé 'm'égyent'ŕDe Apafì лишу

ЗМёддуёзпёЪ Segesvárra költözött.‘ Kemény'".ïátios

Segesvárt „джипом, ése’ -Várósthogy fel-ad

ják kérte; de meg nem nyerte; hanem a’ meg-fzál

165а1АЕН‘7Кщш1' Mehemèt .lenö'i és Tömöàvári' Ba

за, уёповатбцивооо. ATörök'Vitézekkel Арап ¿Mi-4

hály`»’segìtìîse’ge"re« dl-.érkezvën, a’ Kemény Jándxf'
читать‚штыками, és öket'~megwervén Pliwg'f"

futomtott'a: Kemény Ján'a'sla’ szaladás között *là-"

várol le- esett, és a’ maga Katonáitól 1662-dik.

efztenööbèn nyò'morultul eil-ta'padiatott. '_ ~ 1

при} ~l п

ь

'Nein ,vóltß in__ár APAFI MIHALY-nak-«ellen

fkezö' Társa.»Hijában valòvá lett a’ lá-eményÄJánosr

pártj'ánfléyöknek ide ’s tóva való" kapdosáfok га. '

zért a” Várbeli Prael'idiariusok el-tsüggedvén,:'m_a~

дона: Apafi Millály Fejedelemsége alá 'botsátob

из};
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сак, Kolosvár, Szomoaujivár. ée Bethlen Várak , _

a’ Léopoldns  birodalma вы; .rnaradvám

i -. х . - . -.' Ё I ’

155554121: efztendöben. A’ Törökölvaf Békes

` sêgnek hole'zas Tractája utânn , nagy haddal mente

nek Léopoldus Tsáfzár .ellen Magyar __OrI'zágra. U

gyan akkor a’ Moldavai PalatinusFija 10,000. Та.

tárrokkal, a?. TatárChán 3000. Lovafokkakéß 1 000.

Gyalagokkal , és _a’Havas-al-fo'ldi Dim Gy'órgy
5000. Lovasokkal,rés 600. .Gyalagokkalßrdélybe

kerefztül menvén , Apa_li Mihály Fejedelmel. ‚

вёдашизокаъ, és a’ мед-штаты és celfnyomoro

dott .Fäldmép ét igen. таз-[штампик ,éefanyorgat

‘ ták. _ .Ennek az el'ztentiiinek’ végén, подвитыми,

а’ зиёшуыш‚Рщаащыщокдё на „пашней
fzas haladásáért,l ki vetVén a’ Várbol a’ Tifìteket , ‘

J\.pañ"l\’lihály.hijségárgfhádéltanak` . J?,

{я :21564;-be-l1. „Ugljlfêvnf azon o_ktol Yinelitatvlán, a’

Кайман»: YNémet мамашами-15 a’_ Várat fel-ad.

vá f.iApa_fi-Mihá1y hüségém hodoInak.Ö' ' ' ‘ д

‘ General Montékukuli. _12,000. Törökeket

Sszúдышат lefvágatván , Léopoldue Imperá.

_um1 és a’ таил; Tsáfpámö-zön» huren-arztçndökig

tarteïrigy köttettetettg. mellynek .Articularîus Con

ditiei között ez'ek»vólt’anak_4î. ‚ __ _3;3., .

‚Ай—глюк ` ш â _. м ttf,

Hogy aznk аж E_rdé hez` 'tartózo AVi.ti'1"`dk és

Kastéljok , a’ mellyekben a’ Léopoldns Tsáfzár

Praeñdiumi Avagy/nali, дидмгьшупаьvili-¿fui adat

tafIsa-Iaak,v és a’ kik a’ felsöb'bziib zavàrbanîaz Or

fzághol:.k`iköltölltenek , amok régi flakehellyekre

vifzfîaá.meltefbenek.~ Ez¿:.utánn'aa"'Frigy kötés u

n' и ‘ у .".IL . 1h ’_vtánn

r
In

4

‘L

.`..;.. s t ` .. .. Ёдддмгч

W ~

.l _

'eine `

‚ 4»_»»«~1`m:'î_':§_`wk _Jr!! луг—п‘



MAGYAB.- ORSZÁ »GLl’s, s". t. 2_83..

tánn meg-nyugodott Erdély Orl'zága, rés a’ Fejede- l

lem feminin ìnkább'llem .igyekezettfyminthogy ‚а’г:

kevés ideig tarto tsendefségben; ‚а: Órfzágot.isfjóf\

rendben fzedhefge-, ’s meg-eröfsithefse. » ~ '; ц

1 67 1~ben Magyar Orl'zágban mint _ lett légyen

kezdete és végezete a" Palatiws-'Nádmdi Fèrentz ,

Tátenbál', `,ZrinyigPétcr és Frángepfín alattomba'.
vnló Machinatiojo-knak ;- nem шагу-5138 а: Етёёуй'д‘;

mint af’ Magyar Qrfzágh амвон-га -taŕtoznak. 51 l??

п. n."
l \

1674~laen интимнымизыщем Kan- »'

télyban Еще: vétewetikf » " ’ '- ~мчп- › д ggg.;

' “a E .t „zt
y„A1675--hen »Apafì-Mihály»,l Кбит, 'Szaìllma'iŕîf »

Tokalyt», 'mint Räkotzitól' déiìolválodott,' Erdélfyà»

h_ezA tartozó Helys'égeket el-nyervénaz [тред-5:01: ч.

tol, Magyar Orl'zágra' ezeknek el-foglalásokra; м

dat botsátott , a’ honnon Téli Quártélyra Erdélyhe :

vifzfzá jöttenek.

‚ к. . ‚ _ ь—

1676-han' Segesvár, Köhalzm't, és'fokinäs

hellyek, va’_.titl=ms‘ gyujtogatok által {смешить ‚

¿s «BratfspbñnuaÃßLakofok közülA a’ Peßis fokakat 

meg-eméfzt. 5;. ‚ ' . д - ,.g '

1677~ben Elsö Rál'otzî Ferentz Munkáts Ví

xában meg-hólt. г„_ .. „ т. '

{678-Ъаы52й1еъеп gófef Romai Tgáfzár Ju

lîuvsnak 2 5-_di-k шарит. .Ugyan ezen efztendöben,

Uzoni Be'lliiPcíl';„Apafì Mihály ellen pártot ilt, és

a’. Török Portától- holtig való fogságba vettetik.

-» . .5" l ` 1681

\

О

-..A
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к: “1681-Ьёп ‘Elsö 'Apafìà Miliál'y a"‘ri12r'ga {Шаги

доп Fiját, Мадам-Арт MihälytfErdélyrFeie-I

delemségre шипит,“ a’ŕ kit a’ Török .Po-rta'

1 684-ben confirmált'; annak-utánnn'Magyar Orfzág

ra bizonyos számu hadnt botsátott.

1633.э`1-634.Беп-НАто'шк MAHUMED Törökl

'.lÍsáfzár, n’ Fö-Vezéŕf egy rréhänyd szèiz eier népf

pel"_Béts"-alá ‘kíildvjén , ‘а’ Török vPorta parantsolat-“

tyábol Apafi«Mihály'lïe'iedelem l is; a’ maga hadát

a’ Török mellé adván, Béta felé inditotta. De Э’о

Ízœnnèk Szobìef'zl'i'Lengyel Királyß a’ V-Saxonìai és

Bavariai Electorok, és a’ Lothárihgìai Hertzeg, a’

Léopoldus Tsáfzár fegittfégére érkezvén , a’ Törö~

kölìet igenigen-‘inëg-verik, `Bétset’az ofirorn aloll

._ fal-fìabaditják'; zéà. a" y'I`{'il'¢'.’îk«öket valább `81211“) nyom

ták, minek-utánná Efztergornot, Наташи, Sze’tsént,`

Viségrádot, уймы, Рейвц-Вщйг, Kafsát el-vet

tek vólna, im _ .

Junin.: ' l `Il"

Ара/г Mihály 1686-Ьац А’ RomiTsárzárral

erélyxiek dolgairol bizònyos качать-асы панде

gálg' a" melly Transactioban Léopolduszo-maì Tsá~

так Apafi МИМ/ус nz ErdélyiFejedelômdégben con

iirmálja, és az ifju Араб Mihály Fejedelexńs'égre va

yló магнат helyben hadja.

i KN»
»iff '. . "tu 325„ .. l __- . „и. . _. _

‘ 1687-ben Carolus Lotháringiai Hertzeg , a’

Felséges Romai TsáÍ'zár, Léopoldus Hadával Оско—

lierńek 7-dikén ibé-jövén Erdélyben ',1 és fzabadofon

» TeliA Quartélyra bé-Í'zálván, Араб Mihály Fejede

lammel az Órfzágnak dolgairol végez Va’ -midön el.

ve'geztetett, hogy Erdély Orfzága~magát a.’ Tsai-A

'fzár Protectioja alá botsáfsa, a’ Fejedelem, és а’

Fejedelmi Méltoság pedig maradjon a’ régi диареи.

tyá'

‘ _VJ-im _am „n .www-ŕ



щепаонеметь ’5. ах с. „в;

__tyában, éea’ этана}: Szabadségnkba'n . Privilegiù

,mokban, Rendtartáfokban,œém elébbeni formájok»

ban meg ne háborittafsanak. „Ez a’ Transactie kö.

_zônségee néyel, Lotharingicœ Transactional' ne

veztetik. ' «,_ - ' ‘- ’ v

____ _, -1688fban .Grof ¿AntpnìusiKakáßa Téli ‘Quar

.télyra lErdélybe érkeziik, ésv a’ _Fejedelemmel a’l Tö

lrijk P0,.rta_LPr0t¢Cliojárol _tellyelséggel le-mondatí;

azonban azt kivánnya , hogy a’` Тайги}, Vité'z'éi

a’ Száfz Várofokhan tétefsenek-bé , mellynek a’

Brafsai kôz népek ellene mondottanak.

__ 16904)@ ÃPÜÜSßek vlgrlîán :hoízfzas beteges

kedéfe utánn Elsö Apañ Mihály az. Orfzág 1Gy'ii

_1¿_5e_ alan’ Felél'Yáflï ,vagy .Fagarashan kéleténïe'k

LVIII-dik, _Bíwdßlmának _ pedig hufzon ' Lkilentzedik

efzrcndçibes тащи, '  . . ‘

л гм. . Ji.. _ .l _

„д MASODIK APAFI мимы FEJEDELEM»

- -, ._ migo-ben, ‘ ‚ ‘ i

_ __ _ Az «Attya halála utánn az Щи, vagy 11.1111

_Apafiï _Milzçily вышьет: a’ Fejedelemségre;`1690.

ben, a?y kiröl» jegyezd~meg rövideden _.

_ 1).b_en. Ennek édes Annya Bornemìfzfeà

Аппа vólt ,._ a’ ki ôtet 1676-ban e’,Világra szülte.

A’ mint még ma is emlegetik, igen finnyás, nagy

ra vágyodo, és mindenekben vállagato terméfzete

vagy I'zokáfa vólt.

2 Гит, Elsö Apafì Mihály halála utánn a’

Fejedelem válafztás , magy tétel felett,1 három ré

fzek
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гит aakad-oz'orf a' staturoknak vafgy Fa велась

nek elméjék. Némellyekazt akar'ták', hogy az Щи

Apaíì Mihály légyen a’ Fejedelem, minthogy már

Iannak elôtte-is annak válafztatott vôlt. Máfoknak

ugy tettzett,hogy a’ Fejedelem tételt a’ Tsáfzár геп

deléfére és jó tettzéfére biznák. A’ Harmadik rend

béliek pedig elabalván, a’ Török- Portán titkon fzi

vekben azt foralták, hogy-Tökölyi Imréht hoznák.

bé a’ Fejedelemségre', ' 65 `confirmatioját a’ Török
lPorta által Vitetnék veghel. ' ` '

‘v »rl

l' Midôn a’ Statufok a’ jövendôbeli Fejedelem

-felôll e.’ képpen 4'I'zakadoznának , Тыыуг‘ Imrehl fok

«Törökökkel ’s Tatárokkal , és _a’ :naga mellett lévö

¿Magyarokkal a’ Fejedelemséget el akarván fogl'alni,

,T_örts Váránál bé-ütött, kiknek S. R. I. Comes, 65

az Erdélyi Hadaknak Fö-Generalìfsa Teleŕi Mihály,

ifjuságátol fogva hadakozáshoz fzokott régi Vitez,

az Erdélyi Haddal, és Generalis Heißer a’ Tsáfzár

Erd'éiyben lévö Praeiidiariui'sa , Néant' Seregeivel

elejekben állottanak ., .holottl Augußusnak' 21-kén

meg-ütközvén, Grot` Teleki Mihály olly kemenyen

hartzolt , hogy kevéfsé marad'ott, hogy ~.T'ók'c'alyi

Imreh meg nem gyözettetett. De кыш vétettetvën

a’ Törököknekrokrágátái, a’ Székely hadak meg.

futamodtanak, és igy Hadi Vezérjeket el-hagyván
Grof" Teleki Mihály a’ Zernyeßi’ határon i az ellen..

ségt-ôl meg-ölettetvén,iLelkét Teremtöjének és Meg

Váltojának kezébe botsátotta. Itt efett-el Balat

tyán Havasalfôldi Bóér a1 Tsáfzár 161261031,` és

vélle egygyiitt fok Uri Rendek.

' Eìen'`

..___.‚_._._ .A „д щ„‚_.__.`т.
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Ezen a’ nevezetes hartzon General Heißer,

és Marchio Doria elevenen"fogattattanak-el, a’

_ kiket midôh Grof Tökölyinek eleibe vittenek vól.

\

na; leg elöbbfzôr-is igyy fzollitja meg: `(1l-'rinus` ad

fventu: Domine Heißer! Captus es Doŕnine Heißer!

шаек Heißer General igy felelt: Наде mihi, ст:
tibi Domine Comes lTöl'ì'JIyÍ` Ezen a’ General

Heißeren váltotta-ki Tôkölyi Imreh a’ maga Fg.

наедет. - ' ‘ f - и " / `

Ez utáun a’ nevezetes Gyözedelem utánn Tö

kölyì Imreh Szeben felé indûlt, a’ Városhoz mint

egy Mért-földnyire, Grafsán nevü Faluba bé-l`zál.

lott, holott Gyíiléll hirdettetvén azok által a’ ‘Fô

Rendek által, a’ kik néki eleitôl fogva'kedvezte

nek , vagy félelmek miatt fzóllani nem mértenek,

magát Erdélyi Fejedelemnek fzentelteti.

Statnfok ellenben, a’ kik' a’ Tsáfzár hüsége mellett ma

radtanak, Követeket küldvén-azlmperatiirhoz a’

Hartz, és a’ Tökölyi Fejedelémse'ge felöll, az Ud

varnál tudolittált tettenek , és egyfzersmipd a’ Tsá.

fzártol az ifju Apafì Mihály Fejedelemsége felöll Di

plomatica conlirmatiot sollicitáltanak, és a’ mellett

ìnlláltanak, hogy az Orl'zágbol Tökólyi Imreh ki

kergettetésére elegedendö fegittséget küldene. Kiket

Léopoldus Imperátor Mártziusnak elsô napján ke

gyelmes válafzfzal.botsátott-vifzfzá. '

Ludovicus Badensis Marchionak Paŕantsolat

adattatott vala, hogy az, alatta való katonaság

gal minden halagatás nélkül Erdélybe mennyen,

a’ válal'ztott Fejedelem confirmatioját pedig ö Fel

sége egy kevéfsé el-halal'zlja , mivelhogy az Щи Араб

Mihály tsak 15. eI'ztendös lévén, maga is mások

Cuxatorsága alatt vagyon , és nem hogy illy nehéz

` idök

.Á

Azok a’ ..

/
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__idök'be'n egy Orfzág îgazgatására, de rnég tulajdon

magak Háza. dolgainak fólytatására-is alkalmatlan

vólna,r v',Ifumrai pedig az ifju Apañ Mihálynak vól

Ишак. qunnrzi Bánßl György, Beth/en Gergfly,

Berkley; Miìlos n’ Cancellarius , Арог Ifh'án The.

sauralriusy, Gyulaßi Lájzlo, és Кате/фил Sámuel

Тара]; Urak. * l'  д

Ludovicus Badensís Marchio a’ тащат Ar»

madájával Septembernek hufzonne`gyedikén Vaska

pun ,áltaLErdélybe érkezik,¿és Petroczit! a’ ki az

umg e1.állotta vólth el-kergetvén, Szász' Sebesre fel

jö ;A Kinek. Tökölyi Imreh hartzott állanifçhqlt fem

штуками, hanem fel-koborolván az Orfzágat, és

.Badgneis Hertzeg elött elébì) nyornulván, yégezet»

reg'Qctlober Havában Havasfal-földében által ment,

és magával fok b'lagyarokat el-Yitt. Mellyek mi

dön Ягу fólynának, Ludovicus Hertzeg a’ Városo

' kat` a’ Tsál'zár Prœlìßiariue Vitézeivel meg-rakia,

Kiknek Groff Fridericusf Íf'eterányi Generálist hagy

yán ‚ page a’ Tsáfzárhoz Bétshe fel-_mentQ

Jegyezzíik~meg annakîpkáért ezt 1-ben. Mid'òn

Таз/101511 Inv-eh 7оо.‚- Мавуаг‘щгёиеккед Tatárok

Juil, és_ Oláhokkalhé akart _vólna Tôrts Váránál

тай) ефффёга: Erdélyi Hadakat meg-kémlettet

te. A’ Kém Magyar _Katana , és kennek neve >Rento

volt, a’` ki al Hcijŕer és Teleki Мёда/у konyhájában

af; _kémlelés közhen petscnyét fütött a’ -Táboroná

E’ хита menvén Tökölyi Imréhez , mindeneket

valpsággal elé-l'zámlált, è_s meg-mondott.

Y g-fzor. Bé lévén pedig a’ Pafsusleröfsen fák

_Lal rakva, a’ Jantsárfágot alig‘vetle'éfzre, melly

kì-xifztitatott, ér- игру utat kéfzitett a’ bé~jövetel

re,

_AVM Ш“Ч. шин—м“, «_ e — —
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re; annak utánna reggeli három óra tájban a’ Jan

tsárok 65 Magyar Hajduk a’ Pafsuson által kel

vén, a’ Zernyesti határon, hogy ki ne tel'senek, a’

buza közi le-feküttenek. El-érkezvén `a’ levas,

Törökök, Magyarok, és Tatárok , leg elöbbfzör is

a’ Tatárok rohantanak az Erdélyi .badi-a, 65 öket

a’ .Tantsárság/felmyomván , a’ Hadjuk és Jantsárok

az Erdélyi hadat a’ buzábol eröfsen vefztegették.

3--fzor. General Heistcrt egy_Tatár fogta-el,

de nem ismérvén ki légyen, Tököllyi Imrének 200.

Oroleános , Talle'rokon el-adta; A’ Tatár a’ pénzt

kezéhez vévén , Heistert a’ lorol le-tafzitotta , egy

korbáttsal föben tsapta, ezt_ mondván P0poleár,

melly annyit téfzen mint fzabad ember; kit a’ Tô

Iôk Vezér Tökölyitöl vifzfzá kéretett ugyan, de

nem adta, hauem vélle _Bétsböl a’ Feléségét, Zri

nyi Ilonát \_rá1totta-ki,I

4-fzer. Marchio Doritít más Tatár fogván-el,

ezt. is Tökölyi I_mreh 200. Tallérekon váltotta-kí,

a’ ki nem fok idö mulva Vas- Palánka nevü város

nál meg-holt.

_ 5-rzör. нота: Szent Birodaiombéli Groß’ Те

leki Mihály egyfzersmind két vitézekkel , ugy

mint egy Magyar Hadnagygyal, 65 egy végbéli

Török Til'ztel fókáig hartzolván, a’ fején , vállán,

melyén, hasán febet vett ugyan, de még is ma

gát meg nem adta: Útoljára a’ nyakát gégéjénél

érvén a.’ tsapás , egy bokorban el-esett , kinek

л testet Tökölyi Imreh a’ vérböl egy tekenyô viz

ben, meg~mosatván , és koporsoban tétetvén, tu.

lajdon Feleségének , Véér Зададим Gôrgénybe

el-küldötte. 

i 94.10?! ‘ '
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6-fzo/r. Annak a’ Magyar Hadnagynak, a’

ki Groff Teleki Mihályt a’ végbe'li Tôrôkkel egy

' gyiitt le~vágta, neve Szánto vólt, a’ ki annak e
lôtte az iApafi Mihály Fejedelem rabja vólt Ebes

falván , 65 a’ Tômlôtzböl onnan ki-fzökvén, és

T'òkölyi Imre'hez menvén . mivelhogy különnben is

alkalmas vitêz vólt, Hadnagyságot nyert magának.

290

1691-ben. Tök'òlyi Imreh Erdélybe egy né

hányfzor báütött és fzerentsét probált ; De Gene

ral Veterányi vigyázáfa, és ferénysége miatt femmi

re fem mehetett. ' _ >

1692ben. LEOPOLDUS Imperator, a’ Statu.

fok fokfzori requilitioiokra, Diplomat küldött, melly

nek ereje fzerint, az Щи Apaíi Mihály Fejedelem

ségre való fel-fzenteltetését ô Felsége confirmálta

Ugyan, de minthogy még a’ hufzodik efztendöben, a’

melly az igazgatásra a’ Fejedelemnek fzokás fzerint

meg-kivántatik ‚_ által nem lépett, tettzett a’ Твё

Izári Udvarnak ‚ hogy mig a’ perfecta Вида айда

Apafi Mihály el-érné, addig az Orfzágban Guben

1 nátort, 65 Gubernialis Tanáts Urakat állittana»fel,

a’ kiktöl az Щи Fejedelem, az Orfzág igazgatására

meg-kivántato Tudományt , Böltsefse'get , Okol'sá

gat, jó erköltset, és minden jó rend tartáshoz meg

kivántato Virtufokat tanuljon. Melly Orfzág igaz~

gatásának formája felöll az Imperator Genera

lis Fridericuß Veterányinak parantsolván, a’ mos

таи is fenn álló Fô Kormány Szék, a’ három Nem

zetböl álló Orfzág Gyülésben, Szebenben, 1692-ben,

Aprilisnek 9dik napján fel-állittatott, és Iñennek

kegyelméböl a.’ Romai Felséges Imperátorok takar

gato ’s védelmezö fzárnyai alatt mind e’ mái napig

lan virágzik, '

1693

--u
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1693-Ьап A’ Statui'oky ismét Követeket каше.

nek а’ Tsáfzárhoz az Щи Apafì Mihály confirmátio

ja iránt, °  i

16§4ben General Veterányi az Údvarhoz hi

vattatik. Bétsbe Apafi Milzály Mennyegzöì Porn

pát tartván elöbbfzôr Bet/zien Kata Afzfzonnyal, a’

Bethlen Gergely Léányával; annak utánna Léopol

dtu Tsáfzárho 7 való hüségének meg-bizonyittására, «

a’ Tsál'zárhoz fel mégyen Bétsbe, és azon el'zten

(lôben a’ Hazához ismêt le-jö. " `

1695-ben Septembernek ötödikén Fríriericus

Veterdnyi, az Erdélyi Generális` , a’ Lugelli har

tzon el-eÍ'ett, kinek jo emlékezete az Erdélyi Statu

I'ok elött még'mais meg-vagyon. Annak-utánna

Fridericus Аида/Зил Saxoniai Electoralis Hertzeg

Lovas Armadával jött Erdélybe, hogy a’ föld Né.

pét a’ Tsál'zárhoz valô hüségében meg-tartaná.

1696-ban Mál'odik Ара]? MUqu a’ Felséges

Tsáfzári Vwasu'hoz hivattatván, könnyü fzerrel tsak

magánofon Bétsbe fel-ment , kinek a’ Fejedelem

Al'zfzony-is utánna költözvén д egygyütt Bétsben

laknak mind halálig. Esett pedig a’ Máfodik Apa

fì Míhály halála 1713-ban Fébruáriusnak elsô nap

jaîn , harmintz~öt Eîztendös korában.

T z XVIII.
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XVIII, R É S Z._°

A’ NÉMET oRs'ZÁGI TsÁsZgÁRoK

BIRODALMA АЬАтт LETT
I REFORMATIÓROL Ек

ВЁЬУВЕЫ.

Az elsô Zapôlya Jánòs Királyságra való '1K0

rónáztatáfa utánn , a’ melly 1527-dik efztendö

ben efett, a’ Máfodik Араб Mihály haláláig, a’

melly lett 1713-dik efztendöben, 186-dik efzten

dök fólytanak-el. A’ Máfodik Ferdinánd Imperá

torral való Tractatioja utánn , melly I'zerint a’ 

Magyar Birodalmat »\1538ban két réfzekre парног

tak] i`713¢dikig 175 efztendôk multanak-'eL

Ifabella. Királynénak Budárol Erde'lyben való

jövetele utánn a’ melly 1541-ben efett ugyan az

emlitett terminulig 172 el'ztendök töltenek-el.

Bá tori> Ißván Fejedelemsége utánn , a’ melly

1571-ben kezdödötf, ugyan a’ мамаш Apafi Mi

hály Fejedelem haláláig 142 efztendök fólytanak

el. Mellyekben minémíi lett légyen Erdély Orfzá

gának állápottya, virágzo és régi ditsöfséggel tün

döklö ábrázattyának változáfa, el-hervadáfa, fon

пуа

--À-.A-..!4_..„..1  «N —— ~
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nyadáfa, rothadáfa, 65 hol egygyiktôl, 1101а’ má

Iìktol való el-pufztittatáfa, le»vágattatál"a, el-tapod

шла , raboltatáfa ‚ meg-nyomorittatáfa , eddig '

igen fummáfon le-irtam. ' '

1697-ben pedig Máfodik Ара]? Mihály az

Erdélyi Fejedelemféghez való praetensiojárol éppen

le-mondott; mellyre nézve az I_mperátor is, ön

ként való kegyelmefség'étöl indittatván , líozzája. _

igéretének, és jó akarattyának ezeket a’ v'aloságos

jeleit mutogatta,

_llben Hogy Mál'odik Араб Mihály légyen

вешай Szent Birodalombéli Princeps avagy Fe

jedelem. f ‘.

2 Г2ог. А’ Tsál'zár ô Felsége Birodalmában

valaholott Í'zinte nékie tettzik, magának annyi érö

lakó földet válafzfzon 65 foglaljon, a’ mennyi örön'

kös Jófzága ne'kie Erdélyben vagyon, 65 azon Val-y

lásának tellyes szabadságával lakozhal'sék.

3-I'zor. Azon fellyül Udvara tartására, 65
y fényefségére, a’ Tsáfzár Tárházábol minden efzten

dönként 12,000. Német forintja járjon. '\

4-fzer. Az Imperator és T_ö_rök Porta kö

zött a’ békefség ha meg-köttetik, ô Felfége hozzá- .

ia tôbb jó akaratját és Tsáfzári kegyelmét is _mu

tatja. E_hez képelì 1699-ben '

Léopolduw Romai Imperator, 65 а’ Török Tsá- _

I'zár között, Cárlovitz nevü Falunál , a’ Szirmai

Ducatusban, a’ Békefség 25. efztendökigmeg-köttet

vén, Máfodik` Араб Mihály is a’ Török Tsáfzár

Diplomáját, mellynek ereje fzerint ôtet az Erdélyi

_Fejedelemség iránt confirmalta , Léopoldus Impe

rátornak kezibe adta,

` Annek
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Annak okáért minthogy a’ Statufok Apafì Mi

hály Fejedelemmel egygyütt , világi életeknek oltai.

mát, Valláfoknak fzabadságát, Tartománnyoknak

brizete't, Privilégiumoknak meg maradását , Шеи

utánn a’ Felféges Romai Tsálzár, Léopoldus védel

mezö fzárnyai alá ajánlották , és a’ Fejedelmi

Méltoságotds az ö tettzéfétöl , és fzabados akarat.

tyátol fiiggefztették-fel: erre nézve tettzett az Äu

licum Сапа/Шашни}, hogy az Erdély OrÍìági Feje

delmi Titulus is'az Imperator Majelìáfsához tano.

zo több Titulufok közé fzámláltafsék. Az Orfzág

' nak,igazgatáfa pedig, a’ Hadakozáshoz, 65 Mili

tiahoz meg-kivántato dolgokon kivül, minden Po

.'líticum 65 Э'итшёсит requiiitnmokra nézve, a’ rend

fzerint való Gubernatorra, a"ki az Orfzágban a’

Felséges’ Tsáfzárnak képe , és a’ mellette lévö Gu

bernialis Tanáts Uraknak Auctoritáfsokra bizattas

lék, mindazonáltal 'az Udvartol való függés fzerint,

Ettôl a’ boldog emlékezetü LEOPOLDUS Im

perátortol fogva , _kezdett az _Erdélyi Keepubliça

vmeg-épiilni,
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Az ÈLÖBBENI HISTORIAHOZ TARTozo

мните MBLA

A.' `

с. ч Pag.

Aha Magyar Király 152

Abulgalì Bagadur Chán ‘ 48

Abrudbánya Erdélyben Y3 l'

Adalbertus Prágai >Píifpök Gejzát reformálja  107

Aernilianus Romai Imperátor ‚ 45
` Actes Király у 85

Agnes a’ III. András Király felesêge 170

Akara fólyo vize V 149

АНёшз кашу 35

Akrafznojár várofsa 36

Aladár a’ Gépidák Királlya ` 96

Aladárich a’ Magyarokat meg-veri 97

Alaenzae a’ Kálmukok Királlya _ 49 50

Albert János Magyar Orfzágon pufztitt 1 85

Albert Aultriai Hertzeg Magyar Király lél`zen 175

Albinus BritanniánakkPraefectufsa 4o

Alboinus a’ Longobárdufok Kirällya 102

Alde a’ Gothul'ok Királlya  51

Aldobrándus Olafz Marchio 153 1 63 169

` Alexander Severus Romai Imperátor 41

Ali Basa a’ Tifza és Szomos mellyékit el-égeti és

I. Араб Mihályt Fejedelemmé téfzi 277

~ Alibek Erdélybe bé-ìit y 184

Alinus az I. Gejza M. Kira'ly fija 156

Allemannus nevezet 1 13

Almás Bánya 32 Штаба Vára le-rontatik по

Almen,
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156

158

Almus a’ Gejza Király fija.

Almusnak a’ szeme ki-tojatik -

Alpellris Dácìa ~ 1 1 8

Alphonqu Aragoniai Király 162

Amale Gothus Király I 52

Amazonok a’ Mungálok feleségei vóltanakî 57

_ Amptl'záfz \ ' 1`12

Amuor/fólyo vize ` ‚ 148

Amurátes Török Tsáfzár 175 Hunyadi Iánostol

meg-veretik 179 Láleo Királjal frigyet

köt 1 76 Rákotzíra az ado-ért réá izen 260

Anatolius a’ Romaiak Követje 89

I. András Magyar Király lélzen 153 meg-veretik 154.

András a’ III. Béla fija Imreh Király ellen hada~

kozik ' 1 62

II. András Magyar Király léfzen 163 a’ Száfzok

nak Privilegiumat ad, 128 165 a’ Tá

` ` bor hegyére `mégye'n . 1 27

’IIL András Magyar' Király lél'zen 169

Jérul'álem vételire mégyeń '164

Anna az Wladislaus Király felefége 186

.Antal a’ pàrtofoktol Királlya tétetik 175

Antoninus Caracalla Rom. Imperator 41

' Antoninus Pius 24 Romaì Imperátor lefz 39

I. Араб Mihálynak fija fziiletik 277 Fejedelemmé
V fzenteltetik 278 Kis 5Selykre Orfzág

léft hirdettet 281 Béts alá mégyen 284

п. АраН Mihály Fejedelemmé váiorztauk 285

Tutorok alatt nevekedik 288 meg-házofo~

dik 291 a’ Fejedelemfégröl le-mond 293

Apulum várofsa 2o

Ar avagy Arintzî Nemzet 80 100 101
' rÀrdial az Erdély neve . 2

Аир Mahumed Chán f f

швам; Királyii .35 nevezet êrtelme

58

36

Af.
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Arnulphns Király 25

Arpád a’ Magyarok Hádnagygya 106

II. Gejza fija  160

Aschénás a’ Gamer Еда — 1 18

Asion yá'rofsa . 64.

АГз az Isten neve ‚ 86
Astarot az Isten neve v 142

Athál Gothus Király  52

-Atilla a’ Magyarok Királlya 88 Jászberénybe la

kott 89 а’ Romaiakkal fzövettséget köt 89

а” Népnek törvényt irt vólt 92

Attaisir Chán a’ Kálmukok Királlya 51

Attzél István el-esîk 193’

Augis a’ Gothusok Királlya _ 52

Aurelianus Romai. Imperator 46

Aurelius Antoninus Heliogaballa Romai Impe

rator _ 41

L. Aurelius CommoduèRomai Imperator 39

Austriában a’ Török rabol 208

B. 

Baidu Chán Kálmuk Király 51

. Bakatsi Tamás Cardinális 1 87

Balafsa Imreh pártot iit 210

Balalsa Menyhárt Commendirozo Generalis 222

. Balafsa Mihály Ferdinand ellen támod I ‘2l l 9

Bánífi Boldisár a’ Zapólya János Királyságának

ellene mond 206

Bánffi Diénes Léopoldustol válafzt hôz 27 6

Diénesnek feje vétetik ._ 282

Bánfl'i György Szamosujvári Kapitány 269

Bánfi'i Lörintz el-esik ~ 193

Bánlï'i Pál a’ Fridericus pártjára'áll 182

Bánfïi Sigmond a’ Törôktöl fogságba tétetik -269

a’ Mohátsi hartzon el-esik ~ 193

запугал": hellyek Erdélyben ` 32

. _ > Báné
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~Bálte' a’ Gothufok Királya 53’

Barabintzi népek a’ Magyarok attyafiai 84

Barbìnus a’ Gordiánus Tutora 43

Банзай Akos Erdélyi Prœlideńs 268 Táborát a’

Détsei határon meg-telepìtti 271

Ali Basa áreiiomba téteti _ 272

a’ Fejedelemségtöl meg-fofztatik 274.

Kémeny Jánosnak az Orl'zágot által adja 274.

Ваг15а1 András vitéz Kapitány 239 Fagaras vá

rát fe1~adja 274 fel-akalztatik 2 74

Bartsai Gaspar> a’ Székelyeket kergeti 272

le-vágattatik _ 1 73

Bafìlius Vajda Moldavát vifzfzá véfziî 261

meg-veretik 2 б 1

Balilius Demetrovítz 82

Вата 561051 65 Zádvárt Bátori Sigmondnak által

adja 242 BátoriSigmondat meg-veri 243

Erdélyben kegyeuenkedik 244 -245 Mi-y

hály vajdát meg-veri ’s meg-öli 243 Németit

meg-ÖH 2451 Székely-Mofest meg-veri 245

1Báthns Chán nagy vér ontáettlinál . ‚ 76

Е1‹161уе\1‘о11ап 1 66

Bátori fainilia költeményes credete 120

Bátori András vajdává tétetik. 218 Fejedelemmé

tétetik 239 Mihály Vajdát meg-veri 239

Székely földire I'zalad 24o Ördög Balás

тег-611 241

Bátor'i Boldisár fel-akal'ztatik 233

Báiûri Gábor Fejedelemmé tétetik 249 egy néhány

‚ Uri fzemélyeket' vasba veret 250 Brafsot

oûromolja 251 Szebenbe a’ Katonáinak a’

paráználkodást meg-engedi 251. Gétzi A11

drást meg-veri 252 magát II. Mátyás Ki

rály oltalma alá ajánlja 252 Forgáts Sig
>ri'nondat meg-veri l 250

` Bá
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Y' MUTATO TABLA

,Bátori Illván Vajda :84 a’ Vajdaságot le-téfzi 185

a’Törököket a’ kenyér mezején imeg- veri 182

Tömös Várba fzorul 133

Bätori Шуба Fejedelem léfzen 228 Fagaras várát

meg véfzi 229 Békélì Gáspárt meg-veri 230

Bátori Kriliof Gubernátorrá vállofztatik 229 feie

delemmé léfzen 231 a’ Jéfuvitákat Erdély.

be bé-hozza 23 1

351011 Sigmund Fejedelemmé lél'zenl 231 II. Ru

dolf oltalmá alá ajánlja magát 232 az elle

ne pártoskodoknak fejeket véteti 233 II, Ru

dolfal Szövettséget köt 233 234 а’ Tô

rök Tábort meg-veri 235 a’ Fejedelemséget

. le-téfzi 236 a’ Feleségétöl elakar válni 236

’ Erdélynek fok kárt téfzen 238 a’ fejedelem
i séget Bátori Andrásnak által adja 239 Len

gyel Orl'zágba költözik 239 isxhét Fejede

lem léfzen 24.3 Goroleo határán meg-ve

retìk 243. 'Lobkovitzba költözik 244 Prá

gába meg-hal ‚ 245v

Bátori Soñával Rákotzi György niennyeg

zöt tart . ~ 259

Battyáni Ferentz Horváth Orfzági Ba'n 192

Battyáni János el-esik i 193

Baján Királlyi név 101

’Bajazétes Szulimán helyibe következìk 272

a’ Vélentzei Refpublikát Görög Orfzág

tol el-válofztja ' 240 `

Baja'zétest" Thémir Chán el-fogja 77

Bavaria nevezete credete Y ` 103

Béátrix az Aldobrándus léánya 163

Henricus Tsáfzár léá'nya . 171

Mátyás каппу második felesége 133

Bebék Erdélyi Gubeŕnátor` ‚ 218

Békéli Сдана: a’ János Király Tanátsol'sa 261

ai

\ Y.
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MUTATO TÁBLA.

a’ Maximilian тащат 511 _ _` 262

Béla a’ Magyarok elsö fejedelme, az Alanu

fokat Roxalanusokat meg~veri 86 hasan

loképpen a’ Gothufokat is y 87

L Béla Magyar Király veretett leg elsöben e
 züß pénzt Magyar Orfzágban l 154

II, Béla Magyar Király I « 159

III. Béla Magyar Király 161
I IV. Béla a’ II. András fija MagyarKirály 165

Kutent ártatlanul meg-ölette 166

Béldi Pál Apafì Mihály ellen pártot üt 283

Belgioso Generali Botskai Ißván meg^v¢rì 245

Bendeguz az Atilla attya 88

‘Benedictus Romai Pápa Szént Ifiván Király~

y пак Királyi korónát küld. 151

Berich а’ Gothufok Királja 52

Beriosta a’ Dákusok Királja ` П

Beiztertze várofsa Erdélyben 3 126 239 minde

' nétöl meg-fofztatik 244 vidéke elpul`z
tittatik А 277

Bethlen Gábor Fejedelemmé tétetik 252 Magyar

` Király léfzen 253 Bátori Gábort az Or

fzágbol ki'iizi 252 Lippát Aradot Jenöt

a’ Töröknek által adja 253 Magyar Ог

»fzágot PoI'onig el-foglalja 253y Catharina ‘

y Brandeburgicat feleségül véfzi 254 Aka

'\ demiát fundál _255

Bethlen Iliván Rákotzi Györgyet fejedelemségr'e hivat

ja 256 az alatt maga vállafztatìk Fejede

1emnek 2 57/ a’ Fejedelemségböl ki-vettetik

f _ 257

Bethlen Kata II Араб Mihály felésége 291

Bethlen .lános Commendánsálétetett 263

Bétsct a’ Török meg-Fzálja  284

Bia-rma Тartománnya . `81

Bici
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MUTATO TÁBLA

Bicilis'a’ Décébalus Tanátsofsa _

Bicìlist Trájánus el-Íogatja

Bigilás a’ Théodosius Tsáfzár követje

Biorn Gothus Kiraly ’

Blandrata a’ _Socinus Tanitvánnya

Bodo Iflván Erdélyi Vajda _

Boleslaus Pudicus Lengyel Király

a’ Kálmukokkul meg-ütközik

a’ Tatárokat meg-veri

Bolgárok meg-telepednek

Magyar Orfzágba rohannak

Borìchîus a’ Kálmán fija

Bornemilza Pál Vefzprémi Pül'pök

Bofsuk vagy Bufsuk nemzet

О

l5

17

91

51

138

203

165

7б`

167

133.

167

_ ‘ 158

Bornemifza ‘Anna II. Араб Míhály Annya. 285 .

200

56

Botskai Iliván 134 233 Fejedelem léfzen 245

Katai Mìh`ály méreggel meg-öli 247 Belgio

\s0 Generalist meg~veri 24.5 felsö Magyar -`~

Orfzágot el foglalja 246 Rudolf Tsáfzárxal

békefséget köt 246

Brafso 3, 1 26. -Petrásko Moldavai Vajda felprédál

ja 208 Bátori Gábor ostromolja

Brünt Rákotzi György ostromolja

Bucha-Chán Kálmuk Király

Buda-várát Szulimán meg-véfzi

Buda avagy Bléda az Atilla testvére

Buquojus Generalis öfzve vagdaltatik

Burchán az Щеп neve

Burgiab Henrieh e1esik »~

С.

Calaták nevezetének credete \

Cara-Chan Kálmuk Király

Carl Gothus Király л '

Carlik Nemzet Orfzága fundáltatik

Ceirlovitziy békefség .

251

260/v

,5i

297

83

253

86

194.

7 0.

52

51 .

54 3

293

Carolus



f° _ МПТАТО TABLA

Carolus Claudius _Siciliai Király 168

Carolus Magnus Frantzia Órfzág Királlya a’ Ma
gyarokat meg~veri i 103

Carolus Marcellus Siciliai Kii-ály ч 169

Carolus Robertus primus Magyar Király 17xl

Carolus Secundus Magyar Király ° 174

Carolus Sextus Fejervárt megépitteti 27

Calimirus Lengyel Király _ 183

Cañaldus Johannes Baptista 200

Catharina Fejedelem afzfzony 255 az Orfzágrol

_akaratja ellen le mond 256 Rákotzi

Györgyet commendalja Fejedelemnek 257

I ‚и meg látogatja 258 Rákotzi Sigmondat

fijává fogadja 258 Tsáki Ißvánt meg.

'fzerette 255

Caucasus hegyei között laktak a’ Gothufok 56

a’ Magyarokkal egygyütt a’ Sidok is ott

ишак 142

Cajatenus Cardinalis 190

Celsus tôrvényt tudo féijfiu 4:

Chámos az Щеп neve 142

'_chán Kiráuyi név . по:

Chaj Fejedelem Királlya léfzen 103

Chémer Nemzet . . ' 56

Chin mit jelent 149

Chrisaphíus Eunuchus a.’ The'odosius Tsáfzár

` Tanátsofsa ` 9o

Chumman mit téfzen — _ 75

Chuncher nevezetnek értelme _ 93

Ciaxár Médiai Király 71

Cin Chán 68

Claudiopolis nevezet 21

Claudius Hadnagy 24 Imperator 21 az Im

perátorságot kevés ideig birta 22

Clodius Albinus Britanniának Przefectufsa 4o

Coeles



. ‚ мптщо TABLA
Coelestinus Romai Pápa ‚ 162y

Columna Cardinalis 164

Comesi Titulus kezdete 39 196
Comi n'evezet ' Y y 81

Comosìcus a’ Dákusok Királya 12

Conßantìa az Imreh Király felesége Ñ 162

Conßantinus Havas-aLföldi V»ajda vasba veretik 2 62
Conlìantînus Magnus Romai Tsáfzár 139

Conllantinus' Paleologus Imperator . и » 140

corinus а’ Dákusok Királja " 12

Cornelius Claudianus ' r4.o

Corvinus Johannes .r 135

Cotison a’ Dákusok Királja - 12

Crafznojáhr várofsa. ‘ 101

Csaba az Atilla. fija ‘ 96

Gsitták a’ Géták neve ’ 61

С1111111 fólyo vize/ 74Cunimundus a’ Gepidák Kîrálja i 102

Czeremifsi Népek 81 Illeni 1il`ztelete v 8,2

Czìántare Tartománnya ` 149

Czindus Madár neve ‚ 1 147’

Czuvaschi Tatárok 83D i

Dácia avagy Dávia Erdélynek leg régibb neve V1

Dacia avagy Dávia mit téfzen 5

Dáeîának határai › 15

Dáciának mel'ében való elé-adása 35

Dák nevezet értelmeV ‚ д ‚6

Dákufok Birodalmának formája 9

Dákusok Erdélynek ieg régibb lakorsai 5 '1 19

Trájánus Imperátor elött más Nemzet

rajtok nem uralkodott. 37, A’ Romaiak

ellen pártot iitöttenek 14 3 7 Ma nin,

tsen Erdélyben Dákue 120

Dávíd az I. Andrés M. Király fija 154

‘ Décé.



MUTATO TABLA ' _'

Décébalus a’ Dákufok utolso Királja 12 `Romát

haddal meg-vette, ’s ado fìzetövé tette

13 A’ Romaiak> ellen pártot iit 14 a’

Sztrigy vizét más felé árkoltatja 15 idei

ben Erdélyben ’Sidok költöznek 143

Décius Tsáfzár a’ Gothufokkal és a’ Gépidákkal

meg-ütközik 2'2 Romai Imperator lefzfz,

és el-véfz ‚   44

Dengezits az Attillá fija 92 a’ Leoval való ütkö

zetben elvél`z . 93

Derbem Várofsa 142

Defzpot György Fejedelem 179

Déva nevezetének credete 15

Dévát Springer Kemény Jánosnak fel-_adja 27'4

Dibba а’ Káimukok Kiráuya 49

Didius Julianus Romai Imperator f 40

Dierna a’ Romaiak hatodik Coloniaja 28

Dìka György Erdélyt pufztitja _ 282_

Diod vära le-rontatik 210

Diodumenus a’ Macrinus Romai Imperator fija 4,1

Diurpán a’A Dákul'ok Királja 12

Doboka Vármegye Erdélyben 3

y Domitianus Décébalulïal hadakozik 12

Dósa György a’ Kerefztes vitézek Kapitánnya 188

Dragfì Bertalan Erdélyi Vajda ' 185

Dragfì János el-el'ik 193

Drákula Láleo a’ Törökkel valô frigyet' fel.bontani

nem jovafolja 1 77 Omlás 'tájjékán Erdély~

be bé'üt 182

Dsitták nevezet ' ` _ 61

Èdekon az Atilla Követje 90

Edernñ Láleo a’ Székelyek pránnya 203

Eféfulta’ Gothufok fel-gyujtyák . y ` 45

Elius Hadrianus Вашей Imperator 33

^ Ellák

. \ 4

/ ` — ,Lern

 



Mnraro TABLA.

Ellák az Atilla fija el-elik _ '97

Elsa a’ Rua vagy Roa Fejedelem Követje .f 37

Emmanuel Török Tsálzár III. Iliván Királjal hada.l

kozott v 161 —

_ Emnedzur az Atilla fija ‚ ‘ 96

Enyed várol`sa Erdélyben - _ l 26

Enyedi Kallély épitléfének alkalmatol'sága 167

Erdély Magyar стадии el-fzakad ' 229

Erdély a’ Romai Imperiumtol el-fzakafztatìk. - 33

Erdélybeu templomokat keztlenek építgetni 190

Erdélyben a’ Gubernium fel-állittatik ' 290

vliìrdélynek leg régibb, ’s más nevei 1 2 3 4.

leg régibb .lakofsai a’ Dákufok 5 1 19

hét keritett várol'sai vagynak 3

igen gazdag Órfzág vólt régentén 35

Erdélyi Statufok a’ Rudolf hiife'gire meg-eskiil'znek

2 6

Erdélyi Vajdák Lailiroma 201 esküvéfek’ formâia

- 204

_.Erdélyt a’ Magyar Kirŕllyok idejekbon három Fö

Tifztek ìgazgatták 150 Magyar >Orfzag-i

gal egy koróna alatt. vólt' 195 Batori lli

ván ideiben lett kiilonös Fejeilelemfégqé.

229 ennek 1. Zapólva .lanos кашу vólr>

az óka 205 az Ellense'g pufztiqa i75

133 185 242 267 277 280

Erich a’ Gothufok Királlya 49 5О

Ersébeth V. Illván Király felesége 1.68 I. Lajos

Király felesége 172 174 IV. Lálzlo Ki

raly felesége 16'8 Carolus Robertus fe

_ lesége i 7 L

Sz. Ersébeth -а’ II. András Király lécînya 1 65;

Efs az [lien neve Ч 86

Eska az Анна felesêge 88

“ t U“ Èsláä



MUTATO TABLA'.

Eslás Atîllátol Théodoiius Tsáfzárhoz követtségben

Egpán nevezet 1 96

EfzterlxáziMiklos Palatinus s58 va’RákotziGyörgy

ki-üzél'ére Erdélyben nagy haddal mé

gien 258

El'ztergom várát a.’ Tatárok `el-rontják , 166

Ethele Chán Kálmuk Király 51

Ethele vagy Edele Magyar Király 88
Eunuchus nem öletik-meg i 92

Europai Királlyok a’ Saracénufok ellen mennek 127

. F.

Fabianus Püfpök _ ' 43

Fagaras várába fzalad Májlát IRván 210 de 0n

nan a’ Moldavai Vajda ki.tsalja 215

Fagaras várát Bátori Iflván meg-véfzi 229 Bar

tfai András Kemény Jánosnak feladja 308

Fauflus Socinus _ _ 133

Felmerhin Mikle a’ Gothul'ok Királlya 53

Fekete Iftvánt a’ Székelyek meg-lebelittik 24o

Fekete Mihályt Szulimán életben hadja 194

Fekete ügy Vize a’ Székeljek földin 72

III. Ferdinand a’ vallás fzabados fólyáfát meg nem

engedi 259

Ferdinandus Romai Tsáfzár _ 32

Ferdinandus Spanyol Király 65

Ferdinandus Cátholicus a’ Sidokat Spanyol Orfzág

bol ki-irtja 144

Ferdinandus a’ duna mellyékit meghodoltatja 206

Ferdinandus Budát oñrornolja 212

Ferdinandus AuIIriai Hertzeg Annát a’ II. Lajos Ki

rály nénnyét feleségül véfzi 190 Ma

gyar Királlyá válofztatik 206

П. Ferdinánd Bethlen Gabon-al békel'séget köt

- 253 254

Fejér

 



MUTATo TABLA;

Fejér Va'rmegye Erdélyber'i 3

Fejér-Vár Várofsa régentén Tármisnak hivattatott

13 26 Ma Károly Várnak hivják 27

Trájánus Tsáfzár oñrommal meg-vette 13

A’ Fejedelem és Pül'pök lakó hellye 28

Fidiás Görög 11161161- ember . 29

Filin a’ G0thufok.FejedeIme 56

Finnufok a’ Magyarok attyokfiai 83

Flaccus Romai Hadnagy 135 136

Flavius Claudius Romai Im'perátor 45

Fórgáts Balás . 1 74

Fórgáts Sigmond Bátori Gábor ellen haddal mégyen

250 Kolosvárt meg-véfzi 250

Franciscus Cardinalis ~V-dik Láleo Királyhoz Leve

 _ let vil'zen ~ 176

Francil'cus Primus, ÁMagyar Órfzági V, Király 127

Frank Bálint Tanáts Ur ` 1 33

Frangepzîn Kriliof _ 1_92

Frangepán Mátyás a’ Тёщ/1116 iitközetben el-elik 1 93

Frater György 200 216 meg-öletik 213'

Fridericus Romai Imperator 183 1 85

Friderieus Augultus Saxoniai Elector Erdélybe jö

haddal ` _ 29 1

.‹ G, '

Gaderytkhiu Mikle a’ Gothufok Királlya 53?

Galaták vagy Gallufok nevezetének credete 70

Gallus Volulìanus Romai Imperator 44
Gámus hegye i 45

Gaudi ezeres Kapitány 263

Gayuk a’ Kálmukok Kil'állyav 49

Gazán Chán Perliai Király t .  58

Georgius Martinulius a’.Zapôlya Slgmond János

Tutore. 2 1 1 2 1 6 Ferdinandusnak Er

, dély Órl'zágát által adja я 16

Gêpidia a’ Dácia neve 2

' U я Gepi

~
`\

I
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MUTATO TABLA..

Gépidak nevezetének credete 53 mitsoda féle

Nemzletekv lettenek légyen 94 `az ö Or

[zágokat ki fundálta>53 hol laktanak

94 _ DaciatI elfoglalják 97

Gerder a’ Gothul'ok Királlya ' 51

Germanus névnek credete 1 1.3

Géta mit téfzen _ ` 6 7
Géta a’ Septimius Severus fijaI 4o Romai Impe

rátor lefzfz ‘ 41

Géták mitsoda Nemzetek vóltanak 6 _ mitsoda r
l nyelven befzéllettenek 7 8 9 a`z ö ne.

vek 61

Ge'tzi András a’ Fejedelemfëget meg nyeri 251

Gétzi János Erdélyi Gubernátor 232

vGe'trud a’ Vilhelmus Burgundus léánya 124

Gétruda a’ П. -András Király felesége 163

I. Gejza a’ Toxus fija 106 fogadáli tf'éfzen, hogy

a’ Magyarokat a’ kerelztéuy hitre meg-té

ritti 107

Gejza Hertzeg . 123

G_ejza Király 124 Henricus Auñriai Hertzeget

a’ Teutokat, Bavarufokat, és a’ Szakfzo

kat meg-veriI 125 a’ Száfzokat Erdélybe

шпиона 1 26

Gejza az IiBéla fija _ 155

Il. Géjza Magyar Király 160 Saxonîábol fok Dé

pet ki~hiván Erdélyben meg-telepitti 160

спад Tartománnya 148

Gilányi Gergely a’ Töröknék adçt vifzen 272

Gifela a’ Sz. Iliván felesége 109 151

стад а.’ Tzigányok neve 146

Giuth vagy Gauth mit téfzen 48

Godofridus Lotharingìai Hertzeg miért él Rex

` Hierofolymaa titulufsalI 127

Gothár a’ Gothufok Királlya 5l

t _ Gog



мпшто, TABLA.

» Gog nevezet alatt való Profétzia 60

Gola mit/ téfzen- 137
Согбйапиз Romai Imperator 42 Х A’ Thordai rom.

[оп várban tanáts házat épittet 43

Gothár a’ Gothulok Királlya 49

Gothilás a’ Dákufok Kirallya` 10

Gothufok mitsoda népek vóltanak 47

Gothufok hol lalktanak 64 Me'siába Tráciába Il

. liriába bé-iitnek 46 a’ Romaiakat meg

verik 46 de viÍ'zÍ'zá nyomattatnak. 46

Kikadták nékik a’ Gothufi nevezetet 47

Béla Fejedelem meg-veri öket 87 а’ Sar-_

P ymadiárok öket _lakó hellyekböl ki-üzik~

65 Pannoniát, el-foglalják 97 a’ Ma

gyarokat meg-gyözik 99 Erdélyböl ho

vá lettenek 120

Gréfa Andrés el-elìk . A 193

Gregorius Quintus; avagy Benedictus Septîmus tsi
náltatta a’ Magyar Korónát 109 151A

Grofki Rodericus Spanyol Orfzági Gothus Király >145

Guldus vagy Galdus Kálmuk Király _ 55

Gyalu és Fenes között R'ákotzi meg-veretik 272

Gyula Hadnagy `él Erdélyi Vajda 3 106

109 151 201

Gyula Fejérvár 26 a’ Romaiaknál Apulum vólt

a’neve 27 ma Fejérvárnak neveztetik 27

Gyulai Sára az I. Gejza felefége 106

Gverßeiu Krißof el-elìk 194

Görög Orfzág a’ Török birodalmában clik _ 14o

Görögök birodalmának' határa 159 Erdélyben hová

telepedtenek 14o ‹

He

Hadad vára meg-vétetik по

Haik az Örmények leg ell'ö Királlya 145

Haller Gabor а’ fogságbol .ki-fzabadul 272

Háme
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MUTATO TABLA

Haller Gábort Kemény János magához viteti 273 _

Hámela várofsa h v \ 1 22

Hámpo Ferentz el-elìk 193

Harág az Arméniai Királynak Léónak ñja 145

Hafsármaut Nemzettség 65 72

Heißer Szathmári C_ommendáns 276 Тökölyi Im

rére támod és a’ hartzon el-fogatik 287

Hémer Nemzet 56

Henrica a’ Rákotzi Sigmond felefége 262

III.. Henricus Roinai Tsáfzár 152 171 adot vet

a’ Magyarokra 153

Henricus Außriai Hertzeg 125 160

- Henricus Lignitzi Hertzeg 76 166

Herkules Görög Király fiu _ 85

Herrmann Szebenbe magának Kaßélyt épitt 109 _ 1 24

Herrmanvitz a’ Gothufok Királlya 87

Hifpánica Inquifitio fel»á11ittá[`ának ideje 65

Homonnai Bálint Fejedelemnek commendáltatik 248 `

IIL Honoriul Катай Pápa 164

Horváth Simon а" hartzon e1efik Y 1 93 ‘

HunnuI'ok áldozatja 79 törfökei \ 82 i

ницуаа vára Erdélyben ` ' 180

Hunyad Vármegye Erdélyben ' 4 n

Hunyadi Láleo Ulrik Cíliciai Grofot meg-öli 181

Hunyadi Mátyás Tseh Órfzágba fogságba _vitetik _
18 1 Magyar Király _léfzen i 1'31

Hunyadi János I'ok Törököt vág-fle 180` Erdélyi

Vajdáva és Gubernátarrá tétetik 178

Mahumed Török Tsáfzárt meg-veri 180

Hutterus Albertus Szebeni Kìrály Biro 233

I. ' Y

Idánthur vagy матами; а.’ Scythák Királlya 56

Il-Chán Mungál Király ' ` ' 53

Iidiko az Átilla fclese'ge 88

¿lng-Chain a’ кашами Királllfg, ~ 49

`
..

11913?
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Itis nevü költött 111611 a _ 29
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Kayuk Cháu a’ Kálmuliok Királlyà 49
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tatik ‚ 244’
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Lagyìk az Oláhok vajdája 1 73
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Sz. Láleo az elsô Bêla {1111155 Magyar Kìrály
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П. Láleo Magyar Király léfzen 161

III. Láleo Magyar Király léfzen 163

IV. Láleo Magyar Kìtály léfzen 165

Láleo Erdélyi Vajda 1 7 l

V. Láleo Magyar Kîrály léfzen 175 Amurátes

Török Tsáfzárt meg-veri 176 Vál'ná`

e nálel-elìk . 177

VI. Láleo Magyar Kìrály léfzen 173 `Befztertze:

vidékit Hunyadi Jánesnak adja 179

  

Hunyadi Láleot meg-öleti 181

vn. Мыс Magyar кашу letzen _ 135

Latsk András Erdélyi Vaìda 201 д

Latzkfì Iñván Erdélyi Vajda 174. Ё

I. Lajos Magyar кашу, 172 1
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Légio ['zamfzerint mennyit têfzen 17 l

' .Lengyelek' miképpen jöttenek Erdélyben, és опал ‘

hov-á telepe tenek 138

Léo Konßántzinápolyí Kîrállyal Dengezits és Irnák l
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` Lég_ Romaì Pápa » 187 1
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Losontzi Lál'zlo Erdélyi Vajda 1 85
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Lotharingica Transactio 285

а Lutherana Vallás kezdete_`Erdélyben 190

M.

Macrinus Romai Imperator ' 41

Mágog a’ Gothusok Királlya. 4.9 60

Magyar mit tél'zen 73
Magyarok credete 67 Hányad magokkaldöttenek- l

ki Scythiábol 3 Miképpen fzármoztanak
Sarmátiába 69 _neveiröl 71 74 kik a’

maradéki 74, kik az attyokñai 75. 78

79. 80. 81. 82. 83. 84. a’ Magyarok

és a’ Romai Tanáts közöt kötött fzövet

tség 88. a’ Magyarok közül a’ Gothu

fok által fok el-vél'z 95. Erdélynek nap

kelet felöll valo réfzében meg~telepednek

95. a’ Duna és Tömösvár mellyékin

meg -telepednek 96. a’ Magyarok és

Gothufok között valo vér ontásnak az

óka 96. Scythiába vil'zI'zá térnek 97. a’

Frantzia Király Birodalma alá el'nek 1032

104. Scythiábol harmadfzor jönek ki

105 Arnolphus Zventibaldus Morvai Ki

rályt megvçrik 1.06 Erdélyt és Magyar

. 913
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vifzfzá térnek 153 pártot шнек 183
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Náudor Fejérvárt ólìromólja _ 189

VI. Mahumed Bétset meg-fzálja ' 287

`Mahumed Ваза а’ Bartzafágot fel-prédálja 208

Mángu Tatár Chán 148

Mántzi a’ Magyarok Marakiékinak A’ neve 105

Marchio yDoria el-fogatìk ` 287

Marcialís Szazados C_ara'callát megiöli ~ 4l »

Marcus Antoninus Romai Imperator 39

Marcus Aurelius Romai Imperator 24

Margaretha , a’ _Morvai Hertzeg léánya 172

Margith a’ IV, Béla Király léánya . 167

Mária a’ Lajos Király léánya Magyar Királyságra

koronáztatik . ` 174

Mária-Tzel Styriában 173

Sziiz Mária mikor lett Magyar Orfzág Patronájává

v x 107

Markalf nem vôlt a’ Salamon bolondja 155'

Maros Vásárhely a’ Székellyek anya várofsa 199

Maros-Váfárhelyre Orl'zág Gyülel hirdette

` tik 269 a’ vidéke el-pul'ztittatik 277

Martinufius György a’ Székellyeket adofizetésre

« - fzoktatja 200 a’ II. Zapólya Iános

Tutora 211 az Órf'zágot alattomban

Ferdinandusnak által adja 216 meg

Öletik 218

Marton a’ pártos parafztok Királlya ~ 175

'II'. Mátyäs Magyar Orfzági Király 250 Bátori

Gabor magát az ö oltalma alá ajánlja 252

Mátyás
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' lofztatik 181 a’ Yhartzon meg-sebef'sitte
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Maximilián Magyar Királyságra vágyodik 135
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Llaximinus a’ Théodol'ìus Tsáfzár követje ` 91
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-Mediterranea Dácia 1 19

- Nédues Scythiai Király l 71

Мё‹1иГа léány képe a’ Thordaî Vár Карп fclett 29

Médufok Monarchiája ismêt fel áll 71

Menkéli vagy Míckle Kálmuk Király 53

lVlicîsla Lengyel Orfzági fô hadi Vezér ' _ 155

Mihály Vajda Bátori Andráí'sal meg-ütközik 239

241 Bátorì Sigmondat meg-veri ‚ és ke.`

. gyetlenkedik 242 Epitaphiuma 243 244.

/Miko Miklosnak feje vétetik A ‚ 241

Minhé Vajda Erdélyt el-akarja Pufztittani 27o

Minoslaus Olofz Orfzági Kírály ` ` 160

Mifnheus a’ Gordianus ija ` 43

Modefìinus törvényt tudo férjfìu 42

Mohárs mezei vefzedelem 191

Mogol Birodalma 85

Montékukuli Erdélybe'indul 279 12,000 Törö

köket vág-le ' 232

Mordua béliek [Beni 'ril'zteleœ ` 32 83

More vagy Märe nevü tifzfátalan lélek 67

Moréus Filep és More’ György a’ Törökkel való

ülközetben el-eí'nek 'A "193

Morvaiakat Be'thlen Gábor Erdélybe hivìa 139
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Mundzuk az Atilla attya. 88 9 1

Mungálok 47 Orfzágokbòl ki rohannak 76

Mungel az Alœnza’. Chán ñja 50

Mungl Chán I Kálmuk Király 52

Mufzkák’ bal vélekedéfek más Nemzetekröl 1 14

N.

Nadányi György a’ Medgyeíi Toronybol le-vettetik

253

Nagy Andráü Bátori Gábor meg~öli 251

Nándor Fejervár 6 a’ Török meg-fzálja 180

Nap az Alaenzae Chán fija` 5o

Nápoka várofsa Erdélyben 20

Naposler vagy Nagosler Fejedelmi maradék . 5 7

Nazája Tatár Fejedclem 76

Nemefek adot nem fizettek 197

Nemeì nevezet 1 14 Német nevezet 1 13

Neven Titulus -v ` 93

Neurus a’ Scythiai Magyarok neve 75 31

Nokos vagy Nogos Mungál Fejedqlcm 56

VOden Gothus Király к 51

Ogus Chán 52' 54 70 71 76

Oheimen Titulus 93

Oigur a’ Magyarok neve 7 1

Oksán a’ Bolgárok Kìrállya 1 65
Olá mit téfzen у 137

Oláhok a’ Romai Colonìák maradvánnyi 135

Oldemìr a’ Kumánufok Fejedelme also Magyar Ór

fzágot fel-predálja 1 65

Orda Chán Kálmuk Király « 51

Oreßes az ’Atilla Követje Y 91

Orlovitski Mihály eleíìk 193
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Ofcin az Arméniai Király Léo fija ` 145
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Oñrogoth a’ Gothufok neve ` ‚ 64

VOtto Magyar Király 17o
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Ördög Balás Bátori András Fejedelmet meg-,öli 241
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Pál az Alaenzae Chán ñja 5o

Paleologus Görög Tsáfzár 179

Pallás шеи Afzfzony képe 29

Pápiennius a’ Gordianus Tutora 43

Papter Gothus Király 52

Parabusceufok, és Piláteufok Nemzete 55

Perma Velikie Tartománnya î 81

Perfeus Görög Királyt fogságb'a vifzik  ` 139

Pertináx Romai Imperator ‘ 40

Peßet a’ Tatárok meg-fzálják 166

I. Péter Mufzka Czár _ l 1 14

Péter Magyar Király 152

Péter Váradat a’ Török meg-véfzi 19 1

Petki Iliván Balìlius Vajdát meg-veri 26 1 Ali Ba

* ' sa a’ Fejedelemséget néki ajánlja 277
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Philemon a’ Gothufok Királlya. . ‚ 67

Philippus Arabs Gordiánul ellen pártot iit 43

a’ Dákufokat 'fzabadsággal )meg-ajándé

kozza ‘ - 44

'Pipinus a’ Cornelius Magnus ñja . 103 104.

Plintha a’ Romai TanátrKövetje ` ч 33

Podebrádi György Tseh Orfzági Király 18 1 1 82

Pomponius Tòrvényt tudo Férjfìu 42

РоГоп Várát Bethlen Gábor meg-véfzi 253

Prámorfzki Ferentz Rákotzitol a’ Lengyeléknek Ге

gitléget kér 262

Prinyi Ferentz az ütközetben el-efik l 193'

Proculus Törvényt tudo Férjtîu 42
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Protel'lanlok'Rákotzinak panafzolnak ‘ 259
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Radák Láleo a’ Székelyeket meg-veri 2 19

Ráduly VajdaSzékely Moleli meg-611 245 a’ На

tori Gábor hadát meg~veri ' ` 250
Radna Bánya Erdélyben y 32
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I. Rákotzi György a’ Fejedeleml'éget vadáfzfza 257

Fejedelem léfzeu 258 a’ Törökkel 52.2—
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ja tfatolni 260
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meg-fzáljal 267 a’ Törökre kéfzül

267 Kinán Budai Basát meg-veri 267

fokat prédál 27o a’ Tábora ’Suknál

telepedett-meg 271 Uijolag Fejede

lem léfzen 271 Szebent meg-fzálja 272

RákotziSign-iond Fejedelemmé léfzen 248 262

Bátorì Sigmondnak a’ Fejedelemséget által

adia 2.19

Radogaililiur, Vizigothufok Királlya ' ` 87

Rékän az Atilla felesége '  33

Rex Hierofolymae Títulusnak credete 127

Rhédei Ferentz Fejedelem « 266

Richesá a’Bé1a'fe1esége 155

Ripensis Dácia 1 a’ Romaiak el-foglalták 1 1

Rogerius Siciliai Fejedelem 158

Romai Birodalom határa` А 16 46

Romaiak ellen a’ Magzyarok hadat indittanak 89

a’. Magyarokat -el akarják pul'ztittani. 95

' Rome
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Romé a’ Tzigányok neve 146 honnan vette ere~

detét 149

Ronto a’ Tökölyi Imreh Kémje 287
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I. Rudolf Tsáfzár Konßántzinápolyban levö Köve
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II. Rudolf Tsáfzár Bátori Sigmondat Kegyelmébe

véfzi 244 Erdély az ô Protectioja alá
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_ S
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Salánkomînt a’ Török meg-véfzi ж 19m
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Lapponiát, Livoniát, és стадами el

foglalja 66

Sármis a’ Dákulok Királlya 10

Sárolta az Ilìván Király huga 152

Sás'làa Pál 30 40

Safsen, Saifsi nevezetü Nemzet. ` 1 12

Sauromatos a’ Magyarok neve vólt 72

Scabal Adin Erdélybe bé fit 176

Scah Abbás PerIìai Király 58

Scytha nevezet tégen közöní'éges vólt 62 a’ Scyithi

ában maradott Мазут-01: kìjôvén , Erdélyd

ben és Pannoni'aban még-telepednek 1 ooy

Segesvár 3 1 26 1 6 1 János Király meg-fzálja 208 287

Septem Caßreníìs Regip az_ Erdély neve 3

Severinum Várofsa 173

Severus Romaì Imperátor 19 20 28 40

Sidok a’ Décéb'alus ideiben jöttenek Erdélyben 14.1
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«Sigge a’ thhufok Kìrállya 49 51
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Siméon Vajda Havas-al~földiböl ki-kergettetik 242
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бит Chán 51 52 56.
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,Solaphiter a’ thhuqu Fejedelme 5_6

ßpìqtta Babba Képe imádtatik 81
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. Sz,áfz,Sebes х 3 126 275

Száfz Város 126` 162 a’ Tatáròk fel-égetik- 275

52еЬец 3' 124 126 Száfz Nemzet Anya várofsa

19 7 a’ Szebeniek Lutheranufokkáléfznek

190_ Rákotzi meg-fzálja 272

,Szekélyek Erdélybe jiinek `119 а’ Szarvas Marba

béli"adot~me,gfizetni nem akarják 187
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Ía'pólya Jánosra támodnak. 190 eIÍeiië

, pártot ütnek 219 härom réfzre стай:

nak, ’s miböl állott az ö adojok

Bo'tskai Ißvánra татами 236 Bátoŕi

j _ Andrálì meg-ôlik _ ' 240 24i
Sìékely Moles a’ Tôrôkôket meg-veri `235 Er-l

délyben támodáli` inditt 245 Fejedelerr'r-î

mé lélzen ' _ _ 245*

'szejdi Асьтеъ ВаГа Етаё1уЬё а: 271 a" 11.41.0111

` _ hadát meg-veri х 272

Szent Györgyi Sigmond _ _ 182

S'zent Györgyi János Erdélyi Vajda Magyai Királ

1yá легки _ _ ‚ i 185

Зим Gcthardnál 12.0.10' Török ¿Lenk 285

Szeremilì Népekk _ e 8i.

Szi'lágyi Mihály 181 Erdélyt meg-hodoltatja 182

‚ а’ Török Tsáfzár meg-ôleti 183'

Sziláli Шпон а’ Medgyèli Toro'ńybol идет: 253

‘Szinán Ваза meg-fojtatik ‚ 235

Szolnok Vármegyè Erdélyben  _4'

520111016 Tamás Erdélyi шаг: . 172
Sz'ulimán Magyar Orfzágba bé-iit 1:91'I à’ Neme

fek közül fòkaknak fejeket véteti 1 94 Buda. u

várá't meg-véfzi 207 213 AMagyar Orf

fzágot és Erdélyt el-akarj'a pufztittani 223'

Szigeth várát “мед szálja, és Jánós Sigmoxïd
_ Királynak ajándékoz'za _ 226l

Szultáln менты Rákotzi György Ilellyett más Fè

jedelmet válafztat " ` 264"

Siven a" _Gothul'nk Kìŕá'llya' ’

Táboŕ щупе 111211111155 Kiŕály fermégyeíf 164'

~ Ták vagy Tau' Nemzet' Birodálma Efdêlybcń л 4"

так, vagy таи mit 1.4111111l - £16.

Tańaùn а’ СбсЬиГо]: Kiránya' _ 56"

'ráfmis vámfsa- 13 a’ печам csloniája ze'

х f' . 'rai'
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. MUTATO >_funzt-1.1

Тatár az Alaenzae~Chán fija 5o

Tatár-Chán Kálmuk Király _ 5,

Tatárok Magyar Orl'zágban laknak 76 pufztilta.

l nak 166 Erdélybe bé-ütnek 173 Erdély.

ben rabolnak 267 Erdélyre rohannak 275

Taunach a’ Kálmukok Királlya 49

Telebuga fejedelem 76

Telegdi Ißván Fel-akafztatik 183

Teleki Mihály Tökölyire támod és el-eíìk 286 289

Tengis Kálmuk Király ' _ 53

Tengri az Щеп neve 86

Teut Teutates vagy Teißo Német Fejedelem 116

Teuto а’ Szál'zok neve 113

Thálmis falu Erdélyben 14 143

Thémir Chán Tatár Király 68 Bajazêtelt vas ka

litzkába tétette 77 a’ Török Tábort meg

veri 149 meg-hal ' 78

Theodosius Görög Tsáfzár 90 91

Thogárma, a’ Gomer fija. 118

Thorda nevezete 30

Thorda Vármegye Erdélyhen 3

Thorda a’ Nemel'ek anya-várofsa 19_6

Titus Vefpáíìanus Romai Tsáfzár 143

Тотогй Pái a’ `széke11yelr lenendeßnéìére kaiser

tetik 187 191 el-esik ‘ 193

Tor, Torony, Törvény honnan neveztetnek В!

Tor avagy Torgaoth mit tél'zen 43

Torgauth a’ Kálmukok és Mungálok neve 48

Toxus a’ Zóltán fija 106

Tökölyi Imreh az Erde'lyiFejedelemféget el-foglalja

286 Fejedelemmé ['zentelteti magát 287

‚ Törts váránál Erdélybe bé iit 288

Törökök Erdélybe iitnek 175 185 a’ Duna és a’

Til'za mellyékit fel-prédálják .227 Léo

poldusra haddal mennek 282, e's Léo

poldus Tsáfzár között frigy köttetik 282

Тёщ
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Magyar Orfzágra haddal mennek 284

Тёщ: Vára Erdélyben  „ 173

Trájánus Zármizegethusát тег-1315132 13 Erdély

bcn 5 efztendeig hadakozik 14 a? Du

nán hidat épittet 17 Romábau egy nagy

oleopot épittetetî , a’ mely alá halála u- ’

4211111 el-is temettetett 18 Dáciát Colo

niákkal тег-тай]: 18 utja 33 Erdélyt

Moldavát Havas-aLfôldìt a’ Romai Biro

dalom alá hodoltatta 35 mitsoda pénze~

ket veretett 34 38

Tranlylvania az Erdély neve 3

Tribonianus Juris Confultus ' 42

Tsáki Iñván Erdélyi Praeíìdens 220 Catharina a’

Fejedelemséget magával egygyütt néki á-ltal

akarja adni 255

Tsitsoa Vára Erdélyben 173 `

Tsuludi nevezet ~ 80 `

Turk a’ Kálmukok Királlya 49

Tündér nevezet alatt Dácia дамами A 37

Tzigányok {'zármozáfokrol való vélekedés ’ 147

U. ` »

Ubbe a’ Gothufok Kîrállya y 4 49

Udde а’ (301110101: Кйтёиуа 5L

Ugoria Tartománnya 105

Ula mit téfzen ~ l 137l

Uldin a’ Magyarok Fejedelme 87

4,Ulpianus Imperator 1 9

Ulpianus Törvényt tudo férjfìu 42

Ulricus Ciliciai Grof 179

Urs a’ Magyarok Fejedelme 106

Ursul a’ Magyarok Fô Hadnagygya ‚ 3

Urtzindur az Atilla Fija ` .„ 96

Usbeck Tartománnya v 59 73

Utz-Ook Nemzet 56

Ujgur Nemzet ` ` 7 д

Ujla
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Ujlákot a’ Török meg-vel'zi i9 1

Ujlaki Miklos Erdélyi мзда ' {173 202

.

Zalathna Bánya ' .Y ‘ ' '32l

Zániulx a’ Dákui'olî Királlya - 9

I; Zapo'lyá János Erdélyi Vajda 188 és Ferdinánd

két Királlydk között Békefség köttetik.

209 Erdély Magyar Orfzágto'l miatia fzaí

_ kad-'el 265 Száfz Sebesben meg-hal 2 1 1

П. Zápolya 161103 Sigmond fzületík 21 1 ‘Szulimán

_ eleibe vitetik 213 Erdélyben uralkodnî

kezd 219 Szulimán udvarláfára mé

gyen 224 le-téfzi a’ Királlyi Tituluß;v

‘ ’s meg-'hal ~228

Zámorfzki Lengyel Ur’ Mihály Vajdát :neg-veri 242

Zárma yárofsa Erdélyben 20'

gármiz'egethufa» 10 Décébalus ott lakott 12 Tra-_

` jánus, UlpiaTrajana-nak nevezte 26

v a’ Magyaròk 1erontják5 2o'

ienta Philofophùs _ 55

Zernyelì Oláh Fain Erdélyberî 2d

Zeugma lvára I 2 1_

. Zin'gîs Chf'în Mungál Király ”‘ 35
Znoymo Vároí'saA Mo`ŕva Orfzágban l _ 175

Zoltan az Arpád Fija 106 201 Erdélyî' anerná

tor 1'09 Fejedelem 152

Zólyólnî Dávid Bethlen Ißvánért Rákotzi György»

hez köyettségben rnégyen 256 258` 259

Zrinyi Miklos' el-efìk 9- 227

Zrinyi Ilona a’ Tökòïyi Imreh' Felesé'ge 289

II, .lánós Kiŕály . 2'8 13S

Jáfon Görög Ki'rál)`r fin _ _ ` . 35

Ifáfz'ok ho'nnan fzármòztanak 35

Jenizeí fólyo Vize _ 71 101

iérémi-ástvajda’ Мешать-111 ki-kèrgeìretìk' 242‘
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.lérufálemet Titus Vel'palianus le rontja 143

Jéfuviták `Erdélyilbe bé-fogadsatjaak » . 231 °

.Johannes Corvinus ' 185

Johannes Magnus _Svétziai Püfpök> 49 50

Johannes Sigismundus a’ Zapólya'lános Király fija.

‘210012’ Török Ts'áfzár meg-engefztelél'ére

`ajándékot vil'zen 224 Maximiliánnal fri
5 b`gyet köt  . f 228

I..Io[`ef Romai Tsáfzár Í'ziiletik`v ы . 283

Julianus Spanyol _Orfztági’Gatl'111_.‘s.'.‘~l ‘ ~ ’ 14.3

`.T_ulianus Cardinalis Oratigjára _ILLál'zlo a’ Török
'kelv köföu frigyçt fe; Ьодца 176” ‚

замша дя'шеь яме afl 11"' ` ""sz
Jumishippás azllien'neve i ` А` и” ` ` 83

Jultinianus Romailmperátor “п _ л  ‘ 42

._ ‘___ V__ ___ . _. ____ ._ .. .

Vagner Bálint Yersei Majlapllhgánrôl L, 215

_Valeriauus Romai Imperator, ,_1 f a ' ‘ 45

Vallai Tartománnya ’ 'du' ~. . . ',_36

Va“ Vá“ ` ` "L", 'Til' ‘д; ' ‘Д » ,'83

Váradi Imreh el-elik „ц ‘_ »_x " `193

Váradi Ißván öfzye vagdaltatìk 270

Várhelyi Yetael ffl“ ' 20

Vármegye Lakof'sai` Fel-ofztattatáfok 196'V

Vámánál való véres, iitközet' i' ' ' " ‚ 1:72

_Yas-Kapunál a’ Török Erdélybe bé-iit 1,84»,

_ Чаша Henzeg a’v` Magyarokonkegyetlenkedik '1535

_Yaidák Laifiromal 201 esküvélek formája 202

11261111.1111. а.’ темы Mihály Fèlesége 2891

_Venceslaus M. Király '4' ` 17.0.,

Venulétus Törvényt tudq férjfiu 42

Verbultza’ Magyarok Её H_ádnagygya 3 106.`

Veres Benedek a’ Magyarok Elôlljároja. ' 183'

Veterányi тати; Efaëryböi 11.11.1111..' ада

Viátka béliekre kigyok rohannak t .80

Vigur avagy Uigur Nemzet A ‚ 70 71
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uVim fólyo vize . ‚84

Vifegrádbol a’ Magyar Koróna tìtkon Außriába vi

tetik -. 1 75

таща Vize 'l' 52 53 94

Visurgis fólyo vize » 1 2 l

Vitsius Péter a’ János Sigmund Király Tutora 2 1 1

Vogulitzi Népek Iñeni tifztelete 78

Volga Vize Mufzka Órfzágban 48 ‚8! 136

AVojda Vajvoda mitsoda fzok 195

Vratislaus Tseh Órlîzági Fejedelem _ 154

 

à ' ‘.

Ezen Könyvben a’ Betíi-fzedö által ejtètt hibák közûl

’ a.’ nevezetefebbek e’ következendôk

' 1. lap. 13. sor. neveztetik olv. „пенек. 7. lap. 24.

sor. Borsthenas olv. Borißhenes. 8. lap. 2o. sor. Ille

go olv. Ille ego. 42.1ар. 111501. jure confultufsal olv.

iuris confultufsal. 43.1ар. utolso'sor. nevezte, ma

olv. nevezte maga 73. lap. I2. sor, never olv. neve.

76. lap. 16. sor. Bátsius olv. Báthus 81. 1ар. 18 sor.

Wañlius olv. Balilius. 85. lap. 9. sor. Colcis olv. Col

chis. 85. lap. 32. sor. Mongol olv. Mogol. 89. lap. 33

sor. Melanchorico olv. Melancholico. loo. lap. 28.

sor. Trikufok olv. Tribufok. 124. 1ар. 16. sor. Gétrub

olv. Gêtrud. 136. lap. 23. sor. Vallia olv, Vallai. 144

lap. 2. sor. s’ képpen olv. Órfzágot el-foglalták. 15o

lap. 14. sor. fzafzokra olv. fzakafzokra. 175. lap. 5.

sor, ez utánn 3-fzor olv. Conlìantzia Várofsában Né

тес Órí'zágban Hu.: nq/ì meg-¿gettate ‚ és a’ kik

az ö vallását követilk üldözte 4~Í`zer ’s.a’.t. 178.

_ lap. 25.501'. Gubernazorár olv. Gubernátorrá. 182.

lap. x6. sor. kadakoz'ott olv. hadakozott. 183. 1ар.

35. sor. вещих olv. Béátrix 230. lap. 29. sor. Bátorì

Illván magát a' Lengyel olv. mag-ät a’ Bátori Ilìván

Lengyel Király. 233. lap. 35. sor. Albettus olv. Al

bertus. 248. lap. 15. sor. el~alatt olv. el-alat. továbbá

nütt Moldava., a’ [бь—

beket, mellyek még tal_v мм- д‘.

Vaso meg-jobbithatjaf?" '
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