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Jászokrúl, és }\únokrúl 1801 -s<>
eszt.~nd. Deák nyelven közre · hotsá- . ;
tott' munkám erant, mellynek Tzimje
ez: Comentatio d'e Initiis, ac majoribus
Jazygu'P, et Cumanorum , eorumque
· Constitutionzöus. Magyar Hazánknak
-némely Tud6ssai arra ösztönöztek.,
hogy :mivel a' Magyarok közt a' Deák
nyelvben nem jártas rész·nek is mélt6
vólna ·e' Tárgyrúl tudo.m ányt sze;rezni, e·z en' rész várakozásának is tennék
eleget; hogy e'.képen a' Jász, és Kún
Nemzetnek ismérete_ még -inkább ter. jedne. Ily jóra tzélozó ösztönre, és
javallásra tehát azon munkámat üres
ór.á imban magy'ar nyelven megujjítottam, és b~vebb kútfőkbúl a' megfej·
tegetéseket úgy intéztem 1 hogy a· hol _

)(

világosítás kívántatott, el ne maradjon. I\ét részre osztottam · fel munlt.árnot. Az elsőben sz6llok a' I\:únohrúl,
mivel a: fejtegetéseknek sorjában elsők •. A' másodikban pedig a~ J ászokrúl,
mostani hirto]iaiknak le irását' mint1},ogy azt . a' Geographus hönyvek i9
. elő adj'ák, elhagyván. Azomhail ide
raga_sztom a' J ászkürtriíl, mely ·L e el
h~rtjének is hfvattatik, rövid érfekyzésemet, melyre azon kürtriíl tapasz·
talt némely .ellenkező állítások, jelessen Decsi A11:tal Ú riiak helytelen ma.g yarázá"tjai .i ndítottak.. Szorg !l lmatos.
fáradságomnak ~lég jutalma lé~zen, ba.
a' N eni.zethe-z vonsz6 szíves .hajland6, ságom j6 emlékeze~ben fog ~artattni.
Irtani Jász~Berényben Fehruar ius Hol. napnak !20:kán · 1820. esztendőben. '
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A' Kúnok a; Hunnusoktúl származtak.

Ezen állitásunlmak tn'eg világosításáta · szüksé~
előbb a· Hunnrn•ok eredetérúl szóllani. Hazánk
érdemes Irója Pray Kanonok Degvinez Fra ntzia
· lrót követvén ; D1ssettatiojábao , és az ájtatos Iskolák ·.szerzetebeli_Cetto Benedekhez irtt Levelében;
és azok szerént- B:iraosi in Supl. Analect. Terrae
Scepus. megmutau~H;, hogy a' Hunnusok a' 8.irn.liak Kronik~íja ~zerént Sineustúl Noenak Onok3j~túl, a' ki a' Sinai birodalmat fo,pdálta, és a'
nyelvek Ösze zavarodása után a· testvérével Arnatheussal _Indiában az lndus „ és Ganges. úgy Ko- .
.• angus, és Kiangus folyó Yizek körúl le telepe. dett, vették kgyen eredeteket. · Sineus Hante•
bong uradalmföan Sinkán (_mostani Singán) város~ á t fel építvén, nagy nemzetségre szaporodott.
Utánna az Öregebb fia Yaus létt uralkodó, a' ki
a' maga fiát Cunust az uralkodásban részesélette.
Yausnak halála ut::\n Cunus hasonlóan a' maga
fi ával Tiyuss~l uralkodott. Yaus a' Poyang tava
mellett Yaotehou várossát épít~tte, Cunus pedig
1

Kani fou nevezetiit, ahol a' mint Hübner Geog.
T. H. pag. 7 41. mostan Pekín várossa fekszik ,
állította, és a' lakosait a' maga nevérúl .Rúnok·
nak h ivattatta, me_ly nevet a::..omban a' Sinnaiak
fenn héjázónak ilélvén, azokat inkább a.z anya
várassokrúl Kamyongoknak hívták. TovábbCunus Hia, vagy Kia urad almát Hoangi tartomá·
nyába helyheztetvén Lám Fó Pap által Tanjounak,
mely a' Sinaiak nyelvén annyit lészen, mint
Istenfi, neveztetett, és mivel a' Kún ok J_.ám
t anit<isára a ' teremtő Istent imádták , és a'
'.Bonzi usoknak, a' kik · némely hamis Isteneknek
áldoztak, tanításokat megvetették, a' Sinaiakat
u~yan G'or • L
va·gy Garbo1~z::ísoknak, magokat .Pe·
dig Mogordknak. _vagy Magaroknak, az az igazi Máguso~hak ·. nevezték, és igy onnan eredett
reájolc a' .Magar név. ' Előbb említett Cunus
· Kristus születése · előtt 2057 ·dik esztendőben
meg halálozván ,
fü.; · Tiyus m aga kezdett
uralkodni. Mire nézve a' -Sinaiak a' Birodalmolmak · idejét azon eszlendótúl kezdették számítani, azon1ban Tiyus hogy az allyárúl a' népére adatott Kún, azut:in pedig a' Sinaiak által
reájok ragas?.tolt Kamyong n_e vezet köztök valamely . kfü ömböz.é§_t--i:ie vonjon maga után, az egész
népét közön~A!Sen Sinaiakuak hiv::ittatta, mind
az ~'ltal
\
„vel azon népe a' fegyver fogásban,
és a' t ek erősségében magokat megkülömhöz··
tet1 , , Tehongi , nevezet, mely t~onlo t, ·vagy
1zmost jeJent , ragadt reája; minthogy pedig a'
Sinai :gyébh nynzet~égekkel Ösz,e nem f~rhettek,
azoktul elszakadtak, es az anya varossoktul Ramyongtúl az Amur vizf"hez., és'· az. Angara, és Irtisch vizek forrási:hoz terjeszreaék ki magokat.
1
Ugyán azért a' :Sínaiaknak nagyjai hirodalmoknak ál1andó.f'ág.á rúl gondoskQdván „arra in·<lítattak ~
hogy Tiyus Maradékinak Hío uradalmokhan az.

a•

örökösödés ( successio) jussát fe] forgatván, a'
birodalom · székét a' Síneustúl Han vize melleit
fundált · Hantehűng uradaJmokha tennék által,
meJlyet tellyesítettek is Kr. sziil. előtt 1056 dik
esztendőben, mely esztendő óh~ a' Sinai Tsá„
sz<irok a' Kúnoknak , a' kiket mái· ·Hienyonoknak:
hívni kezdettek, ellenségeik lettek, és a' Ftúnok
is a' Síoai birodalomba gyakor b~tsapásokat tettek. tovább.
Ugyan Pray Kanonok az említett munk áiban
írja, hogy Goegus a' · Sínaiaknál ~ralkodott Han ·
nemze.tségbűl vaLó tsemele életének megtart:ísa
, végett az Angara, és Irt is.c h -vizek mellett lakó.
attyafia1hoz fulv<ín,, és ott fejedelem.mé tételtvén,
· J-iem tsak a' Nemzetségeheli nevezete sz.erént Kun. nak hivatta magát, hanem a' Kunoknak, kikela' 5i·
. :na1ak I-Iiongnuoknak , a' Görögök. pedig Hunnu·
· soknak hivtak, Kir:ílyi székjeket is, .mely a' nap
~yugoli A~iába ,- sőt a• · nap keféti Eur.opába is
által vitetett, megerÓs(telte~ Bizonyitja · azt is em·
· l(tett Pray Úr, hogy Teuman , a' ki a' Sína1 Kronl.kák szerént Goegus után 9 Századokkal később
a'- Hunnusoknál fejedelem volt, egyenesen Kun
Goeguslul ~zái·m:izott, és öt n_emzetségeknek ,
iüellyek e• képen neveztettek: Gntichi, Houyenchi, Lanchi, Supocbi, és Hieoulinchi ; törsök
attya volt, és még len Europáha nem közelítettek
a' maradékihúl választattak a' HupRus fejedelmek
jelessen a' Lintichi ágazatbúl. Melybúl az tetzik
ki, hogy fü:iJa Király névtelen Jegyz©je ezen nem·
zetségeket jelenti, --a' midőn a' Sciih1ához közel ·
lakolt Gog, és Magok nemzetségeket említi, kik- ·
túl Atíla Hunnusok Kir31ya, -és a' Mag 'arok, úgy
ezeknPk fejedelmei Ugek, és Almus- sz:írmaztak
szavai ezek: C. I. Ab orientali parte vicina Scithiae fuerunt Gentes Gog, et Magog, et prímus Rex Sc1.thiae fuit Magog filius Japhet,
.

1.

fi. -

-

et ,ze.ns illa a Magog Re,.f5e vpcata est Moger, a
c4jus progenie Regis descendit nominatissimus,
et po_tentzssimus ~ex Atila. Langa aute1}'1- post
tempore -de progenie ejusdem Regis Magog descendit Ugek Pater Almi· Ducis_, a quo Reges, et
Duces Hunga_riae originem duxerunt. Me fy sza··
vai azo111ban az el őre botsátott· eló adásoktúl abi>au" külömhöznek , hogy a' Hunnusok első Királjának Magogot ,áHítja, és a' Moger ,, vagy Magar_
nevezetet Magogtúl erédettnek mondja.
..
A' IJiungnu nevezet ednt Gehhardi Magyar _
Ország-Históriájában, Geschichte des Reichs Hun. garn l. Th. azt állítja a• 187·dik és következő l<)•
pokon, hogy ·_az alatt a' -.Tatárokat kelletik érteni,_ a' kik eleinte -a' Sínai_északi, vagy is Dzili;
Scbans·i, és Stheansi nevu tarlom:inyokban lak. ·tak. Ebó KiráJjok volt ·.Meten Kr. szül. előtt
209-dik esztendő táján, á' ki magát Tanjounak
(Égfiának) hivatta, mely nevet az ott következett
Királyok is fenn tartották. Uralkodott Méten 55.esztendeig, és mivel a' Sínaiakat gyakran háb or•
, gatta , ezek. ellenére Schansi tartományban nagy
kőfalat · állitottak, hatalma j}á húzta Rorea földjét, a' Sienpi, és Unou Tatároknak Laot_ong ne•
yl't Tartományokat; egész Siberiát, végre a' mi
a' Ja poniai tenger, Amur, Jrtissh, Obius. vizek,
~s Bajkal · ~ava ~ a' Caspinm tenger, és az Iodíaí
T ibet tartomány környékén fekszik, és ·L aotong„ b an . választott lakhelyet. Fi.és ő bb, ugymint 120·
dik esztendő táján Hr. sziil. elő tt azon Hiungnu
nemzet ·a• Chiuaiak f.l tal h áb orgattatván, ~gy.ik
i:észe Harn1l pusztaságba vonta magát, másik pe- _
dig különös Feiedelrnek alá jutott. A• napkelet
fe]é lakól{ Rr. s1.ül. után · 48-dik esztendőben uj
Tanjout, vagy Királyt ' v:Hasztottalt; de 93 ·dik
esztendőben Országokat eh·észteJték, és ·abbul a~
. ({hinaiak, vagy Sínaiak által ki szoritatta~, azom·

.

.

• I

ban a' 5-dik Századnak v,é ge .f_elé nagy,obo eroré
kapván, az új Tanjonjok Chináoak észak~ ·résiéii"

'"~,,sászárságra ~etrielkedeu,;. k~~tá~ ~~~t~~1 HiungoúT.
;.igaza.t ft5y-d1k esztendo1g '-il 1 saszan Tronust
fenn . tartotta. l}..zok a' kik g:s.,dik esztendőben a' ~
Chinai. lakhelyeket· elhagy tá-~, Ki & Buchari·:.frrak
'rurphan' vagy Iguii nevtt Tészébe~ ~'l. lrtisch vize
melle költöztek által, elfoglalt_ák , egész. Ka-pl$ak"'
tartom;hiyát; vagy is Astrai.ánt, Ka .~ánt. és Cfr"
C<fssiat a' Tana-i~ vizéig, a·z. El'utok birtok~\t, · és
. S iberi:foak d_éli r észét, ugy, a' Jaik vize mellékit
120-dik eszten<loben az Igurukot meghodoltatták: 124-·ben 'pedig nagy Ruchariáóa is, ·"é-s ' a"
Volga mellé be nyomultak~ · Azomban
, Ha ezen előadás a' GÖí"Ög Irókéval egybe
veLtetik, :::z jön ki , hogy a' most említett Asi'3i
·Tarto 1ányökba a' ga ·dik esztendóben által köl. ·tözöt Hiungnú nemzets égek nem mások ..hanem
·a' Hunnusok vagy is a' Run Magyar-ok voltak 9
a'. kiket a' Görög Irók m-ár Kr. sz. után az elsö .
Századnak elején ismérvén, -Hunnusoknak , 's
~un oknak neveztek, a' Tatárok pedig a' Ch inai
részen maradván, ott kezdettek uralkodni , és az
~'."dík Század vége felé 'l' sász~irság ot fund áltak, a_'
k1k hogy hasonlóan a' Hiungnú • név abtt értető-qtek, és hogy a' Huonuso.k nemzets~géhez lar·
tozt~k, Pray U1~ Degvjnázzel egyiitr elismerik.
Minekutánna a' Hunnusok .a' Síniak által , a'
m1nt fellyebb érdekeltetelt, ki szorítattak, Sci'e'
thiába *> vették lakásokat, ahol már a' Göröq
1 -

~·

„

.

----!"

.

' •) Se\thia régellt.en Asiai, és_ Europai Scitbiára kül öm: böztetett, amannak mondato tt azon rész , me1y a'
· Tanais vizétű1 napkel et felé ki terj ed, és a' Volga•
Jaik vizeit, az Asiai S armatiat , úgy a' Cas pi;.i.m
tengernek déli r észét a' Seres víz éig ·ben fogl alja, _
Europainak pedig az állit.ato tt, niely a' Cumerius
~osphorustúl,.. vagy is a' l;úmea szigctétül <i' J?.ún~

-

--

(}
Irók rólok ernlékeznek ·, és első ·lakhelyeiket .Qt\'
állitják, jelessen a' Turphan, vagy Igur tartoma„
nyában. Az "Igurokot, v. Ogorokat Gobi, vagy
Chinai Qyelven Schamo homokos pQ.szta válasz„,
tott<.1 e! tőlök. Innen fir. szül.. után az első Szá ...
zadn:fk elején a' ·vol.ga vize, és. Caspium tengere
melJé, vagy is a' mai Astrakanba · jöttek által,
.Z3-dik esztendő táján a' 1\le<lusohot, és Arimenu-.
·.sokot háborgatták, awm ban A,bshoron tartományán keres:itűl vissza tértek. Eszak. felé egészen
· a' jeges· tengerig, vagy is Siberiában az Obiuson·
túl l\i nyúlq hegyekig ki terjedtek_, 9:i-ik eszten ...
dőben · egyik r.~szek az Ongorokkat együtt a' .Ia_ik (Ura11) · vizének forrásához közel a' BasGbkirok·
tartományába , a' más.ik pedig az Irtisch folyó
· ·viz~, és az. Altai hegyek · mellett tel~ped. tek Je ,
és a' körűl).é\Ő nemzetségeket ,hataln1ok alá vé-.
· v~n, erejek igen nagyra nevekeclett. Szomszédj;úk voltak nap.kelet, és déHelől az Alanusok, a' ,
kik a' m ai l{abardiáhan, és Cercassiába11', vagy
is a' l<,ehte., _és Ca§pitinl tenger ek, Gauca~W· be„
gye , és .rranais· ·közt a' Dneper v. ·Boristh("nes
forr-ásáig laktak. 159·ik esztendő ~áján Arrneniá„
· ban, .füs Asiál:}an *>, Pe:rsiápan, és Mez.iál;>i:tn **>
torkáig?. onnan 1'ratziálg, a' Ta~ai~tul a 1 Boristhe~ ,
nes, 'f1s~a, Ister vagy Duna v1i;e1 közt a' Pontu~
tengerig fekszik , a' Tyras, vagy Dneper, Hipanis
vagy' Axianes; és Gerhus vizei által öntöztetik . .
111) Ki,ss Asiánal( hivattatott azon rész„ ahol most Natoli~
fekszi}\, t. ~ · a' fekete, és közép tengerek közt. Itt
virágzottak hajdan Phrigia, Misia, Aetolia, Jonia,
Lídia; Cari:i, Doris t Lyci.a, Pisi dia, Parriphilia, Lyc;úrnia , é~ Pontus. Mostan a' Törökök három
tartományol\ra osztják , melly~kn.ek neveik ezek ;
Anadoli, Konia , Itschil, (ez a' kettő ~· Karavaniat)
Adana, Mel)asohe, és Sivas.
JF•) Mezia Serviát, és Bulgariát foglalta magában. A'
· Remus felé ki nyuló részét Dard:mianak is nevez„
tek; ettűl délfelé kezdődött Tratzia, ahol rnost Ro1

1

mutogatták magokat, a' 5-d1k Században pedig
majd a' Ganges vizé.i g, és a' nagy puszlaságig ,
mely a' Seres 1 vagy Tibetanus ne nzeteket a' Sci·
thá' tál elválasztotta, mellyért is· lndo cithiáknak neveztettek. Leg híresebbek ;olt<l '- köztök
az Eutaliták (A bi Hunni, feh ~r Hunnusok) kik
a' Persak szomszédságában az Oxus, é.; ,Ja artes
vizei közt lévő szép. termékeny föld(.)n 1aklak ,
ueveket vették Tala szótú1, rne_ly az E! utok , Mo·
golok, és Bucharok nyelvén :rnúót jelent. Al.
bania · tartománya rólok neveztetett. Simocatlé\,
és Eustat.bms Görög Irók Abtdatáknak is hivják
hasonl<) nevi'L Várassokrúl, mely a' Jaxartes mellett ép-lHt.
.
A.' Hunnusok b1rodalmának le írt ki terjedésével első fó uralkodó, vagy ' is Nagy Úr lett
„köztök Zemen, vagy Schemen. - Ez a'. maga ha.
talmát Europába is .kilerjes:z;teni kivánv<ín 573~ik
esztendőben ~•z altyafiának Cheléne_k három fiait
t. i. Bélát, vagy Balambe , Ke_ - é.t;-és---Radikát
tí:t; száz nyoltzvan ezerbúl állott seregével , melly~t 108. Hunnus ág:.izatokbúi öss7.e szedett, oda
~lküldötte, és e l foglalvá~1 ~g 1 sz Eu_ropai .s~~·ma:
trnt, és a' Danastru v1z.etúl a Tisza vne1g k1
terjedő Daciát *) Mezi<ít , a' Viadrus vize mellett .
0

mania, Törökül Romili fekszik. Tratz iá t az Illi~
ricumtul, és Rulgariálul elválasztja a' Hernus hegye, Asiátul, és
atoliátul a' fekete tenger , Gra e:.. ·
c"iatul, Ó> Maae doni atul S trí1non vize, és Pa aeus
h egye. I tt ís rP.genten virágzó tartományok ''.g tak
ezek: Astica, C<ienica • S a paica, Medica, B ss ica, .
V saisetica, Selletica , és az Odriariusaké • .
") Dacia ·a' Gepidák előtt a' Gothuso}\ hi o hl ma volt,
· és Gothiának hivat at.o tt. Határozták é'sza llrúl a'
· Samq_geták, ' é3 B:isternák, napkeletriíl a' Roxo anusok vagy R uss113ok, az ,Al\lta vi,zén in13en D é lrií.l
a' Duna, . napnyugotrúl Tamasiták, vagy Jászok,
é~ némely Roxolanusok. Három o ldalrúl h ('g ye k1\.el volt körn.yéliezve, melly~ken két 1:Yilá~ yal"' ~
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lévő napkelet.i G,ermaniát, és Panrroniát, a' Ju~
lius vagy Caroicus hegyekig biro<lalmát ki terje s z~
tette. Zemen után következ,ett Turda, vagy Ká„
dár; kit Olympiodorus Charatonnélk nevez, és
a' 1It1.nnusok Királjai köz,t elsőnek ii1attatik , en~
pek · uralkodása alatt II. Valentinianus Tsászá~
385. dik . esztendőben a' Hunnusok birodalmát
Daciában, és PannoniábarÍ frigy kötés mellett ·
megerősítette , megholt 406-dik esztendőben. Ez·
után lett Nagy Úr öregebb Bendegitz „ vagy l\fund-

Bontás, és Tabás. A' Gothus ok is kétfelé osi tat..
tak , nap.k eleti, és napnyugoti G othusokra ( Ostro ...
got~i, Y.es..t_,gothi) a' napnyugotiak - bírtá k Erdély
. Orsi-ágát, val~chiát, ~s a' Jászek (Jazygum ) földét a' 'ris.{á~g, a' többi r.észe ·~· 11apkele tiekhez tar ...
tozotv Fű Várossok a' fekete tengernél v,olt. Rö..,
· ·videhben ·v évén Daoialwz tartozrnk · azon tartomá.,. ·
nyok, m_e llyek a' Dneper vagy Boristhenes folyótúl ·
· fogva Dél felé a' Dunáig, napnyugotra pedig a,
Tiszáig ki t~jedtek, és így mínd az on föld~ melJyen mo st a' H avas alfölde, Moldva, E rd ély. és
Magyar. Ors~ ág~ a~ a, '1'iszátúl Er„dély folé ',a' fekete
tenger mell~tl i~ észak felé fe~vo télrtomanyok11~1\
egy része kt teri ednek. Aurel1anus T sászár 272 - 1~
esztendőben meggyőzvén a' G:othµ s.o kot, Daciabúi
mi n d en R,ómai Coloniákat által szállította M éziáh a ,
Daciat pedig a' Gothusoknak, Carpatusb'elieknek ~
S armatá knak , ~s Van q alusoknak által engedvén '•
M ezia t V ~leriana Daciának nevezte, és azt két felé
o ~ ztotta, t. i: közép Daciára ~meditetranea.) és parti
D aciára (Ripemis, v. Ripar1ensis) amaz benn fog"".
. lalta m ai Serviát 1 és BuliJariát, vagy Naissus, Sa·r..,
oica , · ~s S copia Vávaso H. környékét, em ez pedig
· :Bulgáriának azon r észét, mely Gradiscatul kezdv~
Mo rva, és Nai · su~ felé vivő lineában majd egészen
;Remus h egyéig ki nyulik, a 1 többi része Meziának
·na . nyugat felé hivattatott el"_ő ,~ezjának, ~' m ás ~~
része pedig a' Remus h egyétul :t · fekele teng eri g
má~odik Mezjanak, tovább Ma'gyar Országnak a'
"Tiszát.úl Erdély felé való r észe Erdéllyel, Valachiá~
yal, és M oldvával együtt Dacia Trajana nevet kapta.
JAásd ezt Gebhardinak a' fellreJ?b említett könyvében,
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juk , á ki a' Hunnüsok Riráljai kcrzt ilia:rmadik~
nak áll itatik. Ez Aetius Romai Vezérnek kéré~
sr.re b:íro m .fiait, t. i. Atil<H a_· Tanais, és -Volga
mellett lakott.Kúnoknak, vagy Acatziroknak Vezérrt, úg y Kevét a' Boristhenes környékén lakott
Gothusoknak .i\.l .urát 1 és Bud<.ít, meUéjek rendelvén a' Inaga testvérjét iffjabb Bendegi~i.et' Bu„c hariának Al urát is, seregeivel Olasz országba küld ~ a' végett. hogy a' Római napnyu.gotf birodalmat el fo glaló János · Caneellariust Theodosius
napkeleti Tsászár ellen segétenék; ~ azornban Já·
nosnak megölet~etése után a' néJkú[ ,~ hogy via„
da lba keveredtek volna, sok arany ajá~1dékkal
h azájokba visza tértek li2S-ben egyedi'.tl Buda maradv:in meg PannoniábaQ Üdárral az attyáoak
testvérjé vel tapasztalás kedvéért. 1.V,lost emlitett
. Oktar .: a' napnyugoti Pannoniának, és a' i:1apke·
leti Germaniának az Odera környékén Alura volt,
a,- Királyok "közt ötödiknek számitatik , -.a' Burgundi us·o"K végett indított, háborúbar:i véletlenül meg·
holt 429-dik esztendőben. Még Oktáron kivl'tl ·
Bendegitz uralkodása idejében Alurak vol~ak 1.
Béla, vagy Balamber-, a' ki már fellyebb ernlí·
telelt 1 Sarmatiában, ahol fejfr Russiának BeJai,ee1'; mostan Bielozero Várossát épúette, a' Hún..nusok fiii'áljai közt másodiknak irattatik_, meg„
holt 387-dik eszt. 2. Uldinus .Meziában, a' Hun•
nusok királjai közt harmadiknak neveztetik :meg„
holt ,410-hen. 3. Keme Pannoniában, ahol a'
Romaiak által rnegtámadtattván :179 ben rnegöle- ' tett, és Berne házán eltemettetétt. /+. Iff Bende·
gitz a' kit Priscus Oebarsiusnak ;nevez, az Asiai
ré.~znek Har~ánja, közönségesen Kun Kánnak, ·
vagy: Kunok vezérének hivattatatt, AtHa halála
utá11 ·az egész Hunniának Nagy ura lett. 5. Rova a' napkeleti H unniának .Alura, a' Gotbusok vé3

~eU

a'

Róni~iakkal
,•·

hadakozván, a' hartzban el . . -:.
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eseft, a' Hunilusók királjai közt hafodiktak áfü.,..
tatik. Ör. Bendegitz utan Na gyúr lett a' fia Atila.
vagy Etele 43Li-dik ehtendőben az Atil, vagy. Ethel ( mostan VoJ·gaJ folyó vizérűl ugy nevezte-.
tett. Birod:ilmát környékeiték az 0.bius torkátúl
a' S-ar natiai, és · Balticum tengerek. az A ibis to1<„
káig, onnan a' Comagenus hegyek, J ulius hava~
~ok, Ad Piai tenger, és ·Hemus hegyek., iun.en a'
· Pontus tengere, Plv1sis, ·és Cyr is vizei , to vább.
az O _im s-víze a' Toho1is össze folyásáig. Mingyárt
uralkodásának kezdetén maga mellé vévén tesh
vér attyafiát 1lledát vagy Budát a' Pontus mellett
Jakó · n~peket zaholázta meg, innen Theodosius
:nap\.e\eti _Tsászá\" ellen indult, és . azt adó fizet :s„
re kénszerítette , azoinban gyÓ.zedelniéi t azzal
mot.skolt~ . be ;< hogy testvérét Bltdát álnokúl meg
·Ölette· 44-S-hEm: ez után Ill. Valeotiniánus na~
nyúgoti ·Tsászártúl azt követte, hogy Hunniáhúl.
ki szökött 'nemzeteket előb ,bi lak helyeikre utasítsa visza, t. i. Langvedociábúl, és Narbonábúl a'
G~tlmsoko.t-, . Belgiumbúl a' Bul'gundiusokot,
Aurelianumbúl az Alaousokat, Cataloniabúl is a•
Got~úsokot, Andalusi<íbúl a' Vandalusokal, azon·
· han azt meg nem nyerhet vén 500 ezer fegyveres
seregével
Tsászár ellen indult, és a' Catalau. niai mezőn ARtius Vezérrel megfüközött; és mint
g yő11.edelmés Gallia ·, Italia, és Német O.rszágok„
búl felszedett igen sok zsákmá.nnyal, és szóm„
· t a\an fogoly népekkel Pannoniába visza tért 451-t
ben: · fö lak<ísát a' Tisza mellett Fegyverne en ,
mely Ma·chaeropolisnak hivattalott , válasltot.la ,
a' Tartomfoyaiban pedig Kar-k~nokat rende.lt t. i~
1-0 ~apkeleti Germaniában Spre~ meJlett 1rvő
Colonid V,íro~sába Edekurat, a' kit Priscus Ede.„
conn1k n"'vez, és késóhben Italiának Királyit~í„
. g:íra is iutntt Odoace.r név alatt 476-ban. 2·0
És,;aki Sarinatiáhan vagy a' mo_stani 14.il vaniában

a'
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Belozeria · Várossába Oneg urat, a' kirl'tl ilzutánBeloz.eria tartománya Onoguriának hivattatott,
és ott az ő Nemzetségébúl egymás után hét Oneg ·
urok mint Ka1•kanok uralkodtak. 3„0 A' l\.Q.nok
r észén Azovia Várossába a~ maga fiát Ell~kot, a' ki
is a' H.únok, vagy Acatzirok I\..arkéinjának nev~~„
telelt, és a' Tanais, és Volga vizei mellett ki te~·
jí"dt. KQ.nok közt uralkodott. 4-0 Dalmatziában
,J ;ulera Yárossáha a' maga Ca11ceUáriussát Orestes~
·
Atillának sok jeles tetteit élmellózzük, fe\telt
tz<'lunk egyerli'.tl tsak, az· lévén, pogy a' Hunnusok~
vá lto zá s:)lt rö viden elő adjuk. Megholt ezen nagy
Úr li55 · d~k es ztendőben, a' kit Priscus Rbetor
e'.képe[_l m~gasztalt : Nemo unqzu+n_2 '~ 9u f. in
Sáthia regnaverunt, ta1J.tas re~ tam orevi témporf! gessit. Totius Scithiae domi'natum sibi
c.omparavit, et ad Oceani insulas· usque, suum
lmperium . extendit, ut etiam R<;mianos tribu~
torum praestationi obnoxios_ haberet. Halála
után tsak. hamar birmdalma elhanyatlott a' fiainak
egy nlás ellen való törekedésel. miatt. Rözönséw
· gese.n háron1 fiai emlétetnek , t. i. Ellak, Deng:i sich, éslrQák. Némellyek, Alatik, és~Csaba ne„
vúket is azok közé .számítják, mely e'kfpen fej•
teiik nieg; ,t. i. két felesége lévén Atilának , az
első N émet N:.emzetségbl'tl Veronai Detriknek leá ...
nya Kreinheltz, a' másik Hunnus vérbűl való Kreka
nev1í, amaz sz'ülte Alarikot, a' kit a' Németek
Aladárnak, vagy Ardariknak is hivtak, Kreka pe~
dig EUakot, Dengisichet, és Irnákot. Alarik Pan. noniának A Jura volt, kesóbhen pedig a' Gepi„
dáknak Királja lett a' Trajanus Daciájáb an. Irnak
rnásként Uracs névvel is emlitetik, a' kire késóbh
a' Cs::tb-a név adatott, és így Csaba név alatt Irnák értetődik. Az attyok haláfa után eltelvén egy
-~~ztendá ~ anna.k pom.p~s . eftemetésére több :Né„

.)

,

.
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rneÍ fejed.efmek.számos ha<li'seregekkel ősze gyúl„
tek a' Sicambra mez:Őségre, a' kik a' temetés ideje
alatt. Verónai-Detriknek unszolásábúl alkalmatosságot V(!ttek az Ösze szövetkezésre a' végelt, hogf
Atifa.birodalmának Europai r,észe Alariknak jus-.
son. Innen min~yárt a' temetés végezelév.el a'
tlak közt oly nagy osze háborodás történt' hogy egy
·más ellen hadr.t kerültek. Ellak mellett a' Hun. nuso:k;, Alarik mellett az Ostrogothus , és Gepida serégek majd 15. nap alatt Sicambria ·kör.
nyékén folytatott ütközetekben hartzoltak, és két
részrűl közel 30 ezer elhulván' végre a' gyóze„
.. deJ~m, . Alariké lett. Maga Ellák is a' .hartzban
· elesett. „ A'. megmaradott' Hunúusok Emindzurral ~•
.. és-Ul-tz~ilüeca.l ~Budának fiaival, a' kik Dengisich
. mellé hajlotta~-z.-A.luta vizének tork:.ínál épúlt
. ~rősség~khez Hungvárához, :agy Hunni várhoz,
a~útán Ellakn~.k Azoviai birtokába kergettettek ,
~· legkissebb. Ottsök Irnák, a' ki még ts.ak 12.
esztendős volt, Honoriához III. Valentiniánus
Tsászár leányához, a' ki Atilának házasságára · vágyodott, Constantziriapolba vonta magát~ Dengisich ·azon törekedett, hogy Dalinatziát, és Pan.
noniát az Ostrogotbnsoktúl visza v~hesse, ugyan
azért a' Királjokot Valemirt haddal megtámadta.
Leó Tsászárt is .követe által megkérte Meziának.
és Paononián.ak Yissza adása végett, de kérése sikeretlen lett, azért isDengisich 468-dik esztendőben ujra a'G..othusok ellen irn;lult, de szerentsétlenűl; mert
Meziában megyerettettvén, Arnigisclus által, a' ki
Asparriak Atila .vejének, és Mezia Alurának Ve ...
zére volt, megöletlelett, és feje Constantzinapolha küldetett.
•
.
· Ezen tört~net ut:ín Irnák Constantzinápo!t ·
ott h:igyván, a' Nagy attyának Öreg Bendegitznek
Öttséh.ez iff._Bendegitzhez már akkor Hunniának
"Na~y l;lrához; ment 408„ik esztendő táján éppen

'
t_f
a~kor, a' midön a'· Pers~k a' fejek ékességérúl
ugy nevezett Cidadtus ' Ho:nnusoJrnn ' gyózeqel~eskedtek. Bendegltz az Onokájának elérkezésén,
:igen örvendezett , és Ölet · azonnal maga t!tán kö ...
vetkező Nagy Úrpak, a' kit Priscus Kun Kánnak
nevéz t az egész '.Nemzet rnegegyez~sével rende!te .
.l'iem sok ára lrnak a' Persákat megtámadta, és
raJtok· gyÖzedelmeskedett, rnelly ~rt ·Ís a' nép Őtet
Csá Abának, 'vagy nép attyának neyezte._ InJ!en
.e redett tehát lrnáknak Csaba nevezetj~ _, !l'lely a'
fy.larad&it·a is fenn maraqott, . és .ó róla :a' népének is egy része Chabar<;>kBak kezdett _hiva1_!att„
ni, megholt 500 eszte·ndőben,- ,
.
_
· Elláknak, PS Dengisichnek veszede,lmek után
Alarik, vagy Aladár Gepidál'l Birálja. a' .~.a1:µs ~
és Aluta vizei, - a' Karpát h'egye:i, és a' Tisza ~-Özt
a' Dunáig fe~vö Daci át ·elfoglalván, ~zon r e.szt
p.edig, mellyet északrúl ugyan a' Karpát hegyek,
keletrttl Aluta. , és Sáva, délrld Illiria az OJ~s;,
AlpesekkeL; vagy Havasokkal, nyugotrúl Nori•
cum, és Marcomannia környékeztek „ az _Os_trq„
gothok hata]ma alá hajtatváö, e'képen Atilának
napnyugoti birodalma. ehnult. - Kuturgur, és
Uturgur ~ Atilápak Onokái két felé v~ltak ~ egyik
a' "Boristbenes, es Tana-is vizek, és Meotis tava ,
a' n1ásik a' 'Pontus tengere 1üellett a' Kún ' attyok
fiaj közt megállapodván. · Irnák-nak vagy Csabának maradéki a' Hunnu,s birodalmat napkeleten
hélyre állított/ k, kik _között Csaba .névvel hötan
uralkodtak , Jegjelessebbek voltak IV .dik Csaba
-v:agy Dizabul III-dik Csab_ának, vagy Askelnek
fia, a' ki m ár a' Cazarok , vagy 'l'urkák Kánjának hL\lattatott. Ez után· V-dik Csaba v. Turkan,
Men andem f l Turxantus testvérje Tardu Kannak.
Mind ezekhlil által Játja már az érdemes olvasó . hogy 1) A' Hunnusok, Ps Kúnok .ugy a!.
Magyarok egy törsöktól t. i. Sineusnak Onokájá-
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túl Cunustúl vétték legyei;i eredeteket, követke•
egy eredetűek voltak. 2) A' midőn a'

.zendően

Sí"nai vagy Chinai részrtll Scithi:.íba által költÖz·
.tek, a' Görög Ir~k kezdették őket Hunnusok nak
nevezni. · 3) Ugyan Sciq1iában első fö uralk ddá
Jet,t. ·köztö-k "Zemen, kitül származtak azután a' .
Huonusok fejedelmei , kiknek változásaikat a Z
Atila napnyugati birodalmának el mulásáig rövi-·
den előadtuk. MelJyekhez még azt-az észre vételt tesszük, hogy a' Hunnus nevezét mellelt is
a' J{únok. ·a' tulajdon neveket fenn tartották*> és
mivel a' Hunnús nemzet több ágazátokbúl állott,
az említett Irók azon ágazatoknak különös neveket adtak ,jelessen Sogor vagy Ogor, és Abar
Calistesnél, és Simocúltanál, U nnus, Ongor,
Hugor -r Eutalitha Menandernél\ Varconítae, Bra•
silii, Udfr; Cheunnus, vagy Cunnus, vagy Chunus Calistesnél, Simocattánál és Ptolomeusnál,
'l'hunus, Megari, vagy Magari Pliniusnál ,Gidaritae vagy Acatziri Priscus Rhetornál ., és más illyen
neveket, mellyek mind egy nemzetet jelentenek • .'"'

§. II.
-Aiumanus 'nevezetjek honnan eredett.?

·Már az előbbi 'rzikkelyben a' Rún nevezet„
jeknek eredete meg Yagyon mutattva, melynek
állandó fenritartá·sa Jeginkább Ca}istesnek, Simo·
cattanak, és Ptolomeusnak Irásibúf ki tetzik. Simocatta az Ogorokrúl írván L. VII. C. Vlff. nt
erÓsíti, hogy azon Ogoroknak régi fejedelmeik
hivattattak:·Kúnoknak, és a' Kúnok azoktúl vet·
ték nevezetjeket. Szava~ ezek: fuit lzaec gens
(Ogororum) tum ·numero, tum armorum ex:..
ercitatione· validissima. Haec orientem ad flu·
~)

.

HéBöbben . Cumáno~h~_k is

neveztet~ek,

.következő Tzikkelyben kifejtetéft..

&lflÍnt a'_

15
Yili;m Til (VoJgam) accolebat, qu-em: Turcaenigrum ·appellare soleht, Carabogdania ejus
vetustzssimi Principes //_archzmi vocabantur, a
quibus etiam nonuullae illarum gentium adeptae sunt appellatz'onem , ut Var, et Chuni
nominentur. Még a' Magyaroknak Europ áha
lett ki jövetelek elolt is hordozta azon nevel Bulchunak, vagy a' mint Keza nevezi, Werhulchunak Nagy attya, kirűl Kronikájanak 6q-ik lapján
eképen ír: Septimus quid em exercitus (Hungarornrn) Werbulchu est dictus. Hic in Zala cÍr•
ca lacum Bolotum descendisse perhibetur : Pro
eo enim Pf!erbulchu est vocatus, quia Cun
avus ejus in pra.elio Crimildin.o *) per Teutonicos fuisset in.terfectus etc.
A' Cumanus, v. Comanus nevezetjekn'.'ll leg
elsőben .Plinius emlékezik, a' ki L. VI. C. XL ez.t
írjal: Ab iis sunt portae Caucasz'ae magno errore multis Caspiae dictae , ingens naturae
opus, montibus interrziptis repertae, ubi fore~
abditae, trabibus subtermediis amne diri odoris jluente, citraque in rupe Castello , quod
vocatur Cumania , comunito ad arcendas transitu gentes innumeras. **) .Mely szavakbúl az
tetzik, hogy azon Város~úl, mely kü' ·: nben Cumanal~, vagy Comanak is hivatlatik, vet.t~k légyen .
a' Cumanus nevet. Ezt világositja a' Nubiai Geographus a' 26~-dik lapon, ahol ezek olvastattak:
Ab urbe Lania ad urbem Chazariam , a qua
nomen habent Chazarei jlumini appositam
•) Ezen hartzot a' 611.-dik lapon CrUinheltinek nevezi,
~ely történt Atil:lnak halála után Sicambria, környéken a' fiai ellen, és tartott
nap, a' midön
Alarik a' Németekkel lett győzedelmes.
u) A' leírt kapu Derbent Várossáná l Scl1irv'án tartorná~
nyában a' Caurasus ht>gye közt fekszik , mellye~

in.

lehet tsak Persiábúl a' Muszka birodalomba mennr.

16 xiPJ. m.p. ab urbe Cliazaria ·ad urbem lfy„
ran XXP. m.p. et ab hac ad Comaniam,
quae nQmen dat Comaneis XXV. m. p : ab
urbe Comania ad urbem iliatalona, quae et
Comaniat Albit vocatur I. m.p. ab hac ad ur•
bem· Materina C. m.p. etc. Müller a' Russ,u sok·
rúl irt könyvében : Sammluug Russischer Gescbichte IV. B. 1. 2. Stückes p. 21. Hasonlóan
Büsching Neue ~rd-Beschreibung <les 1. T. p.ag.
912. Cunia, vagy Coina folyó víztúl hüzza le a'
Cumanus hevet, mely folyó víz a' Caucasus hegyének északi oldalábúl rohan ki , és kies vidéket megöntözvén méísik Birumna nevíi vizet közel 12 mértföldni távuls:ígra azon Városnak, mely
a' környéken latióktúl Madzsarnak, vagy Mri gyaruak hívatta tik , · omladékjaihoz közel magában
vész~n, azemhan többeknek tetz.ik az, .hogy a'
.Cumanus név Cumania Várossátúl vette légyen
eredetét.

§. III.
A' s .·cithiai lakhelyeik le irattnak, mikor
j ö t t e k E u r o p á b a.

A• KÚ'noknak Scithiai első lakhelyeket Mai•·
cellinus, é~ Simpcatta a' Tii. Yagy Volga vize
mellett állítják, ugyan azt tartja Rlavius in Geograph1a universa11, és hogy Szomszédjaik a' Pas·
l atitok, és Bulgatok voltak. Hajtonus pedig C.
V. e'képen hat:írozzá: Délrűl ugyan tsak a' Volga
vizét, -aho.f Etil várossa vagyon, napkeletri'il a' '
Caspium tengert, napnyugotrú l Cocas vagy CaucasU:s begyét. Degvínez Hist. Hmm. Vol II. L.
X. C. VU. pa~. 270. azt írja, hogy a' . Cáspiml!
tenge~e mellett Kaptsak tartományát b1rták, mely
Turcomanianak hivattatott azért, hogy a' Turkák
a'
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a' Cumanokk~l együtt laktak, a; kikel az Ara.biai , és Persiai Irók- Chazaroknak neveztek •
Pliniusnak az előbbi Tzikelyben ki irt szavaibtil
nyilván ki -tetzik, hogy a' Caucasu~ mellett erős
várassok volt. Ugyan' Plinius L. VI. C. t 7. közéjek számítja a' Sákákat, és l\fassagetákat, a' holezeket mondja: Persae Scitharptn: pop u lus Sacas in immensum (per totam quippe rnediter~
raneam Asiam .) appellant, ·a proxima gent e
( quae Bactrianam occupavit) celeberrimi sunt
Sacae, Massag·etae, Dahae etc kil~et a' 11-dik
Tzikkelyében Cumanoknak hivattattni jelentett,
a' honnan azután a' Hajtonus által meg<íllitott határok köz.t tsak a' l\únok neve alatt telepedtek
·meg. Azomhan az Europai Scithiában is a' Basternak:, és ~oxolanusok vagy Russusok közt a'
Pontus tengerig lakott Kúnokrúl is ugyan Plinius~ és. Ptolomeus emlitést tesznek, amaz Kr.
szül. után 48-dik-, emez pedig 140-dik eszlendó
táján. Ezen J(únokrúl Eustathius in Pariegetam
L. III. azt bizonyítja, hogy az ·Asi.ai Scitbiábúl
jöttek oda az első Századnak elején, és a' Gime•
riusukot Bosphorusbúl, és Taurica szigetébűl ki
űzték, mely szigetrúl Tauro Scítháknak is hivat•
tattak, és B!r.tokok Russiával, és Pontussal volt
határos. Ptolomeus Geogr. Lih. VIII. C. V. ezt
. snondja : lnter Basternas, et Roxolanos su1:1t
Chuni: t. i. Europai Scithiában az Amadocus és
Alanus hegyek. Boristhenes vize, és Meoti~ tava
, közt Moldvának határihoz mintegy 40 m értföldnyire fekvó tartományban. A' Cimeriusokrúl, a'
kik ezen részrúl ki szorítaltak, Strabo L. XI. e
képen ír: fait quodam tempore Magna <;'imcriorum potentia. - Hi sunt, qui Regiones Continentis a dextta Ponti" sitas usque ad Joniam
incursionihus vexarunt , atque has quidem
Scithae istis e loci$ expulerunt. Ezen Scithákot
2
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Strabo, úgy Herodotus Sakaknak, és Massage•
táknak, a' Görögök pedig liunoknak nevezik.
A' Kúnoknak azon le irt )ak helyeikről a' hazai
Irók is jelessen Bonfinius Dec. 1. L. I. pag. 6.
Dec. ll. Lib. III. pag 208. és IV-dik Bela Kiraly
dolgainak le írásában has~mlóan Ottrokotsi Orig.
Hung. P. 1. Cap. V~ §. 24. azt mutatják mellyekhűl következik, hogy már eleinte, a' midőn a' Hun- ·
:ims nemzetségek közt a' Kún ok megkülömböztettni kezdettek, egyik részek Asiában a' "Volga, vagy
Etil, és Tanais vagy Dón vize, CaucasQ.s hegye.
és Casp ium tenger körűl, a' másik pedtg Europában a' Tanaistúl kezdve a' Pontusig laktak , és
így két Cumania vol~ t. i. Asiai', és F~uropai. -. .
Am:mnak lakosai fejér Kúnoknak, az Europai. b<,in lakók pedig fekete Kúnoknak neveztettek,
mely ki lelzik a' Nubiai Geographusnak a' 265.
lapon ·olvasható ezen szavaibúl : Ab urbe Cornania ad z~rbem Matalona, quae et Comaniat Albit vocatur I. m.p. ezen szavakra a' Deá~ra fordíló Liniota Géíbor oldalaslag hozzá tette, Alborum, annak jeléül, hogy · Matalona a'
fejér Kún ok várossa volt, · azomban mi képen
kezdődött légyen ezen két Cum:íniának meg külömhöztetése, megjegyzést érdemel. Minek utá1.na ·Onegur, amint m;ír az elsq Tzikkelyhen ér·
dekeltetett, Belozeria kark:ínj;ínak Atila által rendeltetett, ez Ellakkal A ti la füí val 44.sdik esdendőben az Obius, és Volga vizei mellett lakó
Sarmata nemzetségbül való közel tíz száz ezer
· Gögen1eket, vagy is Bulgárokat Belozeri:lb:i :ílta l
hozott. és .a' Dvina vize, Onega tava, és Finn íai
öböl körül le helyhesztetett, ezek közúl a' Gothusok nak, vagy is Armeniának A1~axena tarlományáhúl való Ptussusoknak, a' kik a' Codaniai, és
l'inniai öblök , és fejér tenger környékére valá- _
nák he1yheztettve, nagyobb része Sveciába , és

,
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Norvegiába költözött által, és ottan Onog, és
Ujvár erősségeket, mellyek mostan Karelogorodnak, és Viburgnak hivattaltnak, úgy a' fejér. tenger mellett Zarhel anya várost ' építvén , ezen
várost Belozeriának, a' túlomáoyt pedig . Beliának az az Albaniának nevezték, mely tartomány
egyszer'smind a' Kúnoknak oda ki terjedésével
fejér, és fekete Cumaniának is hivattatolt, és
innen következett, hogy a' mely rész a' DaAaprus for_rásán, és a' Volga · vizének oapnyugoti
oldalán feltll a' Balti cum, és fejér tepgerekig feleszik, fejér Sarmatiának, vagy fejfr Rusl'iának,
és fejér Cumaniának , a' Danaprus forrásátúl, és
a' Volgának 'napnyugoti oldalátúl kezdve pedig
a' Tanais forrásáig fekete Russiáaak 's fekete Cu•
maniának, mely a' Sufrlaliai, és Riovi~i· tartományokat benn foglalta, hivattaÜnék.

§. IV.
M e g f e j t és e ·a n n a k, h o gy a' K ú no k a' C h aa r ok túl, Avaroktúl, Magyaroktúl, és
e h a·b a r 0 k t.ú l t s a k n e v e z e t te l k ü l ö mb ö z te k.

z

· Le írván már elóhb a' Kúnoknak Scithiai
lakhelyeket, a' _niQst említett ne.m zetségekét is
, megállítani szükséges, elő adván ·egyszer'smind .
változásaikat, rnellyek a' feltett tárgynak világosítására szolgálnak.
.
A' Chazarok régi Lakossai voltak a' Cauca•
sus, Altai hegyek, Caspiurn ,' é's fekete tengerek
közt ki terjedő tartományoknak, a' 3 dik Sz:ízadban kez,dettek el hírese'1ni, 442-dik esztendőben
Atila Királynak hatalma alá jutottak, tovább pe·
dig a' Bulgarok. Ungarok·, és Saragurok lettek,
Praikká, a' ó-dik Századnak elején Buchariába
2*
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is· ki ' t~rjedvén, legelsőben is az Ungarokat, vagy · ·
:Magyarokat, azután az Entalitákat, és .i\varokat
vették hatalrnok. alá, végre az Atila fiának Csabának, és Unok~inak engedelmeskedni kéntelenítetfek. 665-dik esztendőben a' Bulgarokat, a"
Roristhenes, Donetz, Vo1ga, és Tanais vizek mellett lakó egyéb .Hunnus nemzetségeket, jelesserr
az Uzokat, Palótzokat_, Patzinatzitákat, és R4nokat, úgy a' Pofanus, Severiai, Voticsi, és Rado„
rnitsi . Tótokot adó fizetés :,ilá húzták ·, Cl1erzo·
nesust 1 és a' régi .Daciát a' Tiszáig elfoglalván
hirodahnokot közel két száz'adok alatt fenn tartótták. FŐ· várassok volt Atil A.sztrakánbán a'
Volga me1lett, rpásodik Chazar, ha1•madik Zarhel.
'fagy Belgorod a' Donet~ vize mellett.
„
_ ·. Az Avaroknak első lakhelyek a'Caucasus hegyén, . és Volga vizéntúl az Imaus hégyek 1'nellett
fek v ő tartomány vala, melyrűl Plinius L. VII. C.
IJ.-ugy szinte Ptolomeus Tab. VII. Asia emlék~z
nek. Jornandes de Rebus Get. , C. VI. ,őket
Aviroknak, Priseus pedig Abaroknak~nevezi. Bon- •
finius Dec. 1. L. VIII. et IX. azt állítja , hogy
·Avir, vagy Abar Királ:yokrúl, a' ki Zeliober után
köve~kezett, vették légyen nevezetjeket-. Ezek is
igen erőssek , és népesek voltak. Legrégibb is- ,
m·eretséget mutat rólok Pdscus de Legat. a' 457.
és- 461. esztendók között, mely idö alatt a' Chazaroktúl ·az Irtis vize mellől ki mozdíttatván, a•
Sabirokot támadták meg, és azok által három
Ugor nemzetségeket , ugymint a' Saragurokot_,
Urogokot, és Onogurokot a• Volga mellől ki
szorították. Tovább az Acatzirus Hunnusoktúl ~
vagy Chazaroktúl meg gyózettettvén, azoknak
h atalmak alatt a' Caspium, és fekete tengerek
kö zt a' Jaik vize mellett a' Görögök haiárjafoál
sz:l z eszt,endeig tartózkodtak.
.
' - :
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A' Magyarok- vagy Ongorok Turfan tartományábúl jöttek által az Irtisch .folyó vizéhez:,95_
esztendőb~n, innen az Altai hegyekhe-z kis ~ Bu- ·.
chariába költöztek által, tovább a' 4-dik Század'
végén Baskiriába. a' Jaik, és Volga vizéhez, és
a' Gaucasus hegyekhez is . ki terjedtek, -mellyet
Rubrug,v iz, ·és AEneas Silvius világosítanak, régi. .Magyar Ország9t a' Jaik folyó vize mellé hely- ·
hesztettvén, ahol most Baskiria fekszik, és ahol
Madschar, vagy Magyar régi Városnak nyomai
látszattnak, .t. i. a' Ca_ucasus hegyének északi.
szomszédságában fek:vó kies mezőségen a' Cuma,
é.s Birumna folyó vizeknek össze folyásánál. . Az
Altai hegyri'tl, . melly mellett laktak, minthogy
Sisak formát niutatván, a' Sínai nyelven Turknak, . vagy. ~isaknak hivattatótt, Turkáknak is
nevezt.ettek, a' Tartományjok pedig · Mog~riá
nak, v;:igy Magyariának. később Uungariáoak
·i.s. *) 462-dik esztendő táján háro·m :ígazatjaik,
t. i . .az Onog\irok, Sar<Jgurok, ·_és Drogok Iakhelyeikrűl ki ·szm~ítattván ,· az Drogok a' Chazarokra ütöttek, és Bulgarok neve alatt a°' Rrimiai
Tartariát a' Tanais, és Bogh vize közt fekvő tartománya! elfoglalvan, azután D~iciába, és Meziá·
ba is ki t~rjedtek , mind az által :közülök sokan
megmaradtak fejér, v:lgy nagy Bulgáriában, és
a' Caspium tengere mellett. A'.. SaraguroU, Zalek, és Sarselek a' Volga torkán<il a' C;lspium •
és fekete tenger , és a' Caucasus _hegye köit telepedtek le. Tovább az Onogurok, vagy Hunu·

.
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"°) Anonimus Dentumogeriának nevezi. Thurótzi. há-

rom tartományt ért alat~a, Bastardiát, Dentiát, és Mogeriát , mellyek a' Tanais vize , és fekete tengerközt
feküdtek, jl.Zomban Dentia mit jelentseri nem tudatik. Pray Ur Dissett. pag. 76. úgy vélekedik, hogy
Dentia , és Mogeria névben Dentumogeria értető·
dik, Bastardia pedig Baskíria tartománya lé?yen ,

garok kétfelé oszlottak t. i. UtigtirQkra, és Kutigurokra, kiket a• Tanais vize választott el eg.ymástúl. A• !Junugarok, vagy ·is uj 1Jgrok a' 6ik
Század közepe t:lján a' Lesgia tartományában a' ·
Kaphen, vagy Cuma, és Volga vizei mellett./ A'
Chaz!)rokkal .határossak voltak, egy részek 764.
eszt. táján Ed , másként EJeud nevű vezérjekkel
:t' Tánais és J)niper vizei mellett a' Patzinatziták,
fSs Uzok · szomszédságában megállapodván, tartománrok Lebediának hivaltatott Lebedián Varossárul , mellynek máig is nyoma vagyon a'
'. Charkovi Guherniumban a' Tanais vize torkánál
Lebedin név . alatt. -Mások azt állítják, hogy L...ehedias , vagy Eleud fejedelmekrúl neveztetet.t a'
képpen. Ezeket a' tÖbhi Ongor, vagy Magyar
nernzetségekkel, és Avarokkal egyfüt egészen · a'
Crimea szigetéig a' Chazarok mé5r a• 6-dik Század
közepe táján hatalmok alá húzt:ík.
A' Chaba;rok, a' mint fellyebb Atila fiának
Irnáknak történetei me11ett érdekeltetett, az Atila
Hunnussaiuak maradván.yai voltak, és ugyan
Imákkal az Azovi Praefectudban a' 'Fanais mel)ett :Hlapodtak meg~ idővel a' Pseudo Chazarok. t.\11 elv:ílv:.ín a' Danastrus, és Pripekus vizek mellé költöztek, és a' Dníper vize mellett Galitza,
mellyel a' Russusok Gallj~ziának hívnak, úgy
a' Pripekus forrás;:ín alóJ I~oflomeria Várossait
építvén, magokat úgy ki terjesztették. hogy az "
Uzok.. és Pseudo Chazarok napkelet felől szomszédjaik volnán::ik a· Chersooesusi Görög Praetornak, vagy Kormányozónak hatalma a!att. Tovább a' neveknek eredet~rúl, mikpr, és mik épen kaplsolták magokat a' Magyarokhoz, alább
meg fog rnutattatni.
. .
. m'képen lévén tehát az említett Nemzetségek11Pk hel~rhesztetések, · híssuk Iil<Ír t.ov<íLh ai ~ott ·
l\özben jött Változásaikat.

· · A' Chazaroknak egy rész.e már azon időben, ·.
midón ·a' .Hunnusok, vagy is Kúnok északi Sar-·
matiába ki terjedtek , ott letelepedett, és Zem.en
nemzetségébiil származott Chele után a' fia Bela·
~a_gy Balamir Ör . . Bendegitz · által Karkánjoknak
rendeltetett, a' ki Beloz~ria Várossát felépítvén,
a' tartománya is- Belozeriának neveztetett. Bela
után Atila rendelésébűf azön Birodalmat elsó
· Onegur, Priscusnál Onegesius nyervén el, ez
Ellakrntk a' Tanaistúl a' Caucasusig, ·és Pontµsig
lakott Kúnok Csákánjának segétségével az 9hiu~,
és Volga mellyéki nyug~atatlan Bulgarokat, vagy .
a' kevélység.rl'tl úgy nevezelt Gögénieket, külöm~
l>en Sarmata , Gothus , és Russus nemzetségeket,
mellyek 520-dik esztendő táján Armeniábúl az
Araxá, vagy Russ vize mellől a' Kunok állal ide
ki. szorítattak ~ meggyőz vén 44U-ik esztendőben,
közülök közel tíz 5>záz ezer embert Belozeriába
által· ~ozott, _és nagyobb részének a' Dv ina vize.,
Oneg!l taya, -és a' Finniai' ö"blök liÖrŰl uj lakóhelyeket mutatot~, mely után Belozeria Oneguriának kezdett hivattattni. Mivel pedig azon Sarmatáknak egy r észe a' Chazarok közt is megmaradott, ez~k az, igazi Chazaroknak rnegkülömböztetésekre Pseudo Cbazaroknak neveztettek.
· .Atl.lának halála után a' tia els.ő Csaba a' Hunnu•
soknak napkeleti birodal~nát hel yre állítván, · az.
utánna következett négy Csabák a' Hunnus biro•
dalomn<tk Nagyurai voltak a' 6.<lik Századnak le
folyta alatt, és egyszer'smind Chazarok vagy Tur·
k:ík Ránjainak hivattattak, ~ik között a' mint fellyebb is említelett-, ·a' 4-dik _és 5 dik Csabák leg
híresfbbek voltak.
Negyedik Csaba idejében 565-dik esztendő
táján a' Hun mis, _vagy Chazar birodalom négy
Praefectur:.lkbúl állott~ az első az Irlisch, és Toholis, a' 2 dik a7. . Ural, és Ox.us yizeL mellett
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Asiában , a' - ~-dik a' Volga felsó oldalánál , és
Dvf~..iiénél . , a' 4-dik a' Volga felső ~ldalánál,
e s fettós Tanaisnál Europában. Ezen Csabának
halála után, mely történt 57 5-hen Baján az Ava·
roknak Csákánja Pannoni~íbúl megtámadta Da}.;_
mati<ít, és azt a' Lauritus Tótoktúl elfoglalta ~78·
tovább két esztendő mulva Sirmiumot; é~ ' 582·
Meziát is birtokához tsatolván, említett Csabá.
na'k két fiai Tardukán, és Turkán a' Iiunnus
birodalmat attyok rendelése szerént kétfelé osztani .
kfvánták. 'I'ardukán Bajánq.ak uj szer'zemé~yeit te•
kéntvén a' leírt négy Ptaefecturákat _egyedűl ma·
gának tulajdo.o itani, Parmoni.át pedig a' liozzá tar„
tozó tartományokkal 'I'urkánnak, ez pedig ·Pannoniát mint-az Ő'. különqs szerzeményeit' is· néz.e ttni, és · az: ·Europai két: Praefeoturákhoz az ó ré;
szére számítattoi sürgette; melly ellenkezéshúl
had1~<r kerűlt a' dolog.
Turkán az Euröpaj · két·
Praefeclu'r ák Alurainak., és Bajánna~ segítségé~
vel a'.bátyát megtámadt:.i·, és meggyőzte 58?-hen_,
édomban Tarduk-án az Asiai b~rom Hánoknak
segétségekkél az Ikar v~gy Iker mezőn a' Tanais
.mellett az Ötlsével, ismég rúegiiLközöU, és azt
. rnegölette-, Átila váross::it, rn'elyben lakott, földig
le rontatta, és. Bajánt Pannoniába szalasztotta~ :
es .így mint gyŐzedel'}leS . a' maga lak helyére,
mely az arany, vagy Eg-tag, vagy Urkény, most
Urkénd nevű hegy al:itt vala ép füve~ visza tért,
é:; az egész Hunnus birodalmat maga ·kórrnánja
alá vette. Turkánnak Özvegye ideje korán a' fiá·
val VI-ik Csabával, és híveinek seregével az Jr„
tisch, és Tobolis vizeihez, a• honnan kevés idő
vel az előtt' a' Kolzagorok ki költöztek, elvonta
111agát, kinek maradéki közül még három Csabák o't-t.an uralkodtak, és ezektűl származott Ugek
Al-musnak attya, Turkánnal együtt VI d·ik Onogur
is a' 5-dik Praefecturának, vagy is Beloz~riának •
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Csá·kánja áz hartzban elesvén, annak fia VII-'dik
Onogur a~ megengeszteltetett Tardukán engedel·
mével az altya birtokában meghagyatott, és még
a' ·1rdik v~agy is Azovi Praefecturán:ik is Csákánj'ává tétetett, a' ki is' minthogy a' népétúl igen
ked veltetett, Csázár Abának; vagy fejér nép at•
tyának neveztetett, és az egész qhazariának Nagy
. Ura lett, .m elly által a' Gör.ög Iróknak alkalmatosság .adatott, hogy a' népe minden külömböz• ·
tetés nélkül rész szerént Chazaroknak, rész sze•
rént Turkaknak hívattasson. Maradéki közűl Csázár Kan nevezettel öten uralkodtak. Az elsőnek
idejében (jt.Sdik esztendő táján Cohrat Hulgári?·
nak orkánja a' Görögökhez állott,_. de a' Chazarok "által meggyőzetlettvén, ·halála.után a tiai, kik
őten voltak , sz~jjel oszlattattak t· i az öregebb
Batbajagás Bulgáriában meghagyatott, . a' másodikat Cqtragust. a~ Tanaison innen való r észén ,
a· harmadikot' As_ea:c.ukot a• Danaprus, és Da na•
strus - vizén innen -az .AJuta vize környékén be '
helyhesztették, a' negyediket", és '. ötödiket Pannoniába Hudinushoz az Ava_rok Chagánjához küldötték, azomban Asparuk a' mostani Valachiát,
és Alsó Meziát 680-dik - eszten~Ő táján el foglal-.
ván, itt kezdett uralkodni, és .ezen birtoka kissebb, vagy fekete Bálgáriának neveztetett. Az
V-dik Csázár Kánnak halála után 817-dik eszten„
dő táján Chazariána'k hatalma meggyengúlt, mivel tsak a' Belozeri, és Aiovi Praefecturákra szo„
rftatott, és azon RánnaJc. két fiai közt feloszlatott . •
Az elsőnek birtoka Denibeliának vagy napny.ugoti
Chazariának, a-• másodiké lj:unedibeliának vagy
napkeleti -Chazariának hivattatott, és ezen második_n a k szomszédságában· lakott Ugek Eunedusnak
veje, Almusnak pedig, es .Eleudnak attya .a' Ma„ .
gyar vezérekkel egyiitt, t. i. az Irtiscli, és -Toho· ·
lis vizek, és Caucasus hegye meUe~t, -u:ielly rés~t

Constantiri Sebarteasph_aliának ezen magyar ~zó
húl szabados fél , minthogy a' Kánok hatalma
alól ki volt mentve, Görög nyelven nevezte. Azon
osztálynak következése voJt az is , hogy a' napnyugoti Chazaria fejér Russiának is , és fejér .Cu·
mániának, a' napkeleti pedig fekete Russiának,
és .feke~e Cumániának hivattatott. Eunedusnak
halála után annak két fiaiis a' most érdelclett OflzMlyt fenn tartotdk. Hulek, vagy Oleg Eunedi·
_ beliát vette által Belozeria, máskép Zárhel, vagy
Belgorod v:írossával , Rurek pedig Denibeliát
Careiogorod várossával, a'- honnan azután Novogorod várossá ha költözött által, Rurik Bulgá. riának elpártulása miatt a' Görögök ellen hadakozván, a' hartzban el esett, a' fia is Igor, vagy
Inger, más képen Ugorkán ,_va-gy Ingerman , a'
·k irül a' birtoka Ingria; Ungria, Ugria, Vengria '·
és Uchria neveket kapta, ugy<!n a' Görögök ellen
folytatott' háboruban · 941 hen hasonló · veszedelem.r e jutott, a' Susdali, és Kioviai tartományokat,
. vagy is Lodomeriát, mellyekben Dirus- és Oscol.
dus uralko.dtak, Almus a' Magyaro'kkal elfoglalta, és Olegnek két hait Zuardot, és Cadusát maJ:a mellé vette , és igy Lodómeria vagy Magyar
Russía Galliciával együtt Arpád hatalma alá esyén Russiában Arpad által .Rarkannak Svatoslaus
Igornak .fia rendeltetett, Galliciában pedig a' maga fia Teheles. Azomban Svatoslaus némely tö„
re~edéseiért, -és a' Czár Tzímnek felvétel~ért a'
Magyarok által 911ben megölettellvén, mind az ·
által a' fia Vladimir, úgy ennek fia Jaroslav, ennek
ís fia Iseaslav a' Magyar Russiában a' Magyarok
nevében Czár tiiulussal uralkodóknak meg ha. gyattak. Az Avarok a' 6-dik Századnak elején ki húz-'
-ván magokat a' Chazarok hatalma alól , Evagri- '
usnak L. v. C. 1. előadása szerént a· Caucasuson ·
...
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túl fékvó térségrűl a' Bosphorushóz l\öltöztelf
által , és a' fekete tenger mellett le telepedtek.
Gorda nevű fejedelmek. a' mint Baronius a' Mis··
cella Irójával, úgy Evag;ius L. IV. C. XX. bizonyítják, Justinus Tsászár javallására 5ir-ben a•
népének nagy részevel .a' kereszténységre térvén,
. ·a· Tsás~ár némely Római tartományokat, és Bosphorus városséít hűségébe ~jánlotta. . Gordának
Cedrem.is bizonysága szer~nt, Magor nevű Öltse ,
Mago.riában uralkodott,_- és róla az Ogoroknak,
vagy Ongoroknak régi Magyar . nevezetjek hires·
sebbé lett. a' Báljának kereszténysége eránt
for:·alt boszúságáhúl · 530. Comtantzinápolt meg·
támadván, Justiniánus Tsászárt adó fizelésre·kénszerítette. Tovább ugyan· azon -esztrndöben Avares, vagy Avarus Jelt Chákánjok, és erri'd, amint
Timon Imag. ant. Hung. p. 213 írja Hunno Aváreseknek neveztettek. E• közben 546-dik eszten.
dó táján III-dik· Csabának, vagy Askelnek rend-e.
]ésébűl az Ogoroknak két ágazatjok a' Volg:inak
nap'nyugoti oldalánál lakott Várok, és Kúnok , .
kik.r:úl Simocatta L. VIII. C. VIII. említést tébzen, tíz ezeren, úgy a' Bnlgarok, kiket Mokkán
Bulgariábúl ki szorított, 200. ezeren Pannoniá. nak visza szérzése végett az Avarokhoz. kaptsolták tuagokat, és az elpártúlt Sahirokat, és Onigurokat megtámadt<ík, kiknek meggyőzettetések
után a' Cuturgurokot i~ magok mellé hódították .
. Ezekkel tehát 558 h:m egészen a' Dunáig való
részt elfoglalták, a' honnan a' Cuturgurok a' befagyott ' Dunán keresztúl , Zabergán vezérlése alatt ,
Meziába , és Tratziáha be rohantak, és majd Constantzinápolig pusztítottak. Mire nézve Jµstiniá- ·
nus Tsászár az·Uturguroknak Sandlich nevü vezfrieket arra Ösztönözte, hogy'ta' Cuturgurokata' föld1iökön teendÓ· puszVtás által a' v.isza fordufasra kéos z'e rítse. Sandlich tellyesítetle a' Tsá-...

.
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szár kivánságát, e' mellett Bellizárius is a' Tsá·
seregé.vel megtámadta a' Cuturgurokat, és
Ö~et nagy győzedelemmel meg ve~te. Azomban
San~lie_h · Qem maradott boszú nélkűl , , és igy
Jcént~le9 volt népével együtt az Avarokhoz állani.
- Ezek utári az Avarok Kandich nevű követ-. jek által J Llstiniánus Tsászárral frigyet _kötöttek,,
m~ndazáltal a'.· .lakásokra igért Pannoniát még
most nem bántották, hanem tsak Moldvát, és
Erdély országát foglalták el. Nem sokára Baján
-nevű Cbagánjoknak vezérlése alatt a' Longobar-,
dusok Kir·~ljának Alboinusnak hívására a' Gepidáknak Királjat Cunirriundust támadták meg és
ITáciá-búl ki Űzték. S6ó. Targites kö\retjek által
U. Justinus 'J'sászártúl -az Uturguroknak, .é s Cu:
, , ' !urguroknak fizetni szokott adót követték, d~
üres választ kaptak, azol}lban a' Longobardusok- túl , _a' kik Narzetes Unszolására Olasz országba
által költöztek, a' -velek kötött egyezés szerént _
568 Parinon'iába be botsátattak. Tovább
. '
_ Miket vittek véghe mind a' Görög, mind a'
llómai _Ts·á szárok ellen Nagy Károly Tsászár ide- jéig, feltett tzélunkqOZ'l nem tartozván, az~kat
itt. elhagy_juk, és .tsak azt említjük, hogy Baján
Ct_iagánjok majd ' egész Dáciának, és .Pannoniának
ura lett; ezen -birtokai körül Móldvában, Lengyel országban, Morvában, és Tseh .o rszágban
lakott Tóth nemzetségek'et adó tizetőkké tette•
a' Persák ellen nyert győzedelme után a' Duna
mellé költözött Bulgárok is hat.a lma alá adták
magokat. Az utánna következett Chagánol\ is , fő·
k épen Cu~·s, 1vagy Csörsz , a' ki · S711 dik esztendő..
táján m·alkodott, úgy szint~ Hudin , és Katan,
h"talmokot fenn tartották mind addig ~ m ég Nagy
Károly Ts~ísz~r azt meg nem törte. Ugyan is .
. . Ezen Tsászár 79i-ben nagy haddal jőv é n
ellenek, a' Duna két partján I-\rembs Váross áná1,s~:ír

.„

-

29 -

és Comagenánál, vagy Chaumburgnál- tsinált két
eró·sségeiket, vagy Ringjeket el rontotta, és a·
Dráva vizéig nyomta Őket. Más felől Pipinus nevű fia vezérlése alatt Friaulbúl ki indított serege által a' Saya , · és Dráva közt lévö Ringjekelí
elpusztította. · Ismég 793-han azért, hogy az 6
tőle elpártúlt Szászok mellé állottok, ·újra ellenek.
indúlt ,- és Pannoniában nagy pusZtítást vitt végbe , azomban 795„ben békére lépe~t velek. -, Az .
akkori -Chagánjok Tudüó, amint Regino _írja ,
·1'.ároly Tsászárnak meghódolt, a' Keresztén hit~
nek be vételére magát ajánlotta népével égyütt.
Ezen időben a' mint Suidas írja , az Avarok két .
részre szakadtak; egyik résznek Tudun, a'. má„
siknak pedig· Jugur, vagy Igur volt a' Chagánja. ·
· Igur a' felső Pannóniában uralkodott, mely két .
felé való Válás miatt az Avarok ereje igen meg
gyengűlvén „ 796-ban Erich .a' },riauli Hertzeg a~
Carentánuiok fejedelmével Vonomirral :a' Tsászár
unszolásábúI- véletlen Igurra ütött, és a' Dráva,
és Rába közt volt Ringjét elfoglalván , onnan sok
i,sákmánt Aquisgranumb;i küidött . . Ugyan azon
esztendőben Pipinus .is Pannoniában megverte
a.z Avárokat, és amint Eginhardu's írja ,-a' Tiszán
túl kergetvén őket, a' Ringj.eket, mely az úgy
nevezett Csörsz Király -két árkai közt erŐi>ítve
vala, Thudun Chagan lakhelyével együtt*), mely
a' Zagyva mellet, ahol most Jás~-Berénybe a' Sz •.
Ferentz Rendjén lévő Szerzeteseknek Rlastromjok
fekszik, Palánkal volt köri'tlvétettve, ki pusztította „
.és a' bennek talált gazdag zsákmányoka-t Aquisgr.anumba vitelte. Mely gyózed~lemre kéntelen va·
la Tudun népével együtt a' Tsászárnak meghódulni , és a:• keresztén hitnek be vételét megígér•
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*) Lásd errül Comtntationknak 19.4 és f\öve_tliezA.
lapján. _
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tii , ami1ít hogy a' végeu több fő embereivel együtt
el is ment Aquisgranumba. Minthogy pedig onnan lett visza jövetele után nem s.okára mind
Bárolytúl r mind az igaz hittl'tl elpártµlt, azon
megboszonkodván Károly rz99-ben új haddal z~
bolázta meg Ótet, a' hartzban maga Tud un is
elesvén. Thudun után Zodán lett Chagánjok,
ez után Tbeodotus nevű, a' ki 805-ben a' Tóth,
vagy Morva nemzetnek elterjedése miatt Károly
Tsászártúl lakhelyű! Carnuntum_ ( ~etronel ) és
Sabaria (Szombathely) várasok közt fekvő részt
nyerte. Az utánna következett Chagan keres~tén
nyé Jéue után ·Abraham nevet vett fe!: Tovább
811· Canzauk ,_ és Thudun Chagánjok emlPtett-.
nek, kikn~k birtokát a' Tsászár a' Dunáig- határozta meg. · utólsó Chagánjok 322-hen Tutund
volt, kinek idejében az 'A varok részén ~ár Püspökség is volt Vett várban, vagy Német Ovárban.
Mi illeti a' Dáciában maradott Avarokat'? ezek
· ·még· 802. a' Duna mellyéki Bu,lgárok által elnyo-"'
mattattak, ·_és igy .n evek is elenyészett. Azután
a' Pannoniabéliekkel a' Marahánok szinte a' képen tselekedtek.
·
Az Avarok birodalmának elmullával a' Cha·
. zaroké is ·napkeleten hanyatl;mi kezdett a' Hun. - nus · vagy Magyar ágazatoknak fel háborodása
miatt. JJgHn is .
·
. A' Magyarok vagy ';rurk{Í~ ,.a ' kik Ogek vagy
Ugek Kán vezérlése alatt az Irtisch vize mellett
. laktak a6i-hen a' Patzinatziták által a' J aik, és
Volga mellé a' Chazarok földére ki nyom~ttatt- ·
ván, a' Patzioatziták pedig SÖ?·ben. a•· Chazarok· _
túl megverettettvén, ezek a' Magyarokot szorították ki lakhelyeíkrúl; mire n ézve a' Magyarok
884 ben· Almusnak Ugek fiának vezérlése alatt a'
Yolga vizén által jövén Russiának Susada] nevú
f.artományáli , és a' pniper viz;én _keresztül a' Mor- ,,,
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duinusok, és Chazarok közt K-ioviának -íntézté1'
. utjokot, a' hol 'Rioviának bevétele után, a' n1int:
alább meg fogjuk ~utatni, a· Kúnok hozzájok •
·állottak. · Tovább a' Tanais, és Dníper vizei közt
Lehediában, a' hol Eleud , kit Constantin Lebe.
diásnak nevez., már előbb _a' M:igyaroknak egy
részével ]e telepedett, megállapodván , a' Chazarok engedelmével 3. esztendeig oü tartózkodtak,
és azokn-ak IJlinden hadahozásaikban társaik vol...
tak ., és a' :Pónetz forrásátúl kezdve a' Tanais, és
Seres vizekig fekvő tar ományokat elfoglalták,
mellyeket Constantin Atelcu~unak nE!vez. Ugyan·
azon idő alatt a' Chabarok is ösze háborodtak a~ Chazarokkal; é~ azokat elhagyván, a' Magyarok-.,
hoz kaptsolták magokat, mely után az említett
átelcusu tartományban egy~s értelemmel a'Magyarok Lebediás,, vagy 11-dik Eleud helyébe Arpá- ·
dot Almusnak fiát fejedelmeknek választották. •
Ezen „választás előtt a' Vez.érieiket Constantín·
Beobodoknak nevezi, .' kik közúFkettót; t. ·i. Le- -_
bediást vagy Eleudot, és :i\lrriutzest, vagy Almust
említi, Anonimus pedig hetet illy rendel: Almus~
Eleud, Cundu, Oundu', Tósa , Huba, és Tuhu·
tum, később pedig Joa,nnes Archi Diaconu~ e.z eket: Almus, Zabolch, Eleudnak fia, Gyula , 0imdu, Leel, Tousunak fia, Verbulch, és Urs.
·Által vévén .tehát Arpád a" Kormányt 888- bau
Leo· Tsászárnak hivás<íra Simeon Bulgarok B.i-·
rálja ellen, · azután a' napnyugoti Tsászárnak Arnulfusnak kér esére sg2-hen Svatopolk .Morva fr.
jedelem, · és a'. Bavarusok -ellen segítő s-eregeket
küldött: Mely idő alatt a' Patzinatzíták a' Kioviai ·
környékrül ]5, ahol 86'Z·d1k esztendő olta tartazkodtak , a' Chazarok, és Uzok- által ki: rnozdí ·
taltván, ismég a' Magyarokra ÜlÖllé~, ·és azokat
s94'.ben meggyőztek, 'mely eset után a' Nfagyarok két felé váltak, egyík részek napkelet _~Jé a·
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J'aík vizén keresztiH régi lakhelyeikre; ahol most
Turcomannia fekszik, tért visza *), a' másik pe·
dig Valachiába, és Erdélybe vonta magát; de
onnan is a' Patzinatziták által ki szorítattak. 89:>·
ben két old~lrúl, úgymint Ungvár, felé a' Carpátus hegyen keresztül, és a' Temes vize felé Va·
lachiábúl a' Rún, és Cha.bar társaikkal együtt,
kikrűl még alább bővebben fogunk sz.ólfani,
· Pannóniába be jutottak, és ki forgatván Dirtokaikbúl Men~arot, Gád vagy Glád, Zalan, és
Zobor fejedelmeket „ ugy túl a' Dunán lakott
I Olaszokat,
Pannoniát eg~szen elfoglalták 896han
J nem so.kára Erdélynek is egy részét, mellyet Arpád. Tuhutunnak ajándékozott, az.után a'. töboi
1 . részét is Tuhutum magáévá tette, kinek · mara·
r déki ott Sz. Isiván Rirály idejeig uralkodtak.
Mindezeknek elő adásábúl általlátja az érdemes Olvasó, hogy az Ogor, vagy Ugor nemzet• .
ség a' Hunnusok törsökéhez tartozott, és mivel
1

~)

Turcomanniába visza tért Magyarok régi birodalmokot hellyre .állították, ,mely _is :Nagy Magyar Országnak hivattatott. Határi valának az .Alanusok
. fóldje , a" Volga vize, Meotis tava , Caucasus hegye,
~s a' Persák Dirodalma. 1245-ban a' Mongoloknak
meghódoltak; mind az által a' magok Hiráljainak
kormánya alatt meghagyattak. Még 1525-dik esztendőben is Jeretváli nevű Királjok volt, de azután
ugyan a'· Mongolok által elnyomattak. lTgy tartják,
hogy tőlök származtak el a' Törökök, liík Persiában
birodalmokat felállították. Azon Magyaroknak Tui>ka nevezetjek a' Görög Iróknál továbbá is fenn maradott, mások Hungaroknak nevezték az Aluta torkánál épűlt Hungvárárúl. A' Dáciában maradott
Magyarokot pedig ugyan azon lrók Turkaknak, má
sok Hungaroknak hívták, maguk pedig .a' Magyar
nevet t~rtották me~. A' Hungar nevek már Jornandesnél, a' ki a 6-dik Századnak közepe táján
, élt, elő fordúl. Nestornál Ugri, másoknál Ungri,
Ungari név alatt említettnek, mely nevek Ugor ,
ragy Inger fejedelmektűl eredtek.

a'
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á' KlÍnok Ogorok, vagy Magyarok voltak, ' egyt>a- .
nes következés légyen; kogy valamint a' tör Ök• .
· jök ,- úgy ·ó k is nem mások, hanem Hunnm.o k.
voltak, tovább mivel az Ogor, vagy Ugor:, vagy
Ongor nevezetek eg"i<j nemzet.el, t. i . a' Magyaro•
·k ot jelentik, teh:ít a' fiún ok ét Váro~ vagy Avarok a' Magyaroktúl vették. erefleteket , de a' Ch azárokhoz való vérs(~ gek is a' l'túnoknak tsak on•
nan is n,yilván való, hogy a; .C bazar9k hasonlóan
· Hunnusok voltak" és így a; töb~i - Hunnus ágaza•
-tokkal eg'y eredetűek voltak. Altításunknak 'bö„~
vebb Uímogátására a; többek közt szolgálnak a'
következ.Ó lróknak bizons<\gai :· Ortelius 1n T he·
sau.ro. Geog1'aphiae .ezen szónál Un ni azt
ja: Unni, Hunni; et Avares iidem s unt Piti~
chindo, r!t IE~inhardo cum _Hungaris hodie.
Ugyan az a' Hunga'rqkat Ugl'oknak, és M agyaroknak nevezi. Cautoclarus l'vl errandei'. szavaira·
in Excerptis Legatio"Ilpm' pag. 10_0 ~képen ír :
Hurigaros, Ulros, Ungaros; liun!JóS idetn est"
-se puto. Nicephorus Calistes f:· XVIII. C . XXX.
Simo catta L. VU. C. VI. A.nna Com n ena Alexiades
L. VII. hasonlóan N icephoru s Gregoras L. II. C.
VIII._nyibán bizo-i\yúj (i k, hogy a.' Chunok Hun,•
nusok voltak. Ma1·celhnus ~ XXXL C. XXIIH
Gregor itls Thut'onensi$ az 590.dik F redegariu.s a•'
. 7-40-dik esztendőkrűl írván a' Hun riuso ka t Chunoknak nevezi. Tovább a' Chazatokhoz v aló
vérségeket a' Macariai Codex SchlÖtzernél. Probe,
Russischer Ann alen p ag! 88• erossíti , és világ'o •
s-itja, hogy a' Ch~1zarok · nemzetsége egy volt a'
Chunokéval. Hasonlóképen ir De Guignes H ist.
Hunn. Vol. II. :L. X.. C. t. p~g. 216. Az Arab iai ,
és Persiai, ugy Görög Irók a7 Turk. ák::it, vagy
-Ongorokat már Chazaro1rnak; 'm ár Húnoknak
'n evezik. liÖYetkezendóen egy- er(>detü Nem zetsé„
.geknek lenni eltsmérté,k. A• fej ~ r Kún<_?lmall. meg
,
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külömbözletések azt mutatja, hogy azok az Eu...
tha litáli.nak, és Ugrolmak :ígazatjaik voltak , m int.
hogy a' Hunnusok közt ezek neveztetnek Fejéreknek. Az Eulhalitákrúl Prokop. L. 1. Refü
Persici Cap. III. így ír: Post haec (circa Annum
595) Rex Petsarum (Perosas) cum Eutalitis
Hunnis, quos Albos vocant, de Regni finibus
aggressus bello cr:mtendere , exercitum contra
f!OS jlorentem duxit• .Az Ugrokrúl pedig Neslor
C. g. e' képen szóll: Ugri Alqi caeperunt esse
sub Heraclio lmperatore (circa Annum 620)
et profecti sunt c9ntra Cösroem Persarum Regem. Circa _.A_nmurí autem 884. transiverunt
penes Rioviam per montem , qui adhuc nunc
llgricus appellatur, et pervenientes ad jluvium
Dnepr tentoria sua · hic fixerunt. Non eodem
modo e.x.ercitum qucebant ' · quo Polowci, et
·Venientes -ex ór(ente transiveruh.t per montes
altos, qui ·adhuc nun.c· Dgricí: appellantur. - ·
l\f elJyekbúl ki tetzik, • hogy a' fejér Kúnok egyek
voltak áz Eutali~ákka1, és Ugrokkal. Thunman
ily Tzímú könyvében: Untersuchungen a' 9-dik
lapon azt állítja, hogy az · Ugrok 462. esztendó
t ájá n. kezdettek e1széllyedni Asiában, és többazöri
k.öltözésekben több newket vettek fel ; illyenek
voltak Onoguri , Uniguri, Unnogunduri etc. ugy
véli mindazáltal, hogy közön ségesen a' Tanaison•
túl Utigttroknak, azon innen pedig Cutrigurok.n -k neveztettek. E zen nemzetségek tehát mint
egr. (iredetúeK: együ tt véye már Chum>knak, már .
Hunnusoknak hivaltattak, tovább· pedig az ágaiatja1k nevén. említettek jelessen a' Chabarok'l'a-·
tzinatziták, Úzok~ Palótzok etc.. Tovább
E' '.r~rgyra né~ve szükséges még itten azon
eliertve~ésekét. mellyek · Com(lotationk VI. Szakasz!l'r:i, a' Litetatur:írúl t'804·dik esztendöben
költ közönséges Némét µjságban , All~emeine
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180/i. Nro 249. tétettek, r9viden meg fejteni .
Azon ellenvetések következendókhtLl ~llonak: 1)

A' Kúnok ,örömest akarnak Magyar, és nem Ta·
tár nemzetségbúl valók lenni: annak 'megmul.a •
tás:íra, hogy nem a' Tatároktúl származtak , a' régi nyelv ·emlékezeteket, és azokrúl ismérete~ históriai próbákat jobban kellett vólna visgálóra
. venni. A' régi Ilún Miatyánkrú.l 't mely KúnSzent - Miklós váross-ának Ir~4s t~írában tarlatík ~
nyomo~sabban kellelt volna írni. 2) Rogernak
szavai, a' ki könyvének XIVdik Szakaszában eló
adja, hogy Kuthen a' Kúnok Királja a' Mag yarok
előtt gyanú~ volt, mintha a' Mongolok l\é.mje
_ lett volna, és tsak a'MagyJro.k földének, és nyelv@nek ki tanuh\sa végett jött volna: ut Conditionem térrae .addisceret, et Linguarri f aceret sibi .
notam; tetzés szerént igy magyaráztátik : Eundem Cuthenum Linguam, a qua solum dz:alecto discrepabat ~ notam reddidisse. 3) Nem
vétetik figyelembe, hogy a' Magyar Histori:ikban
a' Kúnokrúl az íratik ~ . hogy a' fejek le volt borotválva, ho~zú szakállat hordo7.tak , fonyott Fiunyhókhan laktak, hoszú rqh:íkat, hegyes süvegek6t viseltek, mellyek a· Magyar nemzeti szokástúl igen külömbözók. 4) Magyar ors1.ágba be
költözött Németek : Oláhok, Ráti ok, és többek
példái, hogy azok a' magok nyelveket fenn tar•
t:ották , és így ha a' Rúnok más nyelven beszéltek volna, azt hasonlóan fenn lálrtották volna ,
.k eveset erősítenek a' núnok Magyars~gára, mert
ezek Béla Kir_á ly által a' Vármegyékbe széjjel vá.·
lasztatlak, ,és Magyar HeJysegekkel voltak körúl
vételve, a' Magvarokkal ősze házaso dtak, és így _
' könnyen igaz M;:tgyarókká v:íltozhattak: de ltülömben.is a'- Magyar nép, 1ilellyet Leo a' Takt1káiban nemzetségek iavarjának nevez, Lebedias,
. :l*

és Atelcusu -T~tornányban Tatár ágazatokat vett
fel maga mellé, és ezek '_ tőle némely szokásokat
is, és beszéd módját költsönöztek, azért' a' 1'.únok
ann~íL könnyebben lehettek Magyarokk:í. , ·
.
~
. · Ezéket tehát rendre vévén.
Az e1sóre: A' miket_már ezen Tzikkelyben
elóre botscilottuhk, ~zokbúl által látja az érde. mes olvasó, hogy a' Kúuok az Ogorok ágazatjábúl
'származtak; nem tehát .a' Tatároktúl, a' k1k mint
különös nemzetség Chiuának északi, és napkeleti részén maradtak akkoron, a' midőn a' Hun·
nusok onnan Scithiába a' ..Caücasus környék.én
lévő tarJományokba által költöztek. Az Ogorok
· pedig egy· ágazathúl valók voltak az Ongorekkal,"
v-agy Magyarokka1. · Nem vitatjuk azt, hogy a' .
Kúno.k ,nyelve a' Magyarokétúl valamiben nem
k:üiömbözött, de azon .külömbözést Lsak dia le· _
ctusoak tulajdonítjti.l>. Már fellyebb megmutat·
tatott, hogy a' Chai:arok, és Chaba~~ok egy eredeti.iek voltak a' Kúnokkal, és Magy árokkal,
ezek pedig egymástúl tsak a\ szó éjtéshen vagy
di;1Jeciusbao külömhöztek, mely ki tetz1k Con- .
stantin Porphir. 39.dik Szakaszában olvasható
ezen szavaib~l: Cabari a Ch,azqrorum gente .
descettd,unt, factaque inter eos successione ,
ortoque bello Civili, prior pars vicit, quique.
victi ,' pars .occi.si sunt, parsque fugieT)tes ad
Turca~ (Ungaros) zn Pacinacitarum ter;am se
contulér!-lnt. 1:bique sedes posuerurzt' contractaque mutuo amicitia Cdbari arpellati sunt~
unde et Chazarorum Unguam ipsos Turcas
docuerunt ~ habentque e~iam hodie eandem.
. dialectum, µlia ite1n Turcarum lingua utun•
tur. A• Ch:ibarok, és Kún k Atelcusuban a' Ma„
gyarokho,z állván, és egyl'.itt Pannoniába be köl ...
tözvén azon d1alectusnak nyomait h:ítí'a ha~yták.
mert a' Má1ra rnellyéki Palólz.ok, a' kik azoknak
r

'
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valóságos mar~déki , rnáig is az igazí Magyar ·
nyelvt{tl sok szavakban, és szavak ejtésében ltülömhöznek.
_
Des.eri-tius a' Magyarok 'eredetérúl írt köny•
vf.ben t , Lib. II C. V. e-ló ád egy régi kéz Jrá st~
mely a' Római V<1ticana Bibliotecábúl vele közöltetett, és arrúl szóll, h9g)dX. G.erg~ly Pápa ide•
)ében a•· Predikátorök R_endjének Elölj~rója Ri ...
.cardus által IV. Bela Rirály kérésére Asiai nagy
Magyar Országnak (el keresése · végett e~ küldetett,
n égy -szerzetések közúl Fr.ater Julianus Magyarii
azon Nagy Magyar Országba el jutván, feltalálta
a'_Magyarokat, kiknek délfelé szomszédjaik voltak a' Tatárok, .ott Ösze jött a' Tatárok vezérjé„
nek követjével is' a' ki hat nyelven tudott beszélni; áz említett .Iráshan ezen szavak vannak:
ln ha·c Hungarorum t~rra. dictus frater inveni~
. Tartarós, et Nuncimn Ducis Tartarorum ,
·-q~i· sciebat Ungaricum, Rhutenicum, Cu'ina•
ni"cum , Theutonicum , Saraoenicum, et Tartaric,um idioma. Innen tehát nyilvá'n kitetzv;én ,
hogy a' Tatárok nyelve valamint a' Magyaroké, túl, úgy a' Kúnokétúl külömbözó vólt légyen,
a' Húnoké pedig, a' mint fellyebb rnegmutattatott. ·a' Magyarokéhoz igen közelített, azt lehet ·
egyenesen .ki húzni, hogy a' Hún-Szent_- Miklósi
lrástárban l é vő, 's úgy jegyeztetett I~ún-Miatyánk,
mely a' Magyar nyelvhez leg kissebben, sem hasonlít, Tatár fordítás .légyen, és ebben tsak a~
adhatna vii:ígosságot., a' ki a' Tatár n yelvet érti.
Megnéztük mi is ~ azon Kún-Szent-Mikló.si Irást,
és nyomoztuk, rniképen kerl'tlt légyen. oda , de
tsak ann yit tap:1sztalhattunk, hogy az fél ;frkus
papiroson y:m I, és -n_e m régi irás szórúl 5zÓra e'
képen : Oratio Domiriica vetus Cumanorum,~'
Bezen Attamciz', Hense hikte, s zen .lészen , sze1'
(ic/o~ ' dösön ,, -sien„ kilhlön'
nilziengen gerd~, ;
.
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• ali lf,ekte, be>.t-en, ak<J mezne, okne mezne,
her&ezge, pit bütör, küngön , ill bezen , mene
mezne, neszen bezde, permez..bérge , uúogergene, illrne be~ne, algya. manna; szen börsön,
bolw ualli, botson igye tengere Ammen. Se
előtte , se ut:ínna. valamely jegyzés nintsen , kitül, vagy nukor kerűlt oda r mely eránt tovább
-is azon véleme.nyhez ragaszkodunk, hogy a' Ta ...
tároktúl maradott ottan, a' .ki !l HU.u László Rirály alatt a' Kúnokon vett győzedelem után ·el
fogattattván, Kún:..Szent-Miklós környékén, mely
rólok Tatár- Szent- Miklósnak hívattatott, úgy
Pest V~rmegyében fok vó Tatár : Szent· György
Helységébe szállítattak le. Ezen Tatárok értetnek
Corvinus Mátyás Rirály által Szegeden 1459 ben
hfrom Királyok innepe elót.t való napoo Íneg·
~rősítel~ Törvény tzikkelyben, mellyel Rapriuai
Ur Hist. Diplom. Par.11 pag. 231 eképen ád elő:
Yalachi, Rutheni, et Slavifidem Valachorum:
tenentes rustici, qui alicts ad lucrum Came·
rae Regiae numerari a&veti non f uissent , tales
tam Regales., quam aliorum ad praesentem
exercitum· connumerari deheant , et insuper
'prout et quemadmodum a/ia$ exercituare
con&ve# suizt. Excipiantur tamen Cumani,
Philist el, et Tartari, qui juxta .antiquam consvetudinem exercituabunt, ~eeundum quod
Sa x on e$. ltem quia Cumal'}i, et Philistei per·
ojficiales Regios de Possessionibus· Praelato.rum, Baronum , et Nobilium potentialiter ab„
ducuntur, it<;r.gue in talibus agatur, seeundum
quod fuit oonsvet(tdo temporibus ·antiquorum
R~um.
.
'
.
A' 2-dikra Rogernak- Kuthen Birályrúl irt
szavai a' ·következés szerént vagyon magyarázva,
mert rneglévén már előbb vitattva , hogy a' Kúnok 'nyelve tsak dialedusra nézve küJömbözött.

a' ,M agyarokétúl, következés.volt, hogy tsak azon
külömbözéseket kellet néki tanúln1, de az is hihető, hogy azon idő ólta, mikor a' KúnoJmak
egy része Atelkusu tartományban a' Magyarok- _
b0z ·állván, Pannoniába be költözött, az. elma·
r a-dÓtt fiuno~ nyelvéhez a' Tatárokébúl is , . a'
kikkel sok bajok volt, úgy más - nemzetekéhűl
valan~i ragadhatott, és az.ért szüksége volt l\ut.•
h énnak az igaú Magyar ny~lvhez. sz·o kni.
A' 3· dikra. A' Kúnok az Ugor vagy Ogor
Hu.nnusoktúl, ezek pedig az Euthali áktúl ngaz•
-ván el, valamint eLen törsökjö.k. kél felekezetbúl
állott, t. i.. Városokban, és Mezőségen lakókhúl,
és egyik rész fejér Ugroknak, vagy fejér Hunn1,1s0Jrnak , a' másik ped1g ide 's tova kö\lözólrnek
(Nomades) hivattattak, ugy a' Kúnokn ak is a~
Asiai Cumániában lakott részek fej ér Rúnolmak,
. az .E urópai Cumániabéliek pedig fekete Rúnoknak neveztettek; ipely két felekezet viseletjek mód':"
jára, és szokásaikra nézve egymástúl külömbözók
voltak , a' fejérek v:árossaik lévén, jeles.sen . Cu„
mania " és Matalona, állandó ,lakásaikban egy fe.
jedelemtúl függöttek, szelédebb . erköltsökkel birták. A,· fekete -K.únoknak állandó . hely~k n em
volt, hanem ahol jobb mezőséget láttak. a' barrnaiknak legeltetése kedvéért egyik h elyrűl a' m á„
síkra költöztek, és vadabb módon éltek. E~f;'I\
fekete Kúnokot jelenti Herodotus Lih. IV. C_. Xl.
a'hol eképen ír:, Fertur et alius s.err(l,o ita habens , cui zps~ praeczpue asse~tior. Scythas
-pecuarios (sive Nomades) qui A siam i(l.colzmt,
quum a 1Vlassagetis bello vexarentux, .(fraxe
transmisso in Cimerium abiisse. Nam' Regio, quam , nunc Scythae .(EuroRei scilice.t ár.ca Bo s ~
·phorn,m Cimerium) ea fertur olim. fi.lisse Ci~
~eriorum. Jornandes de Reh. Get. Gap. V .. m~ág
jobban .Yilágosítja mond yá n: Suprtt m.ar<r P~m-
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tloum disten.du11tur Bulgarum sedes. Hinc jam
Ht.t11ni quasi fortissimarum gentium faecun„
t(issimus C'espes in bifaria1n: populorum rabiem
pulularur?.t· Nam ali_l Aulziagri, alz'i Avi'ri
(Avares) nuncupantur, ql(,i tamerz sedes habent
diuersas. Juxta chersonem Au(ziagri, quo A„
siae bona avülus Mercator importat , qui ae~
state campos pervagcmtur tdf'usos, pr.out ar„
ment<?rum inuitave_r int pabu(a hyeme suprq,
mare Ponticum sese rtJferentes.
itt lakott
Búnok voltak teh:it azok, a' kik a' szomszéd
nemzetségekhez alkalmasztatván magokat, fejeket le herelváltatták, hoszú szakállokot, hosszq
ruhákat, és hegyes süvegeket viseltek ,kunyhók„
.ban, lakni szerettek, de azért nem lehet mondani '• hogy .á, Magya1-okkal egy eredetűek . nem
voltak. f!lert az más nemzeteknél is tapasztalta,
tik, hogy egyik része a' másiktúl. mind viseletében, mind szokásában külömbőzik, és magát
a' szomszéd nemzethez alkalmazt~tja. Hogy pe·
dig a' Kúnok átaljában olyas viseletűek, és szo • .
kásuak voltak VQina; azt senki sem mondhatja,
mert a' kik . Magyar Ifazánkba Arp~íddal be ~öl
töztek , azok illyen viseletűeknek sehQl sem frat~
taltnak. ··
A• 4-dikre. A' Kúnok Magyar Hazánkban
könnyen változhattak Magyárokká; mert értették ·
a' Magyar nyelvet, ba pedig a' . n~lldil történt ·
volna·, annak valamely nyomának kellett volna
maradni; de külömben is lak,ásaikra IV. Bela •
és Kun László KiralyQk által ki mqtatott kerülete~
n<1gy térséget, és egy széltében sok helyeket foglal v~ín magokb:m ~ azQn állitásunk, hogy valamint
níás be költözött akár ~1\mel, akár Totb, 's
Oros~, i'agy Oláh nemzet a' M~gyarok közt a~
maga anya nyelvét fenn tartotta, ugy a' Kún ok.
i~, h~ más, . ll{!U\ ~'ldgy~r
élte~ vo.ln~,
. , pyelvel
.
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.annak 1ega1ább valamely nyomait hagyták vofna ,,
nem fundamehtom Ii~lkűl való.
·
§.
•

v.

Hol'• mikor kaptsoltá.k magokat a' M:tgy a:
r 0 k h 0 z é s eh ab a r 0 k h 0 z, .

A' IV. §-ha említettük; hogy a' Kúnok Kiovia mellett a' Magyarok fejedelmének Almusnak
hú égére esküdtek. Eien Kúnok a' Tanais vizétt'.'tl a' Pontusig ki terjedő tartományokat bir- .
· ták, a' Chaharoknak szomszédságában Bela Ki~rá ly Jegyzője könyvének VIII. szakaszában azt írja, , hogy- minek utánna a' I\ioviai Russus fejede·
lem .Olegus a' Magyarok ~í ltal Almus vezérlése
alatt rneggy őzettelett, a' Hussusok segítségére
jött Kú no k hét" vezérjeikkel frigyet kötöttek Almussal, és így a' Magyarokhoz áll9trak. Azon
h ~'t vezérnek neveit' így számítja eló.· Tunc hi 1.
Duoes, qu oru:m nomina haec fuerunt: Ed,
E dumeu , . Etu, Bunger, Ousad pater Ursur,
Bojta, R!!tel pater Oluptulma non modica
. multit udine equitum insimul coadunata causa
amicit iae Ducis ite Fiyen celerrimo cursu con•
tra Almum . Ducem venerlJ.llt; a' frigynek meg
kö tése ulán azon hét vezére& feleségeikkel, gyer~nekeikkel Almµst Pannóniába követték •
. Az említett Jegyző könyvének VU. Szakaszában a' Magyaroknak Europ~\ba lett kíjöveteleke-t
• ;i' Vol gdn túl mesze lévő Részekrúl állítja, és hog1
a' Yo1g:Sn által eve.z vén, Russ1aban a' Susadal ne·
vú tartományon is kereszli'tl jöttek" mellybűl az
..-.
telz1k ki, hogy a' Magyarok az úgy nevezett Pusto
Sericiai r c;szen húzodtak által a' Dpeper vizén
J<.eresztúl Kiovia felé, ahol azután a' Morduinu~
sok, Ya; egok, és Chazarok birtokai közt álla„

podtak meg. Ily. környúlállásokhan tehát honnem ·
'hívta , segétségűl a' Kioviai fejed-;lem a' hét Rún
vezéreket'? Ezen kérdést Pl'.ay Ur Dissert. IY. §.
IX. Schlötzernek T. I. Collect. '.Rerum Russic.
pag. 2-da és a' Makariai Codexnek in Cons. An~.·
Russie pag. 87 et as. bizonyifásai szerént e'képen
·világosítja : hogy Scoldus, és Dirus Kioyiai fejedelmek' 864-dik esztendőben Mihály Görög Tsá·
sz-ár .ellen 200 hajókkal a' Boristheoes vizén s.e - ,
regeikkel le evedzvén, a' Pontus qiellett lakott •
Kúnokkal frigyet kötött~k , és a• hadakozásban
is társaiknak fogadták. Mire nézve ez.en Kúnokot, inint hív barátjait hivta Olegus. segétségűl.
·Mely Kúnokot mivel ~· Göreg frók Tauro ~ki
tháknak nev~zik-""i és fgy a' Taurica szigetét ~~ bir. · ták, eml(iett Schlötzer a~ Chazarokkal egy eredetfteknek lenni eróssíti.. Hozzá a~ja tovább Pray
Ur', hogy Mirkondus bizonsága. sz.e rént a' Tu_rkák, Gayugninus.ok, Chazarok, és az első R~s
susok egy nemzetségbűl valók · voltak, a' Kúnok ~
a' Chazaro~kkal .Taurica 'szigetét e~yütt bírtá~.
Tovább ' .
Azon ellenvetés, hogy a'. Tauri~ai l\.únok
nem mehettek .Kiovia ·segéiségére ; .mert a' Ma„
gyaroknak akkori birtokán .• melY a' Donetz for:.
rasán felúl a' Bugh vizén túl · ki terjedt, kel·l~tt
volna keresi túl menni, m~llyet a~ Chaz~rok, mint
a' Magyaroknak társai~ rne'g nem engedtek volna, eképen igazítatik el; hogy már akkor tartott
a' Chazarok Chagánja ·a' Magyarok hatalmágak
nevekedésétúl, és ai ó tőle való . tiiggésnek fel .
· bontásátúl, azért ~1ézte el . a' _Kúnoknak · mozgásait. Mellyekre nézve Be!a Király Jegyzőjének
azon elóadása, hogy Kiovia mellett az oda sereglett Run vezérek" a' Magyarokkal, mint v~lek egy
származású' és vérségli atyafia~kal Öszve békül. .
tek, és Ö1tzve állottak, és vélek e3yütt ~annoniáb~

·be költözték, kf.telkedésbe nem jöhet. Azon be
köl Öz.Ps eket Anonimus Notarius a' Havas erdőn
kere szlttl Ungvár felé~ Constantin pedig a' Temes vize felé állítja; mely ellenkezö előadások a t
Pray (Jr Dissert. V. §. II. pag. ga. így vibgosít,
ja, hogy minekutánna a· P~ttz.inatziták a' ·Magya·
rokat 894.-dik esztendőben á' Jaik, és Volga rnel·
lói· ki Ítzték-, és ezek kétfelé, egy része tudniilli .' napkeletre Turkomaoniába, IJ.lásik napnyugo .ra Ateikusu tartományba vonta magát, akkor
Lebed· as a' Magyaroknak egy részével Lebediábúl, ahol most Okránia fekszik, Halitziába, on•
nan 1'ransilvaniaba tért, Arpád pedig · Valaéhiát
fogl;ilta el, de mivel a' Patzinatziták álta'l innen
. is ki szorít~ttak, e' képen két óldalrúl jöttek Ösze
Magyar Hazánkban.
A' KQ.noknak a' Magyarokkal együtt lett ezen
"be költözéseket Károly Kirá~y idej~béli Kronika
is bizo.oyítja, ahol ezek olv!:tstattnak: Cum . igitur .Codü:es quidam contineant, quod isti Capitanei septem (Hungarorum) Pannoniam intraverint, et Hungaria ex ipsis solis edita sít, ac
plantata: unde venit generatio Chaah, Aki.is ·
Beor, Aba, ac aliorum n~bilium Hungarorum, .
cum omnes isti non hospites, sed . de Scythia
descenderint? Constat itaque non tantum se„
pte1n Capitaneos conquestrasse, se~d.etiam alias
Nobiles, . qui de Scythia descenderunt ~ quisunt
Ugud, Ed, Chaba, Torta, Ra<j,icha , Berend ,
Bilchu, Zumbur, Leventa, Ompud, Mika,
Clwnad, Bunher, Otthman , Hevi, Hela , un„.
if,e in ipsis venerari potest nomen dignitatis
plus aliis, rwhilitatis vero aequaliter. Ezek kö„
. zúl E<l Anooimusnál második Kún vezér. Abát;.
Obá~ak. Kadich,at Cadusanak.,, Zumburt Zombornak, vagy Zubornak, Run~ert Bungt:'rnek,
· Otthm~nt Ogmandnak, Bilchut Bulchuna~ ne·
4
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vezr, mint -á' Kúnoktúl származottakat, és íg;
a' midőn azokat az említett Krooika Scytháknak ·
hívja, Anonimus pedig Cumanoknak, az érte··
lembén ·megegyeznek, mert a' .Currianok a' Gö~
rög Iróknál Tauro-Scytháknak is neveztettnek.
'
Mi illeti a' Cha;,arokat '? ezeknek a' Chaza~
roktúl való származásokat, úgy azt is, miképen
szakadtak el a' 9hazarokt.íl, Const~ntinnak 39-ik
szakasszában olvasható, és már fellyebb is · ki irt
ezen szavai megmutatja": . Cabaria Chazarorum
gente descendunt, factaque inter eos secessione, ortoque bello civili, prior pars vicit, qui
qua victi pars ocoisi . sunt, parsque fugientes.
ad Turcas inPacinatitam terram se contulerunt,
ibique Sedes posuerunt ,. Contractaque mutuo.
amicitia Cabari appellati s unt. Und e et Chazarorum linguam ipsos Turcas docuerunt. Habentque etiam hodie eanaem dialectum. Alia
item Turcarum lingua utuntur. Ugyan azon
Irónak további szavaibúl a' Chaharoknak ágazat„
jaik ki tetzenek, .ahol ezel\. olvastattnak: ~uia
vero (Chabari) fortit~Ldine bellica, vel s.trenúitate octo ·aliis gentibus praestabant, iisque in
praeliis-a.ntecellebant, primum in tribubus la..·
cum oocuparunt, unusquisque in. illis Chabarorum populis lmperans , seu Princeps est q..d
hodiernum usque diem . Prima a Chazaris
avulsa haeo Chab.a rorum gens est " secunda
Nece, tertia Megere, quarta Outurt:emati,
quinta Tariani" sexia Genach , septima Care,
octava Case.' atque sic connexi inter se Chabari cum TurciS Pacinq.citarum terras incolu,eru.nt. Ezekbúl az a' következés , hogy mivel a•
J(únok is a' Chazarokkal eg.y eredetűek voltak, .
a' Chabarok méltán számí~attnak a' Kúnok köz0,
' és ezen három nemzetségek valamint a' C.aspium,
ú~y a' f ont1~s mellett, és Crim.eában, va&y T~q,t
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riJc;,iban, és am:_iak Jc.ornyékén egyesúlve laktak.
fellyehb a'!.. ·chazaroknak , és Cu~1anoknak a'
Caspium szomszédságában fenn állott várossaikrúl a,' Nuhiai Geographusbúl, és . Pliniusbúl em- ·
lekeztünk, mellyekhez já:rúl mé.g , a' mit azokrúl,
Josephus Barbarus Patritius Venetus Genderus ,
által 1601-dik esztepdóben Deákra fordított köny~
vének_ első Részében .a' 442-dik lapon ír, hogy
tudni illik Cumania , és Chazavia várasok a' Taba"
chictlrn, ·vagy Caspium tenger mellett voltak helyhesztettve. Tovább a' ft53-dik lapon a' Crimeai „
vagy Tauricai szigetrld ezt mondja : Sal{nae ibi
maximae reperiuntur, quae exhauriuntur ;
ubi ql.fis ad insulam illam pervenit, pr~ma ad
Tn:.are Caspium a Cumanis dicta Cumania est
gens celebratissima. Inde est Caput · insulae,
ubi est Capha, ibi erat Gazaria, et usque_ in
hunc diem Picus, quo mellsura .sumitur, id
esJ Cubitus in Tanae Regione, et vicinis 1.fbi. que appellatur . . ~' Chab(!rok:rúl pedig; a' .kik
Iiem m:ísok, hanem a' Chazarok mellett 'a' Pontus körúl lakott Kúnok voltak. Cedrenus T. II:
pag. 501. Tamásrúl, a' lá II. Mihaly Görög Tsá·
szár ellen pártot ütött , · írván, igy emlekezik :
·Thomas manum militum valL'dam coegit, tum
ip.se, tum ab AgaréF1.is (UC?garis) accipit, nqn
ex notis modo vicinis collectam, sed etiam ex
r"motioribus lberis, Zichis, Caberis.
_ · Els'za_kadtak pedig a' Chabarok a' Chazarok•
túl 884-"clik esztendő táján„, melynek azt az okát
adja Constantin • hogy köztök felhát>orod~ls történt, de hozZiá járult az is, hogy akkor idóben
a' Turka. vagy Magya~ nemzetek egy más ellen
törekedfek, és végre a' Magyarok a' Patzinatziták
földét elfoglalt:~k.
·
·
· · NeveknelC eredetérúl kiilömhözl; véleménye•
let olvasunk. J?ray Úr Dissert. V. pag. 96! Cörei
'M~r

Scytháknak nevezi, a' kik Cabar venus hamis
Istent tiszteltek. Cabarica Religiójok a' Chazaro k·
hoz is be vétetett, és onnan azoknak . egy r ész ~ re
ragadott vólna a' Cabar név. Mások azon Persiai szótúl Gheber, mely annyit tészeo, mhlt
hamis Istent imádó., huzzák )e, ·a· Törökök at.0n
szót Cafer szóra fordították, és valakik nem Ma:.
homet Religioját tartják, Caferoknak hívJák. · A'
mint ezt Herbeloth 8iblioth. Orient. p 385 ezen
szónál °Gheber, és pag. 251 ezen szónál Cafer _írja. Azomban nagyobb hitelt frdemel az , hogy
a' Chabar<>k valamint eredeteket, úgy neveket
Chabátúl, a' kit Réza Cap. IV. és Thurotz · Kronikájának t. Részében a' / 23 és 24. Szakaszában
Atila fiának mondanak vettek légy~n Kéza az
·említett helyen . azt ·írja : Iste igitur (}haha filius
Ethelae esl legitimus ex filia Honor.ii lmperatoris Graecorum geni"tus, cui Ede1nen , et
Ed filti sui sunt vocati. Edemen aute1n cum
Hungari in Pannoniám secundo s unt reversi ,.
cum maxima ftirnilia Patris sui,. et matris
introiuit. Nam mater ejus de Coros minis orta
erat. Ed vero in Scitia remansit _apud pat rem.
Ex isto eni"iri Cliaba generatio Abae est eg ressa. Cum igitur Chq.ba adiens in Scitiam , no- ·
bilitate genitricis in comuni se jac'/Jaret, Hunnorum nobilitqs ipsu1n contemnebat , asserentes eum non verum esse alymnum Regtti Sci·
th,iae , sed qf.Lasi missitalium 'exterae nationis.
Propter quod e Scitia uxorem , non a ccepit ,
sed traduxit de. gente Corosmina. E• szerént
tehát Chab.:i fia lévén Atillának , ~s az attva ha- ,
lála után a' Hunnusoknak egy részével a· Pq ntus
mellé huzódván, ott uralkodott, .s a' n é pe C'1 aharokn ak hivattatott. Hogv pe1dig ó tsak ugyan
~tillának fia volt légven. Hazán k lróia Katona
U1· ,is _ezen véleményhez ragas~k<>dik 1 a' ki Histor • -

„
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prag. pagina 7-ma így szóll: Non video cur in
dúJersitate nomi~_i's adhaerendum quibusd.am
videatur, postquam ut Irnachum 6Xteri, ita ·
Chabam domestici Scri'ptores Attilae filium
faciant, · eumque D-u cem reliquiis Attilariis ist. 'hint: versus· or.ientem in Scythiam profectis t ri_buar,tt. De ha mingyárt ké~elkedik. is valaki „
hogy Csaba Atillának fia volt légyen, sótt azt se
fogadná el, hogy a' mint fel1yebb a' .IV. Szakasz-·
han erdeklettük Irn~kra ragasztatott volna a' Csaba név; mindazáltal mivel a' Budai Kronika sze. rént az ide be költözott Kúnok és Magyarok közt
c~aba nevű jeles férfiú emlit_
e tik' ennek eleirúl
a' Chabarok neve eredettnek lenni bátran moridatthatik.

§·. VI.
Atelkusu tartomany honnan neveztetett,
ah.han me·ddig la_ktak a' Kún ok a' Ma:gyarokkal, mikor fog.l;dták el a' Patz·inatziták?
·

Az Atelkusu n.évr-{il legels9ben Constanlin
Porph. lészen említést, l. ·i •. könyvének 21-dik
Szakaszábarl, de . -mi érletódjön rajta, ·azt meg
nem határozza. Gebhórdi a' Magyar Ország Hi. storiájában a' 37/~-dik lapon oda tzéloz, hogy A. telkusu annyit Lészen, miol Cusus folyó vize mellyéke a' Bugh , és Donau vagy Tanais v-iz.ei közt.
A' 3134-dik lapon pedig, hogy eien két szóbúl
Atel és Cut~u eredett légyen. Az elsö a' Patzina..tz1ták nyelvén folyó v1zet, a~ másik pedig -Orosz ·
nyelven Duna vagy Tánais vizét jelenti; de inktibb azt lehet mondani , hogy az Atel szó alatt
·a' Volga vize '"értetődik, . mert · azt a' Görög Irók
ugy hívják; a' CusU; szó alatt pedig azon Magyar

'

sió köz (intervallum) melyre több pél<la vagyon

Magyar Hazánkban, mint Dunaköi, Rál?~köz „
Hegyköz, Sárköz etc. igy Atelcq.su annyit lészen,
mint Atelköze, vagy Gebhardi Ur véleménye szeréntt Vizköze, ann~l inkább , hogy Constantin
szavaibúl az tetzik ki, hogy Atelkusu, mely apnak utánna S9l~".'beu a' Patzinatziták által el foglaltaltván, Patzinatziának hivattatott, a' Sereth ,
Pruth, TI'Ullus ·vagy Turllls , Dnister v. Tyras „
Ruvu (taláu Lima) és Varuch n agyobb folyó vi·
zek környékén öt tartományokra volt felos:llva,
következendően a' Kioviai Palatinálust Ukrai.nát~
Moldvát, l.s Bessarabiát is . az Otza_kovi vidékkel
eg·yÜl~ hen foglalta. Constantin sz::ivai ezek : Pa„_
cinacia µniversa in octo themata.. dividitur ;~
1 quae mdgnos quoque· Prt"ncipes totidem hahet,
et qua~uor quidem nationes sive tlíematét ul~
tra Da_n aprim jluvium úta sunt, orientem ,
septemtrionemque spectantes versus Uziam -;
Cha:tariam, Alaniam , Chersonesüm, et cae·
teras nationes, reliquae vero natione.s positae
sunt cis Danaprim ad partes occidentis , septem•
t.rionisque, unum Bulgariae finitimum, alte~
_rum GJlae Ta.rcicae (Transilvaniae) proximum,
tertium Russ,iae adjacet, puta Uh.lanis, Der•
belinis, Leutzeninis, reliquisque Slavis. '
A' Patzinatzitáknak azon 8· ágazatit Constan·
tin így nevezi~ Talma_t , Tzopon, Kulpee, vagy
·Kalpee, Ertem, Gila, Charaboe; Chopon, és e
.képen a' vezérjejkrlíl, a' kik a' birodalmokot magok \.özt felos_ztolt<ík, birtokaik is, nevez~ettek.
A' négy első ágazatok le telepedtek Ertemben a:r.
Ultinusok, Derblinusok, és Lenzeninüsok szom•
, szédságában. Galliciaíltúl, tovább .,.Gilában vagy
is Erdély~en a' Turkák, vagy Magyarok szomszédságában, ugy Charabokban a'Russus·ok mel·
lett, végre, -Cb.oponban , vagy Moldváb~n, és

.
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Valaéb-iában , a' tohbiek. pedig a' _Dn.e.per vi~e·
környékén., AzQl1 ti.g.az;i.tok ,.meJlyek Ert~m, Tzur.;
· és Gila tartom~oy.okbanJaktak, Kankar, ~s Kan·,
f:!;li nevet kaplak, legneme~sebb, é.s legv.itéz.~I:?b
nemzetségeknek ·tartattak. Tgv~l:>b ·, a' ~artom~
' nyoknak neveihez az ·~ralkodó V~?érjeiknel,c. . ne•
veik is ragasztattak, azért ·constantir.mál Cap. 37
ezen öt ne..-ezetek fordnlnak elő;
- ~ostantalmat,
.
. .....
és .B orolalmat, Batanlzopon, és Bulattzopon ~
Ipaon, Ku1pee ~s Syruka1pee, Kueltzur, és Ruartzitztir, .Maitzanirlim, és 'Jabdiertim, a' többi három tartomány tudµiillik Karkutaögyla, ~aidu~,
'Charaboi, és Giazzichopon tsak egy :riév alat1r
említettnek , hlhetŐKépen azért, h·ogy a' Magya- .
roknak első. és utolsó megtámadásokkor tsak
egy uralkodájoK volt.
·
•
·
A' le írt Atelkusu tartományban a'Búnok a'
1\~a9,yarokkal ', és. Chabarok~al . egy,ütt 884 eszt.endotul fogva s94-1k esztendeig tartozkodtak·, mrnd
addig t. i. még a' Patzil.'latziták által onnan ki nem
szorítattak. 895-bén a' Magyarokkal .be költö~vén
Pannoni;iba, itt a' vezerjeik, és érdemesebb vi·
tezeik Arpá~ fejedelemti.'d birtokokat nyertek •
. mellyeket Bela Király . Jegyz()jének könyvéhúl
Comentation·knak HL Szakaszában az 50; és. kö-vetke~ó lapokon eló számláltuk.. A1 Chabatoknak
vezérjeiket is kétségkív{tl szép birt.okokka.l aján.dékozta meg Arpád; ugyan is Chabának hir_tokaira mutatnak a' sok Chaba nevű Helységek -,
hasorilóan Megere birtokait is sok Megyei' nevú,
ugy Tarjániéí is sok Tarján nevű Helységek, és
Puszták bizonyítják, leginkább a' Mátra mellyékén fekvő Gyöngyös 1'arján. és S_algó ·Tarján
Helységek. Neke -nevét Necsó a' Jász Berényi'
hat~rban mutatja. Rare nevét Kara, Kase nevét
.pedig Kotsér máskép Hosél' K~n , mostan 'Jász
puszták, Ge~ach nevét Genecs ne_v·ú faluk ~GömÖJ•
~-

4 ;

........ .
'fár~egyé~en ~, úgy

~o

Szathmár és Vas Vármegyék-

ben is viselik. Cuturgemati birtokainak nyomára
nem álpdt~mk, azomban e' mellett úgy vélekedünk~ ; hogy a' Cuturgurok , vagy is azon Hun· nusok', · a' kik At,tila halála után Pannooiábúl a',
FonlLlS ffi:ellé huzódtak; a' Chabarokkal egyesúl-ve voltak, úgy szinte áz Uturgurok is, kik fel.;
lyebb a' Tanaison túl laktak.
. !

§. VII.

/s.' e h a. ~ a r- 0
....:

k h a t 3 l m a e l e ny é s z i k ' a' p a t z i- '
n a t z i t á k é p e d i g -A. t e l k u ~ u b a n n e v e k edik, '· en. nek is el mulásá .v al ·a' Kún ok .
·ugya.n AteÚ\usuban éuman.ia országát
fundáljá'l\.

>

. ·_A' Magyarokkal Pannoniába beköltözött Kúnoknak m;.iradéki azon környéken,, mely később,
, t. i. 14. Században a' Seret vizébe be folyó Mold- .
va vizéri'tl Moldavi:i nak neveztetett, meg vonták ,
magokat . az-Uzoknak, és Palótzoknak, a' kik a• ,·
Tanajs, és VoJg:;i közt lévÓ térséget birták, szoqi- .
szédságábao ; ugyan azért a' Russus Irók,túl .Pa- . .
lótzoknak is hivattattak.
Á' Chazarok birodalmát ujjabh veszedelmekfenyegettc>k. Még 884. esztendóben Olegus Rus- .
sus fejeqelem által a' füovi;íig birtokokban volt ·
részrúl ki forgattattyán ,, lsak hamar, a'. mint fellyebb érC!ekelti.ik" .a' Chabarok, és Patzinatziták ·
tólök elp~Ü'toltak, és .ezzel a' Tanais, és Dneper.
közt lévó részt elvesztették. A' Russusók óket.
háborgatni meg nem sznntek ' és azok által gü!i.
esz.tendóbenSventosfaus vezérlése <ilau igen meg
verettettek, a' midőn is rnkan közúlök a' JászokI!ak nagy részével Russiába mint foglyok elvez.el.·

~
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teltek, végre~ · a' Tatárok . által minden ·11atalmok
a!.. nevekkel együtt eltörúltelett. Ellenben
A' Patzinatziták hat~lma Atellmsubaél naponként emelkedett; mert a' Magyarok által elhagyott Tartomán yokat a' Sarcel várossátúl á' Boristhenes mentében egészen az Isler vizéig elfoglalván, az Uzok is, és Palótzok, úgy a' Kúnok
maradéki magokat vélek egyesítvén egész Atelcusuban ók voltak a' parantsolók, és a'- birodalmok Pacinaciának hivaltatott, a' hoz~ á jo k ál- lott társaikkal együtt ellenségeik ellen 'hartzoltak, ,
mellyel bizonyítanak A-fbertus Aquensis L 'l· pag•.•
255 • . és Anna Com_naena Alexiades Lib. 1. pag.
159! Albertusnak szavai ezek: Is (Alexius) 'l'urcopolos, Picen<irios, et Comanitas a·r cu doe._tos, et sagitta contraxit, ahol <tz e.Isők alatt
az Uzok, a' következők alatt pedig a' Patzinatzi'ták, és Rúnok értetődnek. Anna Cqmnena . pedig
azt erősíti; hogy a' Cumanusok neve alatt az Uzok
·laktak ottan. Tovább Lib. 8. pag. rn5. 186. írja,
hogy a' Húook. a' 9-dik 8zázadtúl fogva Moldvát,
és Valachiát egészen a' Duna torkáig birták.
Ugyan ezt hizonyítják NiCephorus Gregoras Lib.
II. C. V. pag. 1 ?. Nicetas Choniates in Isacio Angelo Lib. Ill. C. III. pag. 2?4. et in Aiexio Comneno Lih. III. Cap. v. pag. 337. tovább An na
Comnena Lib. X pag. 221. mondja: hogy az Attya által meggy©zettetett Kúnok 1 az Oláh országi
Csillag, vagy Vas kapunál is találtattak. Albertus pedig L. I. pag. 188· ezt írja: Ad hoc ;denique Ducis (Bulgari~e Nichitae) imperium Bulgari, Cumanitae, Ungari plLfrimi cum PLCenariis, . qui conven'tione solidorum ad urbis
(Male _Ville) defensionem convenerant, a'rcus '
corneos, et osseos a-r ripiunt, loi-icas induunt,
et ve::villis hastae 'ÍnnixiS Petrum cum ,suo exer-citu $(#Cl,lre crad1.'entf.:m insequuntur etc. A'

.
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' Russusok ·élien több ízben hadakoztak, glt 5-ban
Kioviát·is, a' hová Olga Özvegy fejedelemné Sventoslausnak Annya magát ~z Onokáival be vonta,
o . trol):unal körű! vették, de azon hfrre, hogy Sventoslaus oda segétségével sietne, megbékélvén ,
hazájokba vissza tértek. 9nben pedig a' midőn
Zemisée János ·állal meggyőzetelt Russusok haza
felé sietnének , azokat Sventoslaussal együtt kardra hányták. 1010-ben Bulgari:füa, Tratziába .be
ütöttek, de nagy veszedelmekkel. 1021 eszten:
dóben Szent. István első Magyar Rirály által is
, Erdélyben meggyÖzettellek, és a' fejedelmek Gila
Magyar országba hozattván, Erdély ország a'
Magyar Koronához foglaltatott. - Az Erdélyi
Pati.inat.zit::\k 1'091-ben azért~ hogy a' Moldvai
Ftúnokkal egyet értettek , és Magyar országba be
tsaptak; Geisa, és László Magyar Királyi Hertzegek által inegverettettvény igen meggyengültek ; mind az által Erdélynek egy részét megtartották, de a' Magyar Király na~ hatalma alatt.
11-dik 'Geisa Király ők el a' mostani Székelyek föld ér~ s:i_o l'ítolta, a' Tarlománynak ·m::ís1k részét a;
Magy.a!' Vármegyé~re felosztotta, a' 5-ba pedig, ·._
vagy is a' mostani Szászok földére Német, vagy
Szász nemzetet szállított, 's e képen eltünt Erdélyben a' Patziiiatziták ~eve, utoljára II. Anrtrás
}\ir:Hynak' 1124-dik esztendei Diplom.ájában- van
r6lok emlékezet, kiknek maradc>ki a' mostani
Székelyek. *) A• Moldvai Patzinatúták is io96.
•) A' Székel nevek onnan eredett , hogy Szék h~lyekre
. voltak felo~ztva ~minden Szék helyen lévén különtis
'Birájok \'endelve. wnen a' többes számban el í:\ hh
Széli.helyieknek , azután Székélyeknek hivattattak. ·
Szent },ászló Király Uralkodása alatt a' mint Pray
Annal. Parte II[. pag. 388 említi, nyoma találtatih,
hogy az Ország némely határjainak Groffjaik voltak
(C1nnit~s Confinior.u w) éi <a~oknak jgazgatása alatt-

'.

a' .G-örögöktúl

nagy ~sapást szenvedtek, a' meg"'
maradott<tk az erdőkb~ huz~ák magokat, · és az. ·
Pláhokk:al osztozkodta~, de onnan is a' N~rne~
tektítl, kiket Gei.sa E.rdélybe szállított, 1,1 szorí'tattván, a' szomszéd vidékekre elszélledtek" 1~.s·
sanként a' Patzinatzita nevet le tették, és magQ•
kat a' szof!:!szédoknak-, főképen a' megszaporo•
dott Rúnoknak szokásaihoz alkalmasztatták.
t,
Ezen időkben tehát a' ~negsz.aporodott Kúnok egyesiHve az ·Uzokkal, és {'alőtzokk'-arri1int•
~g·y eredetl'L ág~naljaikkal Moldvá~an ai elsőséget
magokna.k t.ulajdonították, és a' Patzinatzit<ik tarlOf11ánya iban, vag.y is Atelkuso.ban hatalmokat ki
, terjeszt}·én, Birodalmakat Cumaniának nevezték~
lh1brugviz a' Frantúák Királyjátúl Szent L.ajostúl
a' Tatároknak Ch:-imj<íhoz Batóhoz küldeJ,ett. kö„
vet P. IX. C. l. pag. 50. Cap. 14. pag. 5.1. Cap~
1,5. pag. sg. ezeket írja' hogy a' I'túnok a' :r~·
tároknak eljövetele előtt Crirneának Sik mezejét
l>irták, Grimean kivűl 1s napkelet felé a' fekete ten•.
· ger mellett ~.o .napi járó meszeségre laktak , és
a' puszt<ikon barmaikat legeltették, és Kaptsakiak-.
nak neveztettek. Sőtt a' Dunátúl a' Tanais -vizéig_;· innen a' Volgáig, és ftussiaig való ' tarlomá""
..-----,...-"
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határ órz~k (E~ri) a' l\ik . azután Székelyek~ek ne„ ,
veztettek. lllyenek voltak a' 13-dik Sz~«adtúl kezdve ~· Vágh vize :nellet Morva orsz,ág szélén állíta- · ·
tott határ őrzők, a' kik hasonlóan Székelyeknek
( Siculi) neveztettek, és ·a' Gróffjaik vez~rlése alatt
eleinte száz fegyveres Katonát kötelesek voltak a'
.. Rirálynak„ .és Országnak s;rnlgálatjára tartani , az
. után pedig sze9léllyesen mint a' Nemesek, a' Hirály
mellett hadal\oziíi tartóztak, melr k.i tetzik IV. Bel~
Kirá lyn.ak Pray Dissertatiojába'n a' · 123-dik lapon
előadott Diplomájá,búl. Szinte illyen Királyi \ut.ézet vala az Erdély orf.zági .Székelyeknél is, és azért
kiilönös szabadságokkal voltak a' WI.agyar .K,irá.lxol\
által megkUlö.mböztetve.
·
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nyokat birták.- A' Me~tis kör~I a' Kúnoknak nyomai sok helyeken látzattak. Tanaison túl Moxel

nevti v~d nemzetek erdókben, és . kunyhókban
laktak. É&zakfelé l\lor<luinusok, délfelé Circas- ·
siusok „ és Alanusok, vagy Araniusok, és tovább
Lesgiusok környékezték.· Carpinus, ,a' kit 4·dik
Innocen\ius Papa az ~cnlített Chámhoz küldött ,
l\gyan Rubrngvisnél C:ip. 3 ~ p. 3,29· Cap. s. p.
345. 3li?· et 360~ Cap. 7. P· 3?1. Cap. s. p. 399·
Cap. l!l· p. 405 el !io6. ezeket írja, hogy a' cu·ma.nian négy nagy vizek folytak, Danapris, Ta·
nais, Volga, és Jaik, és határi előbb voltak ~
Russia, a„ Morduinusok földe, nagy· Il'ulgaria ,
B~skirié,l, vagy Na.gy Magyar Ország, a,- P:ír.ositák, és Samogeták, délrúl az Alanusok, Circ·a ssiusok, Görögök·. és -Constantinopol, lheriusoi.·,
Cattu,sok ,_és Brutagnok, napnyugott felé Magyarok vagy Hungarok és ·Ru,ssusok. Hajto Arme-nus, a; .ki 1301 irt, Cap. 4 - p. 4. Cap. 5. p. 5.
Cap. 21~ p. ~6. Cumaoiat eképen határozza. Észak felé a' Cerasminusok földét is érdekli, igen
~agy .volt, de sok helyeken a' levegőnek válto ...
iása miau puszta sik föld&. fak nélkúl, a' lakossai kunyl:tók-ban lakt.ak , környékezte napkelet
felé Corassia, és a' pusztaságok, napnyugot felé
a' Pontus teng~r; Tanai s .- és Meotis, észak felé
-Cossia , vag-y Casán, délfelé Volga '-'.Íze. Ezen
'Víznek mind a' két partját nemzetek lakták, µiel~
1yek a• f(únokhoz, .nem tarto.ztak, ~1nd az álta~
- ·Riráljaik voltak, · ,nérneljek a' Caucasus melle~ is
laktak, a' kiket Batho a' Tatár.ok Chánja ~e~„
SYŐLÓtt, és Ma~y~r orsz<í~b.a szalasztou. -
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e u m á n i á b a n . l ö r t é n t d 0 1·
g a i k : o .n n a n m i k o r k ö.l t ö z t e k á l t a· 1·
Magyal.' országba, és tniképe~ lett
v é g ~ b i r o cl a l m o k n a k,
.

/i. ~ 1\ ú n E> k n ~ l~

Ily nagy-i:a, a' mint Ieira,t oH: ki'ter.j~ dv.éri ~
Rúnok birodalma, a· vélek egyesúlt. Nemzetékkel,
mint az . Uzoknak, Pal4tzoknak, Chazaroknak, és
Magyaroknak mara.dékival a' sz.omsz.éd nemze.,.
teket, leginká b_b iviagyar ·országot háborgatták.
Első b~ tsapások Ma.gy~r országba ' történ,t
1070 esztendőben Gila fejedehnek alatt; a' .ki a• .
Patz.i natúták törs<ikébúl való. volt E.nnek Osu.l
nevl't· Vézérje be rohanván Erdélybe a,'· P~t~ina- ·
tzit<í k földére, onnan pedig., me~zes hegyekei.l ·
)\eresz.túl által jövén, a' mint ThU;rótz.i Kronikáj:ínak \{. Részében, 49 Szakaszában leírja, a' NyiJ;
körút fekvő .részen P.gészen. :Bihar várossáig ke.o
gyetlen p.r édálást "Vitt véghe, sok számú Férfiakat.
Assz.onyo~at „ é:s :Marháka~ elhúzott magával , a·
zomban a' midón a' Láp, és S;am.os vizein k.eresz.tt'.'tl Yisz.a tért Erdélybe,, és D.oboka -várossá hoz
érkezett, a' Magyaro.~ K~r:ilja Sala,mon két . Hertzegekk,el ~e.jzával, é~ L,ász~óval a\ Ts.erh::ilo~
nevli he~ynél vele rn,egütközött; mell.y ütköze~
bet'l maga. Osul vezér iS meg_~.lettettvén. , a' 1'ú.).10k megverettettek, és·elkergettettek. Ugyan Lász,ló Herlzeg egy szüzet is, a' kit egy Kún a' maga
l·o vári e.lragadni iparko.dott. és, L<ís~.ló ~' NagyVáradi Püspfrk; LeányáQa~ lenni vélt, wegsia„

l:>adított.
,
.
,
2-sz.or Kutesk nevú vezérj·ek., ~, k.i t előbb
· ~~lített -Salamon ' Király azon boszujál:>µ.l, hogy
<>-.'· [\opon.át a.'· testvér öttsé.nek Gejza Hertzegnek
által adni l\éntel~(tei~tt - ~Q~ó-:ik eszt~ndó4en oJr

·-

s6 -

igéretek mellett, hogy Erdély országot nékie által engedni, és Leányát feleségúl által adni (ogjal
ki hívott, azon részen, mellyen a' Prutus vize
Podoliát kereszt ÚJ folyja, a' Maramarusi vidéket
megtámadta, R onikájának ugyan II. részében 5Ú..,
szakaszában említi, egészen Uog, és Borsua vi„
iéig pusztitolta: ·azomban ezt is Salamonnal ~gyütt
elűzte Szent László -Király. Innen következett,
hogy Salamon ujjofag Ösze szedvén a.· KúQ sere•
get Tzelgu vezérlése alatt Bulgariába, és a' Görög:
Birodalom széleire be nyornúlt, és Magyar országnak elfoglalását onnan probální törekedett,
de itt is Salamon Tzelgu vezérnek .m egölettetése
után a· Kúnok oltalmátul meg fosztattván, az
Adriai tenger mellé vonta rn.agát ... ahol a' mint
Katona Hist. Crit. Tom. Il. pag. 205 . et sequenúbus bizonyitja, Póla váross~iban életét elvégezte.
3-szor Azon kétszeri rnegvereHetéseket nem
szi'velhetvén a' , Kúnok, ·10a9. esztendőben Krul
tijának Kopul~hnak, ~1· ki Bulgariának szomszéd-ságában Doroszlói által ellenében le telepedett
Patzinatzitáknak Chopon, -vagy Giaz.i nevtt 7-dik
ágazatjokbúl származott, yezérlése alatt nagy eróvel be rohantak Magyar orsz6gba, és a•mint Thurótzi 60.;C:lik Szakc1Szában írja, az. Erdélyi határt.
és Bihar vidékjét ki pus.z.títván, nagy zsákmá~
nyal , és foglyoknak sokaságával Temes vize
felé fordultak, de a' - midőn Kopulch itten va·
.dászattal mutatná magát, az alatt Szent László
SlaYoniábul, a' hol Croatia dolgában munkálódott, hamarábhan, mint vélték. ide érkezvén,
oket megtámadta, és Kopulchnak elesése után
ú.gy elnyomta, hogy egy Esembu nevezetün kívül
sénki sem szabadúlhatott ki. Az elfogottaknak
oly feltétel alatt, hogy Keresztényekké ]esznek a•
Tisza és Zagyva vize közt• a' mostani J~M.Qk fö.} ...
dét. mutatta ki tizámokra Iakhelyúl.

•

„.

'
· ~ 4:.:szer~ Boszújokban ismét :A.kus vez~rjekkel
megjelentek, de most is Szent László, minekutánna Akust levágta, rajtok győzedelmeskedett.
A' foglyoknak, a' kik a' keresztény hitre lejendó
: meg téréseket igérték , megengedte, hogy itt az
Orsz~igban maradhassanak, és · az előbbi hartzban elfogattak közé elosztott(!; a' hová azután
feleségeik , és gyermekeik is által jöttek , követ- · ·
.,, kezendően a' Jászokn.a k e&Y részben ezen :f\únok
. voltak az Eleik.
·s-szőr Kálrrdn Király idejében 1099-esztendó
·.t.á ján, a' mint Thurótz a' 60-dik Szakaszában,
úgy Bontinius Dec. II. L. V. elóadják a' Kúnok
a' Russusoknak engedelmével , vagy egyesített
ere'jekkel Magyar. országot rablották, melyért Kál·
mán a' Russusok ellen indult, és a' midón már
Russiának határjait pusztitaná, a' meghqlt H.ussus
Fejedelemnek Özvegye Lanka eleibe rnent, .és mint
, · könyörgő lábaihoz .borult, azomban Hálmánméltatlan{~I bánt véle, és sarkával illetven, elhajtotta.
Hasonló megvetéssel fogadta a' Kúnoknak botsá~
natott kérő követei két is. Ezzel megkeseritettvén .
a' Rúnok, seregeiket a' Russusokéval öszvekaptsolL::ík, és Mirkod vezérlése alatt a' s{ll'l'L bokros
erdökön· keresz.ti.'d Ösze futottak , étzakának idején
J(álmá n seregét megtámadt.ák, az álomba meri'Llt
Magyarokat vágták, a' felébretteket széjj~l sza- ,
laszloU::ík, úgy annyira , hogy Rálmán az ónő
seregének ·segét.sége által szahadílhatta ki magát
a' veszedelem bút. ·A' tábort a' lHnok szét ra~
g::idt.ák . a' . katon:íknak felv1gyá~ójokat Eursemet
többekkel. eg'yÜlt, úgy Kupa, és Lórintz Püspököket megölték. · Jula a~ Királyi Palotának Gtófja
megsebesítettvén, Magyar or~zágha lett visza térése után nem sokára elh,olt; mely veszedelem-rút azt; mondják ;i' Hazai Irók, hogy a'. Magya, rok.. annál nagyobbat ·nem szenvedtek. A' Kúnok
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közúl ~gy Monok nevű erős férfia\ fogtak e-1 a~
Magyarok, a' -ki nem más vólt, hanem a' Pa ló~
tzoknak vezérek Bonák. következendően a.• Paló.tzok a· Kúnoktúl nem külomböztellek.
6-szor II. István liirály 1124-dik eszteniló
- táján Cal6 János, vagy Comnenus Görög Tsászár
ellen, a' mint Niceta1t Choniates, és Ciunamus
irják, Almus Hertzf!g miatt feg_y vert fogván , a~
Kúnokat ·•s Patzinatzitákat segétségűl hívta, a'"
kik Tatár nevű Vezérjek alatt ki is áUottak a'
Görögök ellen, de szerentsétlenűl, mert Bulgáriában keményen megvéreltettek. Mire nézve fel·
··vén a' Görögöknek továhb'i hoszújoktttl emlitelt
·vezérjekkel együtt Magyar országba által költ~iitek,
a'hol nékiek a' Kir:íly a' Duna, .és ,T isza közt azt a"
részt adta, mely m~stan Kiss Kunságnak neve~tetik.
7-szer II. ,Geisa Király a' Russl!so,k fejedelmének Minoslausnak a' telhízzadt _alatta v:alóinak
megz;1bolázására segítő · seregeket küldött. Azom.han az Oroszok magok mellé buz.vá_n a' liúno~
kat, megverték a' Magyarokat 1148-dik eszt. de
két esztendö múlva Geisa őket megboszult:i.
8 szor 1166. eszt. a' Kúnok Emanuel Görög
Tsászárnak Ili dik Istvány Király ellen indított
háborúban Moldván kereszt1ll utal engedtek, ·a'
további id8khen is a' Magyar Királyok őket m<:"'g
ne111 gátolhatták Len~yel, és Bulgarla országokba való be tsapásoktúl.
.
9-szer · Midőn Ill. Béla Király :indronikus
Görög Tsász-ár ellen lUU-ben hadat indított az
Özvegy '.fsászárnéna.k Mariának megölettelé:,éért,
a' Kúnok ezen Ts~ís_zárnak segétségére: mentek ,
és vele frigyet kötöttek a' Magyaroknak régi szo.~
)dsok szerént, t. i. valamint a' Húnoknak N aggyai,
· úgy Andronikus is. és udvari emberei a' te's.tekhill eresztett . és a' borral egyelített vért meg ~
·kóstolván, és egy elóhozatolt ebet felkonlzolváa

·.- _:S9 átok mellett, hogy a' ki a' frigyet ,e.Ióbb felbont„
ja ' úgy vesszen el, mint azon eb.
.
10-szer 1238. esztendőben a' Mongol Tatá·
r ok , kik Georgiát, és a' mi a' Tana.is vizén túl
van , el pusztítváu , a' -Boristhenes kÖl.'Ül I'eltegést
indítottak . Batho , v. Vatus vezérlése alatt nagy
erővel nyomták a' H.únokat, sőtt a' Russusokat
' is, és Lengyeleket fenyegették. Ugyan azért · a'
Kún i, 12 ")9-ben Kuthen Királjokkal, és 50 ezf.r
fa niliájo'kkal "1 V. Béla Királytúl menedék. helyet
k,értek, kiknek is Bela a' Temes, Marus, és Kő
rös ~ízek közt, t,ovább ism~g Szegeden felűl a'
Tiszátú{ a' mostani Kiss-Kuuság mentében egészen a' Dunáig fekvő részt lakhelyúl adta , .és az
Orsdgokat Cum;í niát Valachiával együtt Birtoka
alá vette. Akkoron Cumania .ne.ve alá jött, a' mi
uz A luta viz étűl, és Pontus tengertül á' Danastrus
Niz..é ig ki terjed. A' mi pedig bellyebb a• Temesi
Ban:ítnak, fis Erdély Országnak havassait"iál fekszik, Ult:rasylvaniáoak, azután Valachiának neveztetett. De az új vendégek itt Magyar Hazánk'ban ·n1ingyárt a' következett esztendőben a' jó
téteményért rosszal fizetni kezdettek; mert a' Husvéti . lnnepekben Rodna Várossába be rohanván,
a' Temp)omban ájtatoslwdó népet öld öklötték,
a' Szel'zetesekböl tsúfot ·ú ztek, és m~gölték; mely
tsele k'ede lekert a' Király őket szoros kérdőre von·
ta : de Rogerius akkori Iró ezen gonoszsúgot a'
Tatároknak tulajdonítja.
.
ll ·Sz.er A' Rúnoknak ide . Magyar Orsz:-ígb :1
Jett által költözések után Cumania Orsz ~1gának
népe nagyon megfogyott: mirid az által még is
ott sok:rn vesztég megmaradtak, melynek nyil.
yán való jelei aíon számos Magyar Helységek,
mell yek ott találtattnak • ezek kétségen kívt'.'tl a' l{ún
·:nemzetnek ágazatiból, t. i. Kúnok, Palótzok, Uzok,
Jlalzinatziták mara~ékibúl állottak. Ösl'!ze; de__ nem
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·sokára új viszontagságok alá estek; mert 12.41.
IV. Béla Király idejében a' Tatároknak temérdek
népe Batho vezérlése alatt feldulván Asi~nak a'
Tanais mellett . lévő részét Európ::íba ro.hantak,
Russjának fő váross;:ít Í\.iovi<it földig le rontották , azutan Sandomiriát elfoglalták, onnan Po1Ón1át, Silesi:ít, és. Rohemiát tűzzel, vass-:il e mész·
tették, onnan Magyar Országot is elborították ,
és itt olly nagy öldökléseket , és pusztításoka~
követtek el, ·hogy Magyar Hazánk enriél siralmasabb veszedelemben soha sem forgott. Ezen
venedeiem indító o~airiak a' Kúnokot gyaoítot-. ,
ták a' M:.igyarok. Azért ' a.' Kúnok Királját Knthent Pesti Hajlékáhan noha ártatlan volt, a' Búriok nagyaivaL együtt ugyan Pesten Őrizet :.rlá tették, és mivel Kuthen a' Királyhoz elmenn~ nem
-akart, ha tsak oltalm;\ra az Ország Nagyai közi'tl
valaki hozzája nem küldetik, ezt a' Magyarok
rnegvet~snek lenni kiáltván, a' házára rohantak, .
és feles égével, gyermekeivel együit megö ldösték,
testeiket az ablakon kihányták. Mely tselekedetre a' C-\únok, a' kik külömben a' Haza védelme
, végett Pesthez sereglettek, annyira felindúltak ,
- hogy a' Tatárol{boz kaplsolván magokat, s~ínte
1
r . {1gy, m!nt ezek a' kÖrnyék-en égettek, yágtak~f?.~lSZ•
l títóttak, és a' Dunán által evez vén, a' Száva ,\Drá:..
v~ inelly~ keit pusztították, onnan Bulgariába mentek által. Miket követtek e,! a' Tatárok Magyar
Hai.ánkl?an, Pray Ranonok Dl' a' Magyar Királyok
Kronikájában azon H4ll és 12l~?.ik esztendőkrűl
hoszasan leírja. Minekutánna a' Tatárok sem itt
Magyar Hazánkban, sem Erdélybe pré<iára valót
nem találtak , de egyszer' s mind az.· is siettette
őket ~ hogy a' Tsászárjokat Oktadajt ·mereg által
megölettelettnek lenni hallották , annak helyébe.
pedig mást választani a' hadi sereget illette, hogy

valarneJy öszve sz.övetkezés _ne követhez.zen 1

~a

fit
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zájo'kba vissza tértek. Bela I\i~ály is Dalm.atziáhúl
vissza jött a' Magyarokhoz, és az Ors.z:ígot re·ndbe
szedni igyekezett; a' Kún okot mind hten Magyar
llaz.ánkban, mind Cumáoiában ujjolélg oltalma alá
vette,és lak helyeikre vissza helyheztetle. Guido Bernárd a' Sz. Domonkos szerzetes Rendének, vagy
is Predikátoroknak Rronik~\fá~an a' .(}. Szakaszban
az !io-dik lapon a' Tatároknak lV. Bela Király
.idejében történt ·betsapásokrúl 'azt írja : . hogy ak-.
'kor a' Kún9knak oktatások megszünt; még azok
a' Tatároknak eltávozások után Greciának , Bulgáriának, Serviának, és más .tartományoknak
részein'.il, a' mellyekbe elvoltak oszolva, visza
uem"tértek' és a', S?-erzet a' K1réilynak' és Királynénak, a' kik a' . Hitnek előmozdításában buzgól·
kodtak, gondoskodására közéjek 10. Papokat
nem rendelt. Ezen alkarmatossággal tehát Bé1a
Rirály a' Kúnokat, minthogy közte, és az ország
Nagyai közt volt gyülölségnek, ·és a' Tatároktúl
szenvedett tsapásoknak okai voltak; lakóhelyei_ket megkiilömbÖzlette, és igy a' Vármegyék közé szorította. Innen lett küförnLözÖ kerület á'
mostani Nagy-Kúnság, úgy a' Kis-H.únság, ·és a'
Jászság. Tsalóköz Szigetébe .is szállított közülök" mely megtetz1k IV-dik László Királynak a'
Praemonstratensisek részére 1272-dik estiendóben kiadott Levelébül , melyben ezek · vannak ~
Monasteriúm praedictum - - de insula Chut
- - volumus sicut antedictus Dominu~ Rex
Pater noster voluerat - - subess·e Ecclesiae
Praemonstratensium. dotantes idem, monaSterium - - collatis eidem villis, in quibus Cu~
mani per ·praefatum .Qomi~um .Belam - ......,
fuerant constituti etc. Az előbb említett három
kerületekben lakó Kúnok~ak Birájává tette a' P:r. lati{)ust, vagr is Nádor Ispányt, a'-. ki ázo1mak
ügyeit ~· Nemzetség_nek ·, a' mel1_húl a' Perlekedök_

.
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voltak, Bírájával (cum Principe generationi1' )
ösze ülvén , itélje meg. Voltak pedig ._hét _nemzetségre felosztva. Azomban a' főben · járó „ vagy
halált érdemlő ügyeket maga a' Nemzetség .Bírája, vagy is Princeps generationis ítélte meg, a' Királyhoz megengedtetvén az· Appellata. Mi illeti ·
a' Cnmániáhan Jakó Húnokat: azokat a' m ~ gok
fejedelmektűl igazgattattni engedte Béla Rirály, .
és tsak ezen irlótüJ kezdett ottan Királyi hata}...
mával élni, t. i. 124$ik esztendőben.
12-~r JólJe9et a' Tat:íroktúl va-ló féleiéq1 meg.:
szünt ,, mind az által Béla Rirá1y riem. bízo_lf a hoz ,„
hogy Cumániát maga erejével oltalmazhassa. ~ z
AJután innen .való részt. 1241-ben a' Johannit:)k
Rendjének által adta, tovább ismég 1262 - ben
azon országot Er~éllyel együtt a' fiának 'Istvánn ak
által engedte, . mely idötiil fogva István mag ~ít
Erdély ország fejedelmének, és a' Rúnok Urának ~
nevezte. Ezek utár.i ·említett BéJa Király azo n
nmnkáJódván, hogy a' Húnokat Cumániában az ,
igaz hitre téríthesse, hoz1ájok missionarius P apokat., és keresztes · sereget küldött 126~-hen, de
haszontalanúl ; mert ők a'· Tat<írok, -és Ol<ilrnk
közé vegyítették magokat, ' azoknak Religi ójokat
vették · be, a' .missionarius Pap-okat megölték. *) '
*) Már ,I. András Birály uralk9dása alatt a' Kúnoknál.

„
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Cumaniába nagy clőrnenetelie L hird ettet.etf a' Ke-.
· resztény Uit, a' Praedikátorok, vagy, Dominicanusok Rendjéhül _ oda Missionariusok llülcl ettettvén.
Azok köz.t. nevezetes vala Hyadnthus .p drov:rnszi,
és Pál magyar születésű , és a' Magyar országban
lévő · Dominicanusoknak első Igazg at ójok ( Provincialis) mind ketten az igaz hitnek hird etése mellett,
életeket, és véreket feláldozták. Az Oláh herészténye~ a' Görög Religiót köv ették, és ·a' R umai ·
Uelig1ón lévő Kúnok ellen törektdtek, ezekni>k ·
Pi.ispökjöktül, a' kit a' Római Pápa B acho vtába

rende!ti ,függeni, nem

ak?rtak~ ,

Mcl!yekre nézYe·lX.·

„ .'
'

,

· t~szor i282ben ismég új zend-lí.lést indíto.t·
tak köztök a' Magyar országi Rokonjaik, ugyan is
_IV dik László Királynak, és az Annyának özvegy
Ersébet Királynénak, a' k. Kún nemzetségbi'tl való .
volt , t. i. Kutén .I\irálynak leánya. Rülömbféle
kedvez<-'sei áJtal felháborítatván , a' keresztén hit~~
elhagyták, Papjaikat eli'tzték, Szen~egyházaknak, ,
P~spököknek, és Nemeseknek jószágait' elraga- ·. dozták , mellyeket a' lí.ir_:ály . büntetés nélkül elnézett. Ezeknek megorvoso-ltatása végett X ik Mik- .
lós Pápa Firman Püspököt, mint ::\postoli kÖ·
. vetjét elküldé ide Magyar orsz~ígba, kinek mun-k <iló.dására· László .Király Ösze híván a' Kúnok- ,
nak fő embereit Uzákot, és Tol ont, kiknek eleik- .
be bizonyos ' tzikkelyeket tett, mellyeknek meg- .
tartás~ít az egész nemzetnek neyében igérnék , és
mivel ezek arra magokat ajánlották, 1279-ben Ju-.lius 0-kén kÖlt Levél által mind L~íszló Király, .
~ind .a!.Kúnoknak emJített Nagyjai fogadás~ö'k-nak ~
tellyes.ítéaéré magokat lekötelezték , mely levelet
az érdemes olvasó Comeótationknak ·6ó-dik, és
következő lapjain megláthatja. · Tovább hogy
, azon kötelezés az ország Rendei által is rnegerősí·
tettne, ugyan azon esztendőben 1,-to Idus Augu- .
sti tartatott ország gyűlésében a' Kúnok két fó .
embereinek Alparnak, és Uiurnak jelenlélekben kiadott Diplom;ija által, mell'yet hasonlóan ComGe.rgely Pápa, ;i' mint Bzovius írja_; IV. Bela Királyt, a' kit az Attya II. András ~irály még életében
megkoronáztatott, és a l korinányozásha be eresztett,
Levele ált.al 125{\-hen arra ösztönözte, hogy ~ssei
nek példá1ok szerént a' Riínok Püspökjének templo . mot építen~, é!! ' jöv'~delemmel felsegítené, e' mellet
meg ·ne engedné, hogy a' Húnlteresztények a' Görög
Papoktúl vennék a' szentségeket m,églen ő az
O!á!1 :)knak is Piispököt áevezne 1 a' ki a' Kúnok Piis""
pök1~nek en~edelmea lénne.
·

„

·
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mentátiónknak 12-ik és következő lapjain láthat„

ni , László Király T Ö'r vényeket szabott, mell yek
szerént a' Rúnok mind az egyházi, mind a' világi dolgaik<!l az után intézzék. A' Budai Synodus•
ban is, mellyel ugyan-azon esztendőben az eml(tett
Apostoli követ tartott, a' 48 Canon tzikkelyben az
sürgettelett, hogy mind a' Magyarokat, mind a' Kú~
nokat, a' kik keresztén hiten vannak, a' Király kö·
zönséges Törvénnyel kötelezze a' szakálloknak le··
beretváltatására·, hajokpak eJtsonkítására, a' Kún
süvegeknek, mellyek már igen szokásba ·jöttek,
elhagyására. Ezen Törvényekkel a' Rúnok dolgai letsend~sedve len.ni látzottak, _mind az által
a': Királynak és KúnoJrnak igeretei ohajlott. tsendesedést nem nyettek. Mely kitetzík .Miklós Pápának ugyan azon esztendóhen ~üldött, és Katona Úr által Hist. Criti. T. VI. pag. 818· foglalt "Le-·
velébi.'tl, melyben a' Király dorgáltalik. hogy a'
Kú,noknak · kényes szabads;ígát igére~e szerént
nem zabolázza. - : valóban a' Húnok, k ik még.
a' keresztséget fel nem vették , azt fel venni ,
a' fonyott Gunnyhókat elhagyni~ falukban, és
rendes házakbarf, lakni , a' nálok lévő szökevé·
nye~et kiad pi nem akarták. Maga J... ászló Ki- ·
rály is vissza tért ai ~lobbi rosz utra, a' bar- .
harus erkőltsöt visza szivta , megvetvén a' maga
feleségét Isabellát , . a' Kúnoknak I 1eányaikkal
feslett módon társalkodott ; mellyfrt is őrizet
alá tétetett. Ezeket látván a' IHmok , és tartván , az el nyornattatásoktúl , a' Moldvában,
vagy Cumáni~l>an lakó nemzetségeiknek vezé·
rével 01damurral értekeztek, és id~ meghivták
oly indító ó'kokkal., hogy ha Magyar orszá~ot elfoglalná, az ó életek nem lészen oly l<egyelen'ihűl való, mint ~ddig, és dolgaikat a' Magyarok
tetz'5se szerént ner\J kellene nékiek intézni : Ezek·
kel teh~t arril hírtálc Oldamur vezért 1 hogy nagy
sereget

s~reget

Össze gyújt vén, Magyar ország felé indul•
na. Mingyárt a' ·határ széleken elkezdé a' pusz·
tftásokat , Erdély országol rettegésbe hozta, a'
. Magyarok is a• -belső zavarodástúl rettegtek. Mire
nézve hogy a' veszedelmet elhárítha·ssák, Lászl<i
Királyt, a' ki a' végett készségét mulatt~, az óri. zet alól kieresztvén, ez azonnal seregeit Oldamur
ellen kivezette Erdélybe, és azt, a' mint Thurotzi Krqnikájának U. Részében a' ire-dik .szal"'.iS"Lban, úgy Réza Jrásának Hórápyi által lett kiadásában a~ toá-ik lapon olvashatni , az ú-gy ne. vezel't Hódos Tó meHett megtámadta, rajta oly
győzedelmet vett , hogy seregébűl :sokan elfög.attattnának , sokan elhagyván _feleségeiket,
gyermekeiket, és vagyonjokat, Oldamurral együtt
a' Tatárokhoz szaladnának, a' kik otthon maradtak, rettegve a' Kir~lyn.ak megbódolnának :- L~sz.
ló· Király egészen a' 'I'atái•ok földének határáig
inent seregével, és onnan hozta vissza a' szökevény Rúnokat, mely kitetzik az említett Király„
nak Tamás Mester részére 11288-ik esztendőben
köl~, és Hazánk Irója Ibtona ·ur által .Hist. Cr;it.
T. 6. pag. 960. kinyomtatott Adományos Le'Velébűl.
· ··
14-szer A' Kúnoknak azon része. mely 01damurral a' Tatárokhoz szaladott, több indító ·
okokkal a; Tatárokat · arra hirta, .hogy Magyar orsz:ig ellen indulnának, a' minthogy J 285-ben a'
Kúnokkal együtt be is rohantak ·oly .nagy erővel,
hogy a' seregek 11 mértföldnyi messzeséget foglalt
l 'gyt>n el fe~vésében , és az orsdgot egész~n Pestig minden~ gátolás nélkúl össze kóborlották , éget·
tek, rabJottak., és pusztítottak. · Innen a' Dunán
á]tal menvén a' Görög tartományokat h~sonló
szabadsággal, és ke,gyetlenséggelpus.ztították, még·
len az Isten ostora, tudni illik az éhség , és raga ....
dó nyavalya által megneqi gyengítettek. Tovább a'
á
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kik az Isteni)tsapástúl megmenekedtek , az össze
sereglett Magyarolttúl részszerént1 megölettettek,
részszerént elfogattattak , a' kik pedig hazájokba
vissza tértek; többet ~zer keresztény foglyoknál
ma~okkal vezetvén, ezek az Erdély országi székelyek által megverett~ttek, és kezeik közúl a'
keresztények kiszabadítattak, a' mint ezt az Aranyosi székely~knek ugyan IV-ik László Király ál-'
tal 1209. es~tendóben adatott, és l\atona Ur köny-.
vében ~ist . Crit. T. 6. pag. 991 . Látható PriviJegium bizonyítja. *) E 'képpen tehát elvégezvén
László Király a' Tatárokkal va,ló háborút, a' Kú-,
nokat megint az engedelmességre vissza hozta , .
~ köz.éjek v~gyi'tlt· ,
·itt Hazánkban ellllaradott

és

•) A' Király a; Magyar seregeivel Cumániáha vissza ver„
véq a' 'l'atár'okat, számtalan Neugarokat, Kúnokató
és S chisma:ikusokot mint foglyokat, kik kö zött f,
embereknek fiai, és leányaí is, jelessen Aydua v.
Edua a' ·testvérével, a' ki ai után Miklósnak kereszteltetett, és Kíp czak a' 'l'anais mellett fekvő Hapczak
tartománya feje<;iclmének Leánya, úgy szinte Mandula
haf.onló an fejedelmi. személy valának, ki6vián, vagy
is Lodomeriának fő várossán keresztúl vezettetett,ezek mellett nevezetes. Ruthenus v. Orosz Colon i ~k-at főbb embere'ikkel együtt maga mellé vévén,
Gallitziának ökör mezei l\apuján, vagy is utján Ma-'
gyarországba behozta , mely familiáltnak egyik ré's zét Marámarus, inásikát a' Vezérével ~gyütt Bereg,
a' többit pedig Ungvár~ Zemplén ·, Abauj, Sáros ; és ·
Szepes Vármegyékben a' Carpat·hegyeinek oldalánál
még üresen lévó helyekre beszállitotta, a' fogoly
~únokat pedig, _a' kiket mint · .~agyar eredetüe~et
a Németek Neugar9knak, vagy UJ Magyaroknak htvtak, az országnak több vidékjeire eloliztotta. Ide
• tartozik a' munkátsi fejedelemségnek is ( Ducatus Munkátsiensis l eredete, mely a' R1,1thenusok ve- .
zérérül, kinek L ászló Király Beregszáz várát ajándékozta, alképen kezdett hivatt.atni. Azon . vezérnek onokáját Hiriáfovits 'rhodort emliti Katona
J.fütoi;iájának :i75-dill lapján.

•
-
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'Tatárokat is .óltalma alá vette, és Rún Szenta.
, Miklós Várossa környékén, melly is rólok T;:llár
Szent Miklósua.k neveztetett, úgy Pesl vármegyé·
ben fekvő Talár szent György Helys1_;g<~be helyheztette, kikrÜI, úgy a' .Rún sz. miklósón ta'lált
Kún 11~1aty~ínkrúl már fellyebb a' IV. §·b<rn szól·
1ottu11k. Mind ez<,k kel jó ren:iP.nysége.t nyujtott
· László Király a' M<.1gyaroknak hogy · ezentúl elhagyv3n az előbbi f~slettséget, ·a• :Kir.:HynP.hoz
k~tsolja magát, jó példás életre tér; de tsak hamar eltűnt a' jó reménység: mert László · megint
a' Kún Ass.z onyokkal, leginkábo Eduával kezdett
t.árs::ilkodni, mellyfrt m::igok is a' Kúnok bos:.:on- ,
k!>dlak el a11nyira, hogy at Nagyaik, nevezetessen
Arbuz , Tm·tule, és K.emenek Ólet . megölni ma•
gokban eltökéllellék, mellyel végre is hajtottak
12cjo.· esztendőben étzakáoak idején a' Kitályt a'
maga s;ít.or:lhan nem messze l\órös szt>g várátúl
Bih'ar Vármegyében ~egyetlenúl meggyilkolván.
za\a1•od;íshart a·· gy1lkosokon Mojzes Palatinus
hoszút ~illván ~ a' Kir:ílynak teste Chanádon eltemettetett, a' Kúnok. pedig letsendesedtek 1 a'. kik
alinak ulrinba mind a' Királynak, ·mind áz orsi~gnak hasznos szolg:ilalokat leltek,, meliyekfrt
a'. Királyok :ílta1 oltalrn:.izlallak. A' keresztény h itre
. yaló megtérítésekben a' .K irályoknak igyekezetét
elrg sok:íig s1kNetlenné tették: végre Nagy Lajos
Király idejéht'n, a' ki 'C umániába hadi erővel
meg)tlent 1340-ben közt"tlök 200 ezeret megkeres.zteltetett, ~s így min cl olt. mind 1ll Hazánk:b;.i n az egrsz nemzet a' Kristus hitét be vette, é~
hog y áHaodó oktat:ísok lenne a' szent Ferent-i
szerzete!lsei hozzájok Parocbusoknak a' P:ípá„
nak helyben hagyása mellett rendeltettek, mellyet
Thurótz Kronik:.íjának II. Részében a' t,.ó. sza•
kaszhan Liz.oníyt.
5
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t5 ·ször. E~ri időkben Cumania Országa a·
Tatárok, és Oláhok, vagy Valachok *) ~íltal ki ·
pusztítattván , Bogdán a' Márarnarusban lakó
Ol áhoknak Vajdája Lajos Rirály híre nélkül több
fám1Hákkal a' HaYasokon keresztűl oda költözött,
és ,több Oláhokat össze gyüjLvén, •egész Cum.áni.ában uralkodni kezdett. Akkoron Cumáoiának
neve is Moldáviára v:.íllozv;fo, tudniillik a' Moldvá vizérúl, azt Bogd;fo fiiggettlenné tenni igyekezétt. A' Görög Oláh ok majd minden Ott l év ő .
K ereszt~nyehet. a' mago k Religiójokra vezették.
A' V;.ijda kénsierítette a' r égi Lakosokot a' hadi
siolg1latra. t. i. a':. H.únokot , Kodranusokot ,
úgy a' P_atzinatziták maradékit, kik Erdélynek
hat: rain az erdőkben laktak, úgy a' Lipkánuso-'
kat' vagy lS az ott maradott Tatárolfat, és mind •
ezen nemzetekhez hadi fő felvigyázókat rendelt.
•) Az_Oláhok, vagy Valachok régi lakoss ai voltak Thracián ,Jk, mellyel az llliricumtfll, és B11lgariátúl a'
' Haemus hegye, Asiá1úl, és Natoliátúl a' fekete tenger, Gr ;,. e.;: iá túl, 'és Macedoniatúl a' · Strimon vize,
ts Pangeü hegye választott el. Hr. i;züL után a'
274-dik eszterioőben Aurelianus Tsászár a' Római
Coloniáhat a' Trajánns Dáciájábúl, mellyet az Is •er
Tisza vizei, C:i.rpat hegyei, és Danastrus vize llörnyékeztek, alsó Meziáha által szállítván, a' negyedik
Századnak elejen pei:lig , Nagy Constanlin 'l'sá~zár a'
maga sz éké-t Romáhúl Comtantzinápolba által té,•é.nr
~l\ómai' ,vagy la tinus nnlv Thrr1tziáha11 közöf1Sége~tt, a' honnan kfivetkezett, hogy ~mányt
a' Latihusok H.omániának, az öss~ i<év'ert Thrátzok
. p edig Rumeliának, és Rum)!Pi-ának hívták, azután
a' nap eleti birodrilomnak hanyatlásával a' Thrátzoknak jó rés:i:e a' Dunán jltá\ költözött a' S eret, Prutus, és Danastrus vizeihez :i' vélek egy ereddü Slavus, vagy Tóth, vagy Geta nemzet \\ezé, és ezen
Th;·atzok, a' kik magukat mai napiglan Rumur1iuknak hívják, a' Tó toktíd pedig VJacholmall, v. Italoknak neveetettnek, Cumania országának. elmult aval a' mái Moldva, és Valachia oruágait fuudálták •

-

Ezekrúl' tehát tudósítattván Lajos Király, hogy
· Cumania a' Magyar Koronátú.l el ne szalfaszta sson, arinak ·új Lakosit az e'ngedelmességre 'fegy:..
verrel kénszerítette , és adó tizelés alá vetette. - Ugyan azt tselekedte a' Havas Alföldi Oláhokkal, kiknek fejedelmek vag)' Vajdájok Bazarátl
még Rohert Károly Király urálkodása alatt a' Magyar Ko:rona hatalma alól mag~ít ki búzta. A:i te- · 'hát so" fó emberPivel Erdélyben Lajo ~.- Kil' á\ y „
nak, ~· ki az ott lakott Szász nernzetuek rnegza·
l.)plázásán munkálódott, lábaiho~ borúlva niagát
a' szokott adónak pontos meg izelfsére le köte ...
lezte, mely időtl'.tl fogva, a'mint Joannes An:h„
Diaconus C.XLIX. írja, ~z Oláhoknak Vajcl:.\1 mai. ·
gokat a' Magyar Király Jobbágyainak !enni vallották , és a' hódolásnak µiegmutatására köteleztettek · a' szokott adófizetéssel.. Azon Iró~sz a„
vai: Vajuodae Valachorum, qui per Olah'?s
. -ipsius Regni eligun_tur, se · e$se J7asallos Regis
1. Ungariae •profitentur- · cu~ensu
persolvere
consveto. :vtely valóban a' övetkezett időbe'!
megtartatott. A• Vajdájok kö -l'tl Péter nevű Ulászló Lengyel Királlyal Zigmond Rlrá\y ellen fri·
gyet~ kö tött, de _az is Zigmond :ilta\ ngo. eszt.
hadi erővel
engedelmesség1·e si.orítatott' a" ki
egyszer'smind hitével n,legigérte a' , szokott adó„
tizetést.
,
, .
16-szor. H70 esttendóhen Axiaces folyó ·
''ize mellett lakott Kúnok, Patzinatziták, Carptá· ,
nusok, ~s Bast.ern.ák 'a• Tartományokbúl ki 'iizet~'
tettvén, Corvinus. Mátyás "Királyhoz folyamo d tak. , - 1
a' ki nébiek.. Bonflnius biz.onysága szeró1t Dec. 1.
J,, 1- p.-6. a' Duna mentében Csepel, . vagy pedig
Tsalóköz ·szigetet 'lakhelyiU adta: Bontinius ezt
· írja: Ultra Axiacemjlzwium Pencini, Cm:pían~
}jasternae ~unt et Chuni, qu.i natali .~olo,
_. ejec# in ,Hungqriam venerunt, ei ·a D~vo Ma . . .

az
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thla Danubii in$ulam impetrarunt ,paz,ico post
tempore sponte _se orthodoxa fide initiarunt,
Az qtóbbi Királyok idejéb~n valamint Moldvában,
vagy Vala~hiJbaQ a' Kúnok, maradékirúl töbhé
emlékezet ninlsen, holott még mostan is némely
·Magyar Helységek találtattnak, de már a' lakos„
s~i a Törökökkel, és Oláhokkal Össze kevered vén.
nyelveket is azokéra! össze keverték. Végre lV.
Péter Vajda \530 Moldvát Padischak Soliman~ak
hatalma alá vetette oly ~Üléssel , hogy az Or ...
~zág állapotja, törvénye, jövedelmei, (•s :A.e!i·giója sértetetlen maradjon ~a' J:!ospodár a' Boj;irok ...
túl válasz;tasson. ~s a' Nagy Urtúl megerÖsíte-~serJ .
Valachia is, m~llyet: .Sz. László Rirály 1.ou6 eszten_dób~n a' Kúnoknak megver~ttetés.ek ut:í n <:l'·
Magyar Koronához foglalt, egészen Rudolf {(ir;íly
idej é1g többszöri hódolá~ok után a' Magyai: Ki.. rályok hatalma alatt tartatott, sútt még i'sgs. rs
1601 e·s ztendókben Rudotf Királynak meghodölt,
azon időkben pecfig , mell.yekhen Erdély, és Ma„
gyar Orsz Ag a.' Törö~ haború alatt n_yomorgo.tt,
már a' Törökökh'éh, már az Erdélyi feiede)mel\- '
hez hajlott, ".égre 16G9 eszten~Óben a' .Kar lovi'\
\ zi hé~esség. s~erén~ ._. Török birtoka. alci es.ett •.

§. IX.
~agyar

Országban miképen intézteteq
J1lind Polgári, miQd Törvényes álla-.

pot i ok?·

,

Magyar Ha;i;ánkban. a' mint elÖ adtu.k, be
költoiött Kúnok több ·fe]P. oszlottak, a' kik a'·
'Vármegyékben f('.kvő helys<~gekbe vették lakásokat, az Uraiknak jobb:ígys:íga alá jutotlak • . Tgy
jár lak a' M;ítra mellyéki Kún Palótzok, így jár~

tak

a~ok,

a' kiket IV. Béla Király, és

Corvhiu~

--

ii -

JVlátyás Királyok a' .Duna szigetébe - szálütottak,
és lsak azok tartattak meg szabadságban. · a' kik
a' mostani Nagy-Kunsági, Kiss Kunsági, és Jászsági földre helyheztettek, és a• -1\.irály mellett a'
l1áborúkban katonáskodni köteleztettvén. Az or„
sztig-Nádo1· Ispányáoak fő Birósága alá rendeltettek. mellyek vil~gosan ki telzenek l V. László'
Királynak második Diplomájábúl „ mely Commen„·
'taiionknak 72. lapján kezdődik:. ehbúl ki tetz\k
az is , hogy a' szabad Kúnok hét nemz.etségbúl
állottak, es a' Duna , és Tisza· köz.t, úgy a' Kőrös,
Ma~us, és Temes vizet közt, és körúlöttök -még_
lV. Béla Király ~íltal le helyhesztettvén, az a' rész
nékiek ajándékoztatott a' Király 'által' úgy. hogy
azt, mint áz. Ország Nemessei bírhassá~, és lak·
hass~k. ~zek a' Diploma szavai Commentatiónknak 7 s. lapján: Et quia eopio,sa multitudo Cumqnorum oopiosu.m terra~ spati,um capiebat,
statuimu.s, ut ~i, qui cum- generatione sua
inter Danubium „ aut Titiam., aut ju.xta jlu-.
mina lfri~ ( Crisium) vel inter-jlumina .Moruz
( Maruúum) et Rris, aut ex utraqu,e par...
'(:e jluminis ejusde.m, vel in,ter jlumina Themus ( i:_emesium) et Moruz·; aut. circa eadem.
descenderunt, et non a,lias, sed sup.er eisdem
· . .fluminibus , seu locis, ··sive terris ,, quibus pri„ ·
rnitus quacrnJibet generationem cum suis tabernaculis Domin_u,_s Bela Re.1;· .A.vu~ noster Illu, ~.trissir!ius Rex 8-unga,r;iae inclytae Reco.rdatia,•
pis des,cendere fecerat, ibi et nunc descendant,
et ~esideant modo praemisso tamquarn .Nobi-.
·les Regni l,Vostri, conferendo, et dando e-is ibi
terra,s ca:St~Qrum Udvamicoru.m reg!n.alium , et
{lli,as terra,s conqitionario,rµ,m, aut háminum no·
· bilium sine haerede deceder.tium, quamlihet
?llaru_m cum per-f>intmtiis; e-t utilitatibu$ suis '·
,ih!is-videlicet; · faeil'etis, pis raturis , _qu..as ea.-

~
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:rundem -Descensus concluserit , qua.e_ nostra,,!
collationi de jure dígnoscuntur pe]"tmere , remanentibus juribus, et possessionibus Mona.
steriorum , et Ecclesiarum omnium semper
salvis. Dedimus insuper , et contulimus eisdem
va_cuas _terras nobilium JobbaKionum .. quae.
á tempore · Tartarorum vacuo perstiterunt ,. et
fructuosis u-tilitatibus carent , _uidelicet ,piscaturis, et siluis lucratil:lis ·, ita tamefl, .quod.iisdt;m Nobilibus , et Jobbagionibus Castrorum
'nos pro, talibus vacuis terris ipsorum aut j e.t·
stum pretium persolvemus , aut cancambium
aequivalens conferemus , q4aS omnes iidem ·
/)omini , et Nobiles ·. ~e-, Cumanis de quaLibet
generatióne ipsim,,et inter se dividu.nt pro modo,
et qualitate cu,juslibet sive statu. Tovább a'
77. lapon: Praecise expressimus, quod Do-mi-~
'ni, et Nobites Cumanorum universi , et sin•
guli ad nostr-um ex~rcitum_, ad' quem nos per„
sanaliter acéesserimus , ·venire telieantur sio·
uti caeteri Nobiles regu.le_s seruientes. , Tovább
a' 'ZS; lapo1i: Nec hoc praetermittimus, 'quod
iidem Domini de · Cu,.manis; et Nobiles, et·
Uniu~rs'itas Cumanor'i.tm' judt"cio Palatini Be·
gni N(Jstr'i, qui fuerit pro' tenipo1;e· oonstitutl(,s,
-subjacebunt, sioutí "'tempore Belaé Reiis A,ui
Noüti 'fuerat iristit(itum *Y qui q'uoslibet cii.m
•

•

',
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.*) II. András H.trály alat.t u3i. 'e~Z:t~ndl'1b~n · az lévén
_törvényesén ·elrendelve' hogy az ors'z ág . ~alatínuli•
11a -mind·en esztendö végezetével változz'on)
Ezen
. rendelés IJ· Be la· , és 4, Lái;z ló K irá lyoh idcjé ben
~~gtart~tott;, e'. hépen yiselte hiva,tafat. ugyan Bel.a
Jilatt 124;i-l>ei:i László Palatinus, és .az után A mól·
dus, István Diobisius, Mike, Csák Ístván. 'etc. 4.
László Rirály ural~od-ásának elsö. esztendejében,
úgymint u73-ban Rolandus Palatinus ezow DiplaIQíÍban, mely mellen. a' sirneghi íirófnak Mo&elJ·

.

-
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incoli-$ Regni Nostri in om~ibus articulis judica~
bLt a.ssidenie eidem Ju.dice, seu Principe, qui
in ge17era{ione qualibet fuerit institutus, prout
p. tempore Aui Nostri éxstiterat _observatum,
h oc dantaxat excepto , quod si Lis inter duos
nub iles l'umanos super 'dfusione sangvinis, _v.
aliquo casu · inciderit , extunc eundem solu.s
Jitdex illius generationis, qui de parte rei e„x·
stiterit , judicábit, -nihilquftl eorundem duonun
nobiLium Cumanorum litibus percipere. pot~rit
Palatinus, et si alter hujzismodi duoruin inter
°' se Litigan.tium Sententiam Jµdi_cis sU<;le gene.rationis ref(Ltaret , ad nostram praesentiam evócando' .extunc eosdem duos nos personali• · ter asside_n te No.bis· similiter judice generationis
suae judicabimus justitia mediante. Ezek mellett a' katonai szállás tartástól is szinte ugy , .m int
az Ország Nemessei szabadok voltak. Világos
t,ehát az·, hogy a' Kúnoknak Nemessei :valamint
az előbbi Királvoktúl, nevezeteseú tv. Bélátúl
nyeri; úgy IV. László Király által adatott földe-

-

-

;

nett m~g-enged te tett, hogy a' nyúl ~zig.etében lévő
Apatzáknalt bizonyos helységeket tes~amentom · k ,é
pen hagyhasson, l{únolt Bírájának is irattatik. l{ö.
vetkezett i274-ben Grófi' Oklich _Pionisius Pala~i 
nus azon J\pátzák részére Jenő, és Zalka Hely~é- ·
_gP.lt feltserélesekriil l{ölt Diplomában hasonl_óan
Húnok Birájának van .írva, -Mely . két Diplomák
Schmith ál ta 1 i n Epiecop.is Agriensibus fl· I8S: és 18q.
elöadatnak: A:zomban Zigmond tlirál_y idejében
1-3<)'.1 és - 1397-ben nem az akkori Palatiny.solt llsvai
Leustak, és Bubelt . Detrik, 11anem Ranisai Miklós
Tárnok Mester 1419-ben pedig Perén~ i István a•
Hirály Lová$Z Mestere voltak a' Húnoknak, ég :Rir~lyi Philisteusolrnak ' Bírái, tovább még azon hivatal a• Palatinusokr~ vissza s.iá\lott, a• kik eiánt
11. Lajos Rirály alatt 1526. auendeltetett, hogy hiYataljaikat holtig __vis~ljék,• .
,#.

'
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ket szinte oly sza.badsággal bírtak, mint az Ország-

nak más Nemessei, a' Királyok n1ellelt is úgy
katonáskodtak, mint ezek~ Pray UrnM · in Ann.
Regum, az 150-3-dik esztend&rúl olvassuk, hogy
Robert Károly Király Albert Tsászároak vVen„
e,.zel ~ Cseh Rir~Hy ellen 20000 Rúnokkal ment
segétségére., _és azután is a' háb.orúh~m kö:v.ette.
Ezen fltirálynak idejében a' ltúnok r:nár Rapitá„
nyok által igazg~ttattak, mert a' . •Jász.o~nál, -.a:
kik a' Rúook :.ígaz:itjáhúl valók voltak 132.::>. esz„
tendóben a. Iqus .Martii 1 vagy· is ezen Honap_nak 8·..dikán a.zt rendelte, tiogy Kapitányt, vagy:
.Birót magok .kö.zúl választhassa.n.ak nála tejendó
bejele-ntés mellett. ,Első Lajos., Zigmond, Albert ·
é II. Lajos Rirá.lyoknak uralkodása · alatt, úgy
mint a' 14: 15. és 16. Századokban a,z · Erd~lyi
Székelyeknek példájok sz.erén\ székekre (Sedes.
· Jurisdictionales) voltak felosztva. . Elónte négy.
illyen S.zékeik olvas tatnak. a'· Brivilegiumokban,
úgyrnint a: Mizsei , fletskernéti _, Rolbá~zi , és
Halas.i, és . inindenik Székhez tö.bb Száll~ so . (De~
scensus) voltak számítva: Corvinus Máty~ís; és.,
Ulászló Király.ok alaU már Berény is. Széknek
iraltatik., VoJt pedig minden S.zé~nek különös.
~apitánya, a' kitúl az oda tartozó száfüisoknak_
Kapit·á nyai fi.iggötte-k, azon Székeknek Kapitá~
-ny-ai néhol' a' Le.vel-ekbe,n, és Privilegiurnokban,
Gróf (Comes) né~vel is külömb@ztetoek. ~gy ol"\.
·v.a.statik Lajos Király oltalm:mi (Protectionalis)
Levelében, mellyet G.e leti Mildós Palatinushoz
és a' . Kúnokna· ~ Bir áj_okho.z 1343· Esztendőben
küldött, a' hol Buthemér ,Kapitány •. és az hozzá.
tartozandó K/~.ook oltalmázta.tni p;irantsolta...t,nak;
ugyan azon Buthem_é r. már 'Ka.pitá.nynak" már-.
Gróffnak ~neve~tetik ; ' ~ Ai említett Palat:i nus is.
ugyan azon E .s ztendóbeh k<fü l.evetében. Kű.no~ ·
Gr<ifijár1ak fria mag:át; : A.z ·Erdélyi Vajd~nak Mar"'

„
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cia1inak fia J~ nos Kúnok Gróffjánalc hivaltatik
M átyás ~\. 1 r:llynak 14ó9· beti költ Levelében - Bu'l
tbemfr az Halasi székhez tartózott Kúnolmak volt
GróilJok. A' Kún székeknek Grqffjai, a' I{apitl.Ínnyai Öszve g y űlvén, Törvé1 ~ székeket tartani
szoktak. -11-' Ha lasi szék eránt Martzali Vajd ának
F ia J án os Somogy, és Szala Vármegyéknek, és
a' '.'l irályi Kúnoknak Grófjok Kaskantyú Sz;Hlás ~ü-ú \
v .i;Ó Szili Benedek K.úouak, - és az említelt szék„
hez. tarto~ó Kúnoknak kérésére •456. esztendÓ·
hen a' 'l3oldog'><Ígos Sz.Úz Mária menyb€' menete~
lére szentelt ünnepúek napján k.iadolt Levelében
az~ r end elte, hogy a' Kúnok magok közúl két
l}ites Kapitányt v :i las~z<tnak, egyet tudni illik a•
'Földmiveló K,ún-ok, másikat pedig azoknak l\.a~
pilánnyaik, ezekhez ug.yan l''öldmivelö Rúnok
magok közúl nevezzenek 1 i . Tábla Bírákat, a'
kikkel azon ·vJlaszlott két Kapitányok a' Kúnol< ...
nak minden ügyeiket Yégezhessék oly mód'da 1 1
hogy minden ügyeket előbb ·a' Helységek Kapitánnyai vegyék fel, és benne ítéletr„ hozzanak.
és valaki ezeknek itélet<!n ·meg nem nyugod11a ,
akkoron az Appellata az említett 2. választott Kapitánynák, és u. Tábla ~ir:íknak ~zékére enged„
tessen ' meg; Tovább ezen két l\apitánynak, és
tii. Tábla . Biráknak Tisztje volt mind a' Királynak~ mind a' Rún Grófoknak jöredelmét elintézni ,
b észedni, és az iJlő helyre bészolgáltatni, ~s a.'
Kúnoknak 'Politicai d'°lgaikat elhata1~zni. Ezen
ren : lelt~st Mátyás l-li1';ily Zili Benedeknek és a' Rúnokoak kérésrre 1469. e~ztendoben Szent Mar„
gith szűz · Ünnepét követő nap f!legerósítette: ....:..
·
A' Retskeméthi Széknek j,gazgatása II.- Ulász•
ló Király üdejében különö~ Gróffra volt hizva,
a\ !kitól függöttek a' Kapitányok, mellyel hizony1l
<lnnak l4'H · esztendőben .Szent Mátyás Apostol„.
tói Ünnepe ':'lán való napon költ Pri.vile-giuma;
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-- T.G . azomhan: hogy ?Z ide ta:rto zó Kúnok i.s , úgy szinte a' Mizsei Székhez tartozók az előbbi Királyok
változásával már Grófjokl már pedig Kapítáriyaik.
által kormányoztattak '; lát,ni való H. ·Ferdmánd ·
Rirálynak 1651. Szent Mihály hava 'lO"·:ín költ
Privilegiumából, a' hol nyilván . vagyon ,_hogy a'
Kiss-Kúnok szinte azon Privilegiumokkal éltek, •
n1ellyek a' · Philisteusoknak , és a' Kólbász Szék„
hez tartozott Nagy Kúnokn~k Matyás, Ulászló,
János, és első Ferdinand Királ yok· által engedtettek, és így ezeknél valatni!1t amazokn_ál meg...
szüntettvén a' Királyi Birák, vagy Grófok; a' Kapitánya-iknak · kormányoi.~isa, es Bírósága vissza .
" állíttatott.
A' Kolbász Székhez· .tartozott, vagy is :Nagy
Kúnoknak is has~rnlóan /~. L~íszló .Király iüdeje
után. · Kapitánrlyaik voltak az Igazgatqjpk, késóbb azoknál is Királyi Grófok, vagy Bírák rendeltettek, még osztán a:" Kapitánny~ ik Bírósága·
vissza állítatott ; mellyet világosít Corvinus M:üyás
Királ ynak 1461. esztendőben Szűz Mária l;ítoga-.
tása; Ünnepén kiadott· Brivilegiuma, ·melyben az
Kúnoknak megengedi; hogy ma6ok v:ílaszthassa- .nak Tisziviselóket, és Bírákat, és többé a' Gró-.
foknak , vagy Királyi Bíráknak köztök mint Tiszt.viselőkilek helyek ne legyen, ha nem a' kiket ők
választanak , azQk legyenek minden clolgaikbap
Törvényes Tisztyeik , és Bíráik; Ismét az 14Ó7
esztendőben hasonlóan Sarlós Boldo.g Asszony
napján költ, és Commentatiórrknak 163. lapj;ín lát„
ható Privilegit~mában megerösi'tvén az e l őbbit,
világossahb,af\ ki tészi, hogy a.z Ors~ágheli más
Bíróságok. ha'talma alól ki vétetnek, és tsak a'
m ·a gok Kapit·á nny.aiknak Birósága ala~t, mint régenten yollak, hagyattattak, : a~Óktól az Apellata
.a' Rir..ílyi Curiara engedtettvén. - Jánós Hirály
uralk9dasa .alatt). ·a ' m~nt annak 1 saó. esz.tep dÖ,.
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hen~ költ, és Commentatiónknak 161. lapján ki ·

írt Privilegiuma mutattya, mind Grófjok, mind
Kapitánnyok voltak , -és ezek által igazgattattak
Rudolf Riraly üdejéíg, a' ki 1583. esztendóben
Pünkösd havának 11-kén megerősítvén Mátyás .
1\ir~lynak az 1467 ~ · esztendpről felJyebb említett
Prl.vilegiumá't ., az Ország minden más BiráinalC
ltélete alól fololdoztat.tak, egyedúl a' magok I\.apit~rrnyaiknak Birósága alá vissza tétettek:, melly
szabadságokat . a' kövt-lkezó Királyok · üdejében
fenrv tartották~ ·
· ·
A' . Berényi Székhez tartozott 'Kbnoknak álla-·
poltyokról, a' k~k J ászoknak, későhb Philisteusokoak ·b neveztett~k különössen fogunk .érte·
· keföi ,~itt tsak azt említvén , · hogy ezek is szinte
. úgy~ mint a' Nagy, és Kiss Kunsági .Kúnok ele„
in~e .Kapilánnyaik által korrn<ínyoztattak, üdő- közh~n _e1.ek között is Gróf vagy Hidlyi Biró
·volt a~ Fő parantsoló, 1ég· vég.re a2 Palatinusnak, és Kapitánnyaiknak Birósága alá vissza té:
tettek. Itt ·megjegyzésre méltó; hogy IV. László
Rirály üd~jétú1 fogva az Ország Pala-tinils,sa lévén
a? Kúhok Fő Bii·ájá ·• éJZ rendelt közéjek Kapitá- ,
nyolfat._ melly rendszabás tsak Zsigmond Király
alatt jött változás alá, a'J!1int fellyebb a' jegyzés·
hén érdekeltetik, és hogy azon l,ő-Bírósághoz ,

úgy"a' Crófiaiknak ~ - ('s Kapitán~yaik!. hivatalához
hl_z-onyos- jövedelem~ volt kaptsolva. Corvinus
~~ítyás Király alatt a· Palatinus füvattatott KúU.QK Gróffjának is, a' hol e' v·agyon: Habet Palatinzts ex Ojficio judicare·totam Cumaniam,
et est semper <;!omes, et Judex Cumanorum, ,
a quibus pro liujusm.Odi Ojficio, ~t labore debet 'habere· quoad ammm 3000 aureorum' a11on
~~.<lótól fogva a' ki ne.vezett PalaLinusok a' Kúnolt
Ugyf t :\z Apellata ·*ttyán végeztél, nem léveQ pedi~ Palal1nus, a:z. ' Ugyeik a' Királyi Cu.riára apel- ' ·
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láltattak; elsó Leopold Király ü<lejétöJ kezdve a'
PalatinuE-ok TitL1luss~íba· a' .Jászok is be foglaltrtttak_ e'képpen Comes_et Ju'dex Jazygum, et Cumanorum, és ez mai napiglan szok.~s ban meg·
tartatolt, ugyan azon üdőtól kezdve ,.a' m idóu a'
_ Palatirllls széke üres volt, a' Kir:ílyi Helytartó ra
biza tolt a' Jászok, és Rúuok FŐ-Bírósá ga is. - .
·Mi ületi a' Jászoknak szabadságaikat ? · ezek is
egyenlők voltak a' Kúnokéval, és a' .midőn · a'
Kúnok szabadságai az üdóknek forgásaiba n , e:'s
körn y í~lállásaiban

n5omattattak, az szinte úgy

érdeklelte a' Jászokat, mint a'. Kúnokat.

,

Min emu Viszont a g s.. á go k a ló. est e k? '

, Hl:ltánk _Történeteiben olvassuk, hogy :i' H~·
nok, és J ászok, vagy PhiJisteusok sorsa Ulcíszló
Cseh nemzetbóJ v<ílasztolt Rir ályunk iidej.é ben
kezdett hanyatlani : mert azon H.1rályciak az t.51lJ,
esztenclei 71lik Decretum;:iban ' a' 'l5. Czi.k kelyb_en .
az rendeltetett, hogy a' Húnok; és Philisteusok,
mint más l,.Jkosok, és Parasztok adózzanak, désmát , és egyebeket fizetni. tartozzanak, ennek .
a,zt az okát vélik némellyek, hogy az Esztergomi
}!rsek T'.lméís által a· Török ellen os'zve g y,új t ött~ ,.,.
és Dó s.a nevű Székely Vez érjek alatt a' Nemessek
. eUen feltámad'o tt sereg ál~al elkövetett pusztításokban ók is részesek voltak, azomban ezen véleményt .az említett Decreturnnak 29. CzikkeJ ye
n'.l_egtz~follya.
Hasonló meg szorítás érdek lette
Őket lfi:.\8. esztendőben :'a' midón az 61dik Törv ény ~zi~kelvben az határoztatott ' Í10gy a' sze„
rPnt . m~nt S1.atbmár Néin.et1 szabados mező vár_os Lakossai k:öteleztettek , Ók is a' Vármegyékre

mindenf}éil>:1l
·adókal fizessenek, ingyen való
'
.
.
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s~ol·
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gálatokat tegyenek, a' közikLe szököt_teket k~adni
kiitelessek legyenek;_ azomban az érdeklett. két
rendbéli Törvény tzikkel'yek tellyesedésbe nem
men.te,k , a' mint kitetzik a' következendőkb<Sl;
ugyan is az elsö rendbélire nézve:
1-ször Az OrszágQak 1514 esztendei Gyülé~e
után is a~ :Kúnok, és Philisteusok a' Pa1at\nusnak, v~gy is Nádor lspánynak kormánnya alatt
megmaradtak, . és· így ezzel is a' paraszt Jobbá-

gyoktó l rnegl\ülömböztettek' valóban az akkori
P:aJatinus Perény Imre' a'. régi .Jussélt fenn . tartván~ a' Törvény tzikkelyeknek bézádsa alá úgy ·
ir.ta magát, mint Kúnok Bir-ája. . ' ,
2· or A' Kúnolmak, .és Philisteusoki1ak birlokaik, mint a' magyar Koronának Jószágai tekéntet~vén, Királyi A,dministratió alá vétettek óly
móddal; hogy azoktól tsak bj1.onyos Censust,
v.agy 'is esztendei adót. mint előbb szokásban
volt, fizessenek ~' Király Cassájába.
_ 5·· 9'r Ulászló után kővetke zelt kir~llyain"k, neve- _
zetéss_é n a' Phllisteusokat János Király f535-ben
·' első F:erdinand 1553-ban II. _Ferdinand 1622ben
1625: hén a' Nagy Rúookat János Király 1527·
153{): első Ferdinand 1563. Rudolf t583~ Második Ferdinand 1629 .bel) á' H.iss· Kúnok<:tt hasonlóan régi szabadságaikba vissza ,helyheztették, a' .
IPint ezt az említett Hir:.ilyokn~.fk Cornmenta~iónk
-z-1; szakaszában a' 120. lapon .kezdvén e]Ó számlált PrivilegimQok bizonyíttyák. a' Biss-Kúnok
rés·zére. minthogy Privileg1umaik Eger várának
a' Törökök által lett elfoglalása , a' Törökök, és
'ralárok rablásai miatt elvesztek II. Ferdinand
1Ó31-ben azokat megüjítván. Ez~kre nézve teh~ t
Jcövetkezett, hogy a' fellyebb érdek lett m ásodik
rend.b éli, úgymint az 1658. esztendei Ó'Z . Törvény lzikkely hozatott, de e~ is xµúlóban hagyatott;
mert:

,
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a) Az 164 7; esztendei 26. és 27. Törv~ny tzil{„kelyek szeréot azon taxára ;rnell~et a' Vármegyének bészolgáltatni köteleztettek, és az harmin„
tzadra nézve a' Húnok, és Philisteusok nem tartattaltak Parasztoknak, sö,tt az 16.55. esztende.i 44.
Törvény tzikkely ereje mellett kivévén azt, hogy
_a' közikbe szökötteket a' Palátinus, vagy annak
Kapitánnya által kiadattni kellet~tt, töbnyire· a'
régi szok:lsaikban rneghagyattattak, és megerÓ·
·sítettek..
b) III. Ferdinand Király t6Li6-ban December
hónilpnak 5-én megerősítvén IJ. Ferdinand által
1625-ben kiadott Privilegiumot a' Jászokát, vagy
is Philisteusokat régi szabadságaikban, hogy tudni lllik ki vétett vén a' V:írrr1egye Jurisdictiója alól;
t_sak a' magok kapitányaiknak Birósága alatt le- .
gyenek, a' V:ímokön és Réveken semmi .féle a dot .
al>ár személlyektól;, akár Jóizágaiktól, és p'o rté_k ;:íiktól fizetni ne köteleztessepek; megújította. El só
Leopold /(irály 166R-ban Julius hónapnak l'l-én
1613-án Seplember hóu apnak. 7-én 1696-han November 5-én az egész Jász, é~ :Rún' Nemzetet
1ú62ban és 16s2ben a' Nagy Kúnokat, 1697hen
Febn1arius elsó"óapján, az Halas Székhez tai·tozó
Kiss: Kúnokat régi PriYilegiumokban, és szabad.
.
. sagai.ban rnegerósítette.
. · A• Török iga alátt ;· melly leginkább i 596.
esztendóben Eger várának a' Törökök · által Jett
e1foglalása ut:ín kezdódöt~ ·, ingadozó állapótban
voltak a' :Rúriok, és Jászok: a' _m~llett, hogy az
Ország Koronás Rirállvának,. a' szo.koú censust
~ me.ghzették, a' Tör'Ök ~ltal is .adó fizetés álá vetteltek. Dolg.ailrnak folytatásába 1fü;s":. Rúnságra
nézve Pest', .Tásságra, PS Nagy- Húnságra i.1P1.vé
pedig Heveg Várm·egy~kbe ereszkedtek, a' midón
az Ország P.alatinussána k széke üressen volt, a•· ,
·Magyar Hamara vette -őket ig~zgatás alá, az: ile· ·
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vezelt ki Ílékiek Hapitányt, a' 'm'lnt az legutól~
jára Gróf Veselényi Palatinus halála ·ul::Ín történt;
· akkor Báró Andr:ísy Miklóst nevezte ki Kapilán·
nyává. Pártütő Tököli Imre Tá.b ora őket
1Ö17. sartzolla ; mire nézve azt kielégíteni kén·
. teleníltettek, még 'is mindazonáltal a' szokott TaX:át· a' fürályi kints tárban egészen bé szolgáltatták. i6s 1. választatott Palatinus Galantai Gróf
Es~lerházi Pál, Bá1;ó Andrásy helyébe, a' kinek
auctoritássa megszünt, a' Jászok és Kúnol' Ka·
pitánny~vá Báró Eszterházi Zsigm.o ndot, ennek
hal<Ha után Báró Révai Eleket. ennek ismét halála után Gróf Eszterházi Pétert, Al · Kapilánnyává Sötér Ferentzet Pest Vármegyének Al - Ispánnyát nevezte, és rendelte. Azon zavaros idők
ben a' Rúnok, és Jászok birtokaibúl sok puszták els-z akasztattak, és a' szomszéd Vármegyékhez foglaltattak, nevezetessen Halas Várossa is
·zsolt Vármegyéhez kaplsoltalott, és noha azt
Hertzeg Eszterházi. P:íl Pafattinus 16s9~ esz.tendÓ·
ben Pünkös·d hav:í.nak 19kén ki botsájlolt. védelmező Levele által eUenzelle'; mind az által törekedése sikeretlen volt ·, később azután el_ső Leopold
l\jrá!y 1692 esztendei t\arátson havának 9· Pest
Várn1egyéhez adott parantsolallya álla~ azon Vá·
rost ·a' Húnok portáihpz visza letelni elrendelte;
:izomban Hetsk.emélh Várossa több pusztákkal a'
Riss-Rúnságtúl. úgy Vásárhely, Szarvas ,~ason
lóan tö_bb pusztákkal a' Nagy Húns::ígtúl', U1szász,
·és Szarvas a' Jásságtól . els:r.akaflva maradtak. *)
. \

*) Halas Yárossa· már . az 1557. esztendei Conscrlptióban ,
vagy is az ö Kerűletck birtokainak feljegyzésében nem
számítatik a' K.is Kún Helységek közt, melyhúl azt
]ehet ki hozni, ho 0 y i:iem sokára .Buda Várának íl' Tö- ...
Tökök által lelt elfoglalása után, mely történt 154:a.
a' Kiss Kunságtlí.l elszakasztatott, és Solth Vármegyéhcz kaptsolta lult a' Székéhez tartozott Helységekk~.
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Megszabadúlván Magyar Hazánk a' Török·
.igától reménylették a' Rúnok, és Jászok, hogy
állapottyok jobbca fordúl, de tsak hamar újra
tsüggedezni kezdett, mert első Leópold Királ y ,
a' ki által mint előbb említetett , 1668. tGrz3.
1Cis2. és 1696. eszt. Privilegiumaik hel yr~ állítattak , 1702-ben a' keruleteket a' Német Rendnek

a·

együtt , az -érdeklett i .557. esztendei Conscriplio sze1·ént akkoron a' Jászságh oz •számítattak: Jász Város ,
vagy Jász.-Berény, Aghó, Dósa, Arol+száUás, Mi.háltelke, Jakohalma, Nég·yszállás, Alsó, és Felsri-SzentGyörgy, Kiss-ér, ApáLiü, BoldosM~a; Ladány, és
·F énszaru. N Nagy - Kunságh9z Jelessen a' Ko .M sz
széhhez T sorba , Moritz, Kiss-Ujszúllás, Tormás Tm·gony, Tóth Turg9ny, Kolbász , Bólcsa, Magya:rSzállás, K.ardzag - Ujszállás ,· Aszon.:.Szállás, Orgonda
Szent-Miklós, Ködszállás, :Fabian Selli!stény, Madaras, K(-ípolnás, Mari.alaka, Szent-Márton, .Bábotzka,
Etse4, Mesterszállás, J>ohamari:l., Kaba, Kahó.d; Turkevi, és Hegyes. A' Kiss -Kunsághoz Tatár- SzenlMiklós, Feretitz-Szállása, Kiss-SzáEús, Palk;t, K'ara,
Tör~el. · Lajos; Mizse, és Kotsér ,,mellyek a' Kl'JL5ke,;
méti székJ:iez tartoztak. Az i567 esztendei. Conscri.ptió• han tsak . ezen fenn -álló Helységek nevez tellnek.· A!
Jászsá~han Jász Város, Magya1"Város, 'vagy Jász Berény , A'ghó, Jász ·Apáthi, Dósa-Sz.állás, Négy-Sz<illás,
ÁrokszáJás, .M iháltelek, Jász-Ladány, Kissér, BódogSzállás. A' Nagy-K;.unságban a' Kolbász Székhez Tsor"'
ba, Moritz, Kiss-lJjszállás, Tóth Turgony , Magyarszt\llás, Kardszag-Ujszállás, •Aszon-Szállás; Orgonda
Szent-Miklós, Köa-SzáUás , Fabian Sebestény , Kápol•
nás, és Maria laka. A' Kiss-Kunságban Fülöpp-Szállás, Sza])a~szállás, Lajos, Mizse, Kerekegyháza, Ferentz-Sdllása, Tatár - Szent- Miklós , Bankháza , K9tsér, Kara, Pálka, Kiss-Szállás, Latzhúza , és Törtel.
Az 1!570, és 15ö7dik esztendei feljegyzés szerént az
elöbhiben számlált Helységeken .felül a' Jászságban
már J;\kohalma is, úgy: Alsó, és Felsó-Szen~György.
A' Nagy-Xuns<lgban Pohamara , Kiss-Turgon, Bolcha,
és Madaras , úgy Turkevi. A' Kiss-Kunságban Bank.házát ki ·vévén, a' többiek fenn álló Helysége'knek
írattatna~ • .jelessen a' Nagy-KwlSás-iak a' Kolbász
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(Ördini .Theutonico) ellent nem álhatván az ak~
kori N~ídor-lsp:ínynak Herlzeg Eszterházi Pálnak
ellenvelé.se, eladta, és hirtokába botsátotta. Miud
az :íltal ezen Rendöket nem tartotta úgy , millt
Jobb:ígyokat , I;ianem tsák esztenqei bizonyos
fizetést, vagy Ceusust kivéÍnt tőlök, a' Fő- hap1tányi Tisztségnek Administratorává 1705ban Ili
Székhez, a' Kiss - Kunságíak a'. Ketskemétí Székhez
tartozóknak jelentettnek. A' Törököknek H<1zánkbúl
lelt ki üzettetésekkor, t. i. Bn<la Várának 1686; Eger
Várának pedig l 087. történt vissza foglalása után [/
Nagy, és Kiss-Kún Helységek, kivévén J<;ardszagot,
Fúlöp , és Szabadszállást, Kún-Szent-Miklóst, és-Latzházát, úgy szinte Halast, és Kctskemétet, a' többiek
pusztulásra jutottak, -iígy látszik, hogy Kctskcmét
ezen időben szünt meg Kún Széh lenni. 16H9ben ·az
Orsz~g Nádor-Ispánja Hertzeg Eszlerhá2y Pál a' kerú·
leteket helyre állítani igyekezvén~ régi birtokaikat ki~
'kerestette. Annak eszkö:i11é.sére Halas Várossa lÓ!J·i hen
Királyi parantsólat mellett a' Ktínok portaihoz 1·issza
tétetett, és a' Kiss -Kúnoknak '.förvéuyszéke ujra olt
felállítatott, Künhegyes, Madaras, Kiss-Ujszállás, és
Tur kevi felújjítatl ak, azomban Ketskemét tbvábM is
Pest Vármegyénél hagyatott. 16gll és sgdili. eszten- .
dókben elso leopold Király ujra számba vétette mind
{\Z három ke.;rűletek birtokait', melybúl azután eladás0k következett, és a' Német Rend a' mostani Jász,
és Kún Helységekn~és pusztákuak' hirásáhaFúleken
)>Ci~tat~a~o~t . . Eze? új Cons~rip1iónak a' r égiekkel v~l?
egynevetesebül, ugy a' Pnv1Ie,gnunoknak fogfalatpihúl kit.etzik, 'hogy a' JászságtlÍl Ujszász, és Szarvas~
a' Nagy-Kunságtl'i1 Kakat , Báhotzka , Etsed , HomokSzállás, S:rnrvas . Vás:irhely több pn.5ztái\·al. A' Kis~
Kunságtúl Kelskeméten és pusztáin . kivűl Kötön,
vagy Kcthenszúllás- , Könlsog vagy Ken t.hegszállás,
Tázlár, Har'ka, Bugat·z, Akasztó: I zsúk, l\tlindszent, Ma1'ch.1.za , Othasillis-Szá.iás, Mama-homolw , Bócsa , Adats,
Bar~l;s , _Szcnt-Irm:e, Ki1skan\yú, Szocsi, Kiss-Kórös '·
Csengöcl, Alsó, és Felsó Csen.gele , _Mihálteleke, és
többek is elestek, és Pedt, Heves, Békes, és Csongrá4
Vármegyékhez lwptsolrn -maradtak,
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nevezvén Török · Anddst, a' rriellelt · min<lenik
kerűlethen egy és egy - kerl'detbeli' 11\apitáuyl a'
maga hivalaljának .folytatásában meghagyott. ,
A' Rakótzi háborúnak megsziinésével Szathmár mellett u11-ben Pünkösd Havának 11-kén
kö~ött békesség -által az Orsóg Rendjei VI. RároJy
Hirály elott a' Húuok, és ,Jászok eránt magokat
közbe vetették, mely közLe veté~re „ a' dolognak
megvisg<ilása végett Deputatio rendel letelt, és ez.
1712. esztendei Szent ~ihály Havának 20. és 22.
napján Bétsbeo ösze j:ilvén, min~kutánna a' Jász,
és k~t R.íu kerúleteknek eladását mind az Ország
Törv.ényeivel, mind a'· Palátinus tiszti méltóság~ívál, mind pedig a' Jász, és Hú11 ~emzet privilegiurnaival ellenkezőnek tabilta, a' Német Reo<l
·az örökös vételti'd elállott, és a' kerületeket tsak
zálog képen' tartotta meg. és 1715. a' Fő 1\.apitáuságnak Adrninistratoravá Riss Mátyást, ez ut;ín.
_pedig 171/1• Ortzi Istvánt l e lte. A' köv etkezett
: 1515. eszteudöbe az Orsiág Gyűlt'.sére Posonba
Össze gyűlt Rendek meg~>rtvén, hogy a' Német
Rend a' kerűleteket birtokáhúl ki botsátanj kész
lt-'gyen, az j4dik- Tön-é ny Tzikkelybe'n azt h ;fü.írozták, hogy azon Rendnek pl'.nze fele r észben
a' Királyi kintstárb.úl, fele . pedig az -Országnak
közönséges fundussábúl téritesse11 visza" a' 1\ú.
nok pedig, és Jászok az Orsdgnak nyilv:íus~~gos
Törvényei szerént a' Palatinus Birós~íga alá minden szal;)adságaikkal, ~s privilegiumaikk-~tl az 1Ó55
.e sztendei l-i4dik Törvény Tzikke.l érfelmd1ez képest is vissza tétessenek, é~ vissza Létetleknek is
kijelentettek. Minthogy pedig a' kiv;ínt Summa '·
ki nem pótoltatthatott, a' kerületek ·továbba is
a' Német Ren<l _birtokában maradtak, 'm ind az
által az. akkori Administrator Ortú István sza. hadságaikat elfojtani nen,1 igyekezett, · a' midún
a' körny{i,lállások kivánták, Jász :.Berényben kö-

ss __.
zi)n5éges gyiHéseket tartott , arra a' lerú1etbéli ·
l\ap1tányokat, és Helységek küldöttjeit rneghiv:ín , azomhan a' kerületek ugyan VI. Károly
Hirály által az l:nvalidus katonáknak Pesten ~pí
tet'e ll Ház fonclatióp:t részére 17 5 t. zálogba adatt.a k állal 1 a?. igazgatnsok egy a' végre kinevezte•
tell, Kir<ílyi U<ly:n~i Commissi~:>ra bízaltaltv~ín,
Ortzi lslv<ín Administrator Bárós:lgra emelleltvP.n, hi,,atalját még a· következett két eszléndökhen folytatta, kinek helyében 1733ban a' Kinílyi
Comissio <íltal Podratz.ki Gy()rgy . neveztetett ki

Adminislratornak.
,
Ezen új Administrator kémélletlen hezdett
a' ,Jászokkal' (~S . Kúnokbl b:í rmi. A' 25000 fo-

rintokbúl álló Censust kőzel IJ5 ezerre emelte;
az említett ffaznak Tisztsl-'gével es M orvai Mih:lly Vice-F\apitánval azon törekedett, hogy . őket
,Jobb:ígyi lábra álh'tsa. A' kerületbéli Rapitán)'.ok,
a' kik alatta egvrn~lsut:ín szolg:íltak, úgy mint a'
.Tászs:ígban Soffkai Feren.tz, Na~y M<ítyás, és

Kov<íls ·F erenlz, a' Nagy"'.l\.unságban G:íl Mihály,
és Terbots. lslvan, a' Kiss - Kuns~ígban Herpai
M ihály; N.ínási J<ínos, és Földdr.i M.ihüly érzett<:.k el nyomallatásokat, úgy a' közönsége·s Jegy·
zójök Kakas .Jáno!I is, . a' ki .egysz'er'smind Já.szHerény Várossának is Notáriussa volt:. Tovább
. annyira vitte- a' dolgot Padratzki, ho.gy a' · kerű
Jrtek az uradalmi igazgatás, és · gazdálkodás alól
Yaló kimentetések ednt a' felsőbb helye-kre folya"'
mo·d ni kéntelenítettek.~ Mind ezekre nézve tehát
az Ors~:íg Nagyjai 1741. tartott gyiilés ::.lkalmatosságávat a' V~r,megyék ki._küidöttjeiknek sür„.
getésekre azon voltak, hog·y a' keníletek az Jn„
valldusok Háza Tisztségének .ig,ája alól ki szaba• oít.assanak, és ki váltassanak' de· ak~or · is a' kÖi.~
. nyűláll:ísok miatt . azt te11yésitésbe venP.i• nenJ lehetett, . Mindazáltal a' 9dik 'l'örvény Tzikkel! ha ...,
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tározalja sze-rént a' Palatinus maga r égi Ti:d t;be
Kúnol1nak, és Jászoknak Hir:lja légyen, vissza .helyhes1.tetett, egyszer'smin<l sifr.
gettetett, hogy a' Palatinns még .azon Orszéig
gyÜlése alatt nékiek Fó Kapitányt uevezzeo ; azonban mivel a' közbe jött h;íborüs kömyűl::íll;ísok , .
és a' felkelő sereg rendbe szedése miatt az Orsz:íg_
gyűlésének eloszla ni kelletett„ akkoron a' Palati- .
nus a' Fő-Kapit:ínynak kinevezésd elh allasztolla ,
de tsak ugyan a' következett eszten<lóbeo a' Ri- ·
rál yi Helyta r tó Tan:íts na k klvá ns;íg:íra, a' ho v:í a•
Vármegyé li túl pa naszos jelentések tételle k, Al. ·
m:ísi ,Jánost ki nevezte, ki hírdetés~t mindazáltal
a' RiráJynak parantsolatj1 szerént függőben bagyta.
·
t743dik esztendőben Pndr:ítzki György Adminislrator, Matzák lst'v;-ín Fisc<llis, Terbots Istvá.n Nag v~Prnns::ígi, és :Földvári Mih:Hy Kiss· Kun~
sági Kapitányok ellen beadott neh<~ z.ségeknek meg
visg<Ílására I\.ir;ílyi Commissio rendeltetett. mely
alkalmatossággal az Administrat.or hivataljátúl el
mozdítatott, és helyél:,e Go ~ ztonyi István tetetett,
'de az igazság kiszolgáltatása tov~íbb is tsak ingadozó 1:.ibon állott, mivel azon módot, mellyel
az Invalidusok Háza Tisztsége előmutatott, mint
az Ország Törvényeivel ellenkezőt_ sem a' Várrn~
gyék ,•sem a' Jászok, és Húnok el nem fogacU~atták . .
Az említett Tisztsf'g továhba is a' Jéíszokcwk, és
Húookoak rPgi szokásait elrontani, és. más újjitásokat be hozn~ igyekezett.
t. i. hogy a~
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M i k é p e n n y e r t é k v i z a r é g i' s z a h a. d s á g a i k " t.

Az elé)bh érdek lett · Comissio 17h4 Twio.s í~
tását a' Palatirmsnak. Gróf Pálli .Jánosnak bemutatván, azt a ~ nevezett PalatiQrtS ákkor1ban
Posonyban tartatott .különos Tanát skozásban fel
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olvastatta! és Felséges Hlrályné Mari a , ':f~resia
eleibe. teqesztette_:_ kérvén a' jelenlévő Ország
NagyalVal, hogy ~o .Felsége kegyelm,esen rnegengedni méltóztasson, hogy a' Jászo,k, es Húnok
az fovalida "Ház. uradalma alól magokat kivállhas·
i;;ák, ígérték egyszer'smind annak estk0zh:sét,
· hogy .a' kegye!m·esen- megengedendő kivált.á sok
mellett ezer lovas. katonák.a t a' Királyi szolgálatra áliílsaoak. Mioekutánna teb.á t · a~ J~íszok, és
Kúnok romláso.kat magokrúl elh:árítadi kívánván
a' zál.ogos 500 eier fo.rint Summának, és a' köú)nséges épt'.'tletekben tett jav,füísok ár~nak lefizetését, úgy az ezer ·lovas katonáknak ki állítását
oly móddal, hogy mint más Insurgensek tactáltatni · fognak, megigérték, egyszer'smind kijelentették, hogy a' jövendőhéli időkben is. •.. val;;ihánszor Insurrectio: rendeltetni'. .fog, arra erejek l~,~
hetsége szerént lovas katonákat adni fognak, 0
Felsége, a' Statusoknak ja vallása szeFéot, magokna_k kivált~ís:ít nékiek 17 45-hcn kegyelmessen meg~
engedte. E' képen tehát a'· JSszokat, és Rúno„ ·
kat, minekutánna a? pénzt lélizették, és - a' már '
előbb kiállított 4orr lovasokon fel(il még ezer
loYas katonákat szüksége~ fegyverrel, és egyéb
·Iiészűletekkel a' Burkus. ellen ki -v.ezeltettek ~azon
hol9og emlékezetl't Királyné Maria Teresia a' zá.
logos hirlok alóJ kimentette , és új Privilegium,mal még azon esz~endóben régi-jussaikba, és sza•
b~dságaikba vissza helyhesztette. Mellyekd.'t1, úgy
az.ok után következett intézetekrúl ezen munkánk
2dik Részének végén értekezni fogunk. Itt mát, a'
Jászo~nak különös dol~aikra. t.é r·v én, álll!l._, ·
1

1
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A' J á s z o k e g y e r e d e t ú e k v o l t a k a' K. ú. n o k-

k a l , honna!l vett é k a' J.is.z ne.-ezet j e k e 1, ?

.
A' Jászok is (Jazyges)

'

eleinte Asiáhan a' fekete,
~s Azoviai tengerek, vagy is a' Pontus, és Meotis közt azon a' részen, mely most Cabardiának
hivattatik, laktalE. ' OnÍJan az Alánusok által szo·· '
rílattalé kí a' Roxoléínusokkal, és az Ugoroknak.
vagy Urgoknak, vagy is a' Mag varoknak egy r<~~
szével , és Kristus születése előtt kevés idővel
Dacia szomszédságába a' Boristhenes .vize , és
Meotis tava mellé jöttek által. ' Ezen lakhelyekl'ttl Ptolomeµs Geogr. Lib. lll. Cap. V. e'képpen

ír: Super Daciam -P,eu,cini, et Basternae , ao
, per totum Meotidis latus Jazyges, et Roxolam:
. Későbben . egy r~szek onnan elszakadt, é5 az Ister,
vagy Duna mellé húzódott az Ugorokkal , vagy
Urgokkal egyűtt, és a' Duna két partjai mellett
lévö vidéken tartózkodtak, és a• Görög lrók által

9Ö.
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Metan as táknak, vagy elköltözÖUelrnek hiv:ill;,t-..
· t.ak ., azo knak rnegküiönibözteVsekre, a' ki k. a•
Hoxol::í nusok mellett a' Nagai Tartari::íban at A, zoviai ten ger oldahín á l mara.dtak, Ptolomeus az
előbb ér dc~lett hel yen, ügy T abülá Geogr. VIII.
őket megkülömbözteti a' !')arrnat:íktúl, a' kik Daci :í ban voltak, elter jedve. Gebhardi a' · M agyar
Ország Hi s tóri~íjáb<tn a' 101. lapon Penting~r Táb·
híj::írúl lészen említést. mellyel Jordanus de Ori ..
ginibus Sla vicis Tom. IJI. p:ig-. 187. Probns . Ts:i sz ~ r a!:itt 276 . és 282 . esztend ő k k „ zt k<:. szű ltne k ·
lenni hizonvit. Azon Tábla szerént a' Sarm<1-,
t á ~oak Daci.ab an a' Tiszának, és Morav::ínak a'
Dun á ba való befolyá.sai közt fokvö Tartom ányol.\:
a' Tisza, fS Duna _()sze folyás·ai közt lévő, és a:
Rómaiak &ántzával fedezett eróss.éggel egyiitt Sar·
mati,ca Provincjanak bivatlatott_, !eljebh Temesvár , és Vidin közt lakott Sarmat.á k közönséges
S armata n é v alatt laktak. A' Dil vi zé tűl az Alutáig Va la cl1iá b~ n Lupio Sarrnat:ík, és végre észak
felé Moldvában a· Basternák mellett Yenadus Sar- '
•~atá k neve alatt telepedtek le Meltyekhúl nyif- ,
ván kitetzik, hogy . valamint a'. RoxoÍánusok m'el]elt megmaradott Jászok, úgy amazok, kik a' Du·
na m ,e llett laktak, és Metanasbknak neveztette-k ,
a' Sarrnatáktúl külömhöző nernzetsPgnek tartattak. S trabo Geogr. Lib. VI. pag. 554· a' .J::íszobt
a~ Sarmat:íkkal ősze vegyíti, a'· ki is D-aáá.rúl ir-·
ván ezeket mondja : Region.is totius, qz-J:ae inter

Istmm (Ponto propingviorem) et. B@risthenem
superjacet, prima portio est solitudo Getarum,
d einde Tyri~etae, post hos Jazyges Sarmatae,
et qui Basilii, idest Regii ,d icuntur, et Urgi ,„
quorum pleriqz.u'! Ne-m ades sunt , hos · ferunt
etiam saepe ad utramque Istri partem ha.bitasse. Mely szavai Strábónak .homályossak, mert .
hii.onyos az, hogy Daciáhan mind· Sal'maták, kii·•··
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lönösen' mind Jászok laktak; a' Jászok oly nagy
számra, és eröre szaporodtak, hogy a' Ptomaiak
vélek nem birilatt.ak, 1rn'. g végre Markus Aure~
lius Antoninus Tsászár. . allal 17/i. eszte nflőh~n
. Kr.istus-szülelése ut<ín nagy. és nehéz haddal rneggyőzettetvt'. n , elnern n yomatta1tak, azon szavai
alatt: et qui Basilii, id est Regii dicuntu.r, et
Urf[i· Nem m;ísok, hanem. a' Metan as ta Jászok
értetődnek; mert ezek költöztek :Htal a' Duna
mel'Jé, és ezek neveztetnek a' Görög Irók ~íltal
Metanasta .Jászokn ak . A' Rómaj Históri~~kban is
a'· Jászokkal, és Sarmatákkal történt háborúk leirásáb::~n ezen két nemzet egymástúl megkülömbi:>ztetett. Markus Aui:elius Tsás7.ár halála után
a' Fia Comodus 'I's~\szár 180· eszlendőben uralkodni kezdvén, a' Metanasta Jászobt Pa.nnon1 tí nak a' Tisza, és Duna közt fe~vő · részébe helyhezlelte, a' hová a' Sarmat::íknak is némely rész ~
magát befészkelte. tudnii llik a' Ca1-·pa-tus hegyei fe·
lé. Innen következett. hogy n' közéjek vegyiilt Já ...
szokra is a'Sarmata nrv re:íjok ragasztalott, kiilömhen pedig az olt befészkelt Sarmaták a' Met:rna„
sta; .faszok neve alatt é rtetődtek, a' inint kitetzik
Ptolomeusnak a' Vl r. szakaszáhan olvas haló szavaihúl, a' hol-. a' Met::masták Pannoniai birtokait.
eképen írja le: Jazyge_s Metanast.a e terminantur.
a. Septemtrione parte· Sarmatiae Ezuopeae. idque ab Australiparte Sarmatz.corum Montiun'!
usque Carpathi montes, ab bccasu auteni , et
meridie Gez·manzáe parte, quae est a Sarmatici~ montib4s usque ad jluxum Danubii. et
hinc Danubii jlu~inis parte usque ad Tibisci
ofnn.is diveitit;útm, ab oriente autem Dacia.
juxta ipsum Tibiseum jluvium.
.
Minek elől.te annak megfejtéséhez fognánk ,
ha a' mi Jászaink voltá képen a Metanas.ta J:ísioktúl . vették e eredetekt-t ~ ne m lészen alk,tl„

„

matlan a Melana&la Jászok tikl~neteinek rövid
eloadása Gebhardi út mutat:ísa szerént; ide -fogIalv:ín a' Sarmal::ík Történeteit is, rn~llyek elólordnltak, még a' két nemzet Déici:.í ban, és Panna~
llÍ~i ban tarlozkodoll.
.
· . Az első századnak elején valamint a' Sarmat'ák, úgy a' .Metanasla J~íszok kiterjesztven mago„
kat Daciában, élsőbben a' Sarrnaták a' Hoxola·
nus szomszédjaikkal azon sZ<Ízadna l< 70. 'esztendej<'. ben be tsaptak Mezi:lba, és a' Rórn;ii 'Pr:ie·
fecl ust Fontejus AgrippáL megg·yŐzt<~k, Mezi:.íha ·
nagy pusztítást vittek végbe.
.
A' Jászok is 04dik. esztendőben a' Ligiusok
felbiztatására hasonló hetsapást követlek el Tra. tziáha, a' kikkel Vespasianus Ts;ísz:ir megbékélt,
és a' Fe)edelmeiket a' maga .h adi Rendei közé
felvet.te, tovább ugyan azokat Domitianus Ts:í·
.szá r azért, hogy Decehalus Déíciai Király ellen
fegyvert nem fogtak, haddal megt:.ímadta, de
meggyőzettetett: mely utrin Decebalus a' Tiszánál fekvó hirtokjokat elfoglalta ,_Traj:ínus Tsá's zár
p edig Decebal~snak rneggyőzettelése után .103dik
eszte ndőben Dáciai birodalmához kap~solta; mel.Jy'ért a' J<íszok a' Rómaiakra hoszonkodtak', é•
őket több ízben megtámadták, mP.g vrgre Hadrianus Ts:lsz:lr által leni'm tsendesíteltek.'
Ismég a' Sarrnat:ík 13Sdik eszt~ a' Roxola·
nusokkal együ.U ugyan f-fadrianus Ts:isi.drt me-g
támadt;ík, a' kik esztendei adó igérete mellett
· lsendesedtek le , azomban hogy azoknak további
hét~apásoktúJ a Rómaiak mrgmenekedjenek, Ha~
driánus azo.n nevezetes Hid:.ít, mellyet Trajánus
a' Dunán épített, a' kő oszlopokig lerontotta. . ·
A' Jászok i ·ndik eszt. a' héfogyottDun:.in Pan·
·noni~ba b<-'.ro.haován, azt pusztltollák, a-zombar.1
a' Rómaiak által nagy v.eszlességgel vissza veret-

te..Ltek.
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· Marcu& Aurelius Antonius Ts:íszár 1'?4·Kén
rneggyőzvé'n ugyan Pannoniában a' Qvadusok<;t
ai.on ~sudálatos zápor essű _, es szdvész segétségével, meJy a' Romaiak', folmi~1atrix ~ vagy mililana Legiojok ~önyörgésére eredeltnek iraltattk.
a' következett esztendőben -pedig a' Markomannusok ' hatalmát is elnyomván·, a Jászok ellen h~
dat inditoit azért, hogy a' Markomannusoknak
segt>tségére vo.Itak, és meggyözvén, őket semmivé
tenni szándt\kozolt; de a?.t továhra halasztotta,
niost azz~l megelégedvén hogy több ·1úi11t száz
eier Ptómai foglyokat kezeik alól kibots:íjtottak,
egyszersmiticl nyoltz ezer Lovas Jászoka t szolgálat}áha engedtek, a' kik közi.'il, 5500-al Britam~iá„ ·
ba: küldött. .
'
M.e ghalván Marcus Aurelius Rétslen 18C~dik ·
esztendőben a' fia Comodus a' m_egbodólt QuadLlS, Markomannus; Burius Vandalus Sarmala,
és Jász :nemzeteknek rendbe hozásában fárado ...
zou. Ugy liítzik hogy a'. Metanasta Jaszok akkor
szoritattak a' ·Tisza , és Duna közé.
~
.
.Nem sokára a' ·Gothusok kezdettek bényo·
múlni a' Basternák, Roxolánusok, ~s .Jazygesek
földére, és tovább Daciába : Antonius Caracalla
Ts~szár meggátolta ugyan őket, de kevés iidőre;
mert azutfn Tratiáhan, és Meziábati erót'kaptak,
a' honn,an }>. Lieinius Galienus Tszász<ir által
üzettettek vissza Daciaha. ·
A' Vandalnsok is La-:usatia. Silesia, és Robem'la tarlom;ínyokbúl Pannoniéíb_a béÜLÖttel\ ~ a„
kiket Aurelius Tsászár meggyőzött: . hasonlóa n
a' Golhusokat, és Carpu..sokát D~ciában Íelsendesítelle, 275. ugyan Daciábúl a' Ptómai. Colpniá·
kat Meziában által si~lllítván. Daciát a' Gothusoknak, _Carpusoknak Sarmaláknak, Vandalusoknak, <'s m::ís nemzeteknek e'ngedte akkor Magya r„
orszá~nak a' ' Tiszánt\!l Erdél;ig v;,ilú ,:ész.~, ú~t
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Erdély, Moldva, és Vaiachía elveszté a' Daciai
nH:'gsz.'Ü11t a' Romaiak birodalma lrnni
l'\agy Couslantin Ts~)szár idejéíg, 276. Próbus jutv~ín a' Tsászárs~igta; ·el. Pannoniába bdsapkodó
Burgumlereket, és Markomannusokal ellízv(~n a'
Van<lalusoknak egy rés'f.ét Britanni:iha· , küldött . , rn:is n'.szél, úgy a' Baste1~náknak, Gepid:íkuak,
l:.anlungenehne~ egy részé.vet Mesi;íba helyhez.lelte , <l e ezek onnan Némel Orsz;Jgba húzták
magobl.
Prouus hal :íla ul~ín 2ö2. eszJendőben a S31·m<1t:ík I1~:nnou1;ilia, Tratl:.íba beLsapL:.ik, az •Jm•
"b;.iu a' következett Ts:foz;ír Marcus Aurelius Carus
rnt'gyerle ©ket, lÓ ezereL lev::ígv:ín közüiök, 20
ez.eret pedig_ fog ságra lelt, és mint szolgákat bi1·odalm<.ib:rn els:t.éleztetl_e: ·
_
Diocletianus Uralkodása alatt t. i. 289· t'szte1időben a' Római birodalmat azon báhorúk ,
mell ye k . Német Orsz:ighan n Al emannusok, és
D aci a ban a' Gothusok :Ht:d indílallak veszedelemmel fenyegették ; azc-'rt is Dioc1eti:inus :.11.on
b!rodalrn.-t felosztotta l\laxin1Íé}nussal, amaz a' n;~p
keleti, eme~ pedig napnyugoti Tartomá nyokban
uralkodtak. Diocletia:nus megtá,madta a' Kargnesokat, 1\'brkomannusokat, Bastern .í kat· , Sar'rnatílkat, J ulhuf'lgusokat, és Quadusokat, é~ rajtok
gy őzedelmeskedett; mind az által a' Sarmalák
R ausimod nevl'1 l'iir~4lyok vez. é.d t>se alatt :Hg b~n
_Üjjolag Mes-i á ban p us ztít:n1i kezdettek, de nagy
Constantin Ts á~ zár á !Lal elüietlellek, továl>b Campona mellett V aleriában nem messze Bud;í hoz,
úgy Booon1a m e llett :Jlsó P annoniában, és Margos
mellett fel sö Mezi:íban a' M orava vize tork::ínál
m eg verellellek 1 a' midőn pedig. Oaci<ín kereszt[íl
n~gi haz<íjo.kba, az Azoviai ten ger felé sieln(~ 11ek,
vtHt>k . n H:·f- int rneg.iitkÖ Ltilt Coll sla n tin, mely ütköi.!lb en R uus!mód megö lcl'C lt, a' sereg"l~nck meg
rn•v•~ t,
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maradott része Tessa1oní:íba 'vitet.e tt, és - ~• pus:i~
tas::ígba leszállitatoll a' Földnék n rivelésére. · ·
A' Golhusok is ugyan Mezi;íba, l' s Tralziá- '
·ha haso.nló hé tsapást tellek, de ezek is érzették Gon-·
stanlin h~talmát, a' ki őket rrszszerént maga se- ·
regd1ez tsatolta ,' részszerént jú vigyáz~t alatt Scy•'
thiába a' :régi Getüknak lakh.e lyére, a' Dbbrutzi
Tarlariáb:i vitelt.e-; minthogy pedig több Scitha
nemzetei~ is v~lek egyet értettek. és naponként
nevekedett az ercjek, rnegg~\toli1sokra · a' Traj<ínus
hidj::Húl fenn maradott kő!ábakra hidat állíuatott,
fel a' Dmián, és a-ion keresz.túl gyakran küldött
által sereg~ket ret~e~;itésehre. Ezen üdöben a' n~gi
f>:ícia hivaUatolt ~olhianak, rnelly.et észalfrúl · a'
.SarmaláK, és Basterrní_k, napkeletrűl a' Roxolánu.:.
sok , · Dél felé az Aluta, és Duna, napnyugotrúl a' ,
Tamasiták, vagy igaz;íbuan a' Jazygesek, 'és Box-ol::ínusók környé~ezték, két részre volt felosztva , Ostgolhi'ara , és Vestgothiára. Yestgothiában, a' hol Erdély, és Vala~hia fekszik, uralko. dott Geherik, a' ki onnan a' Vandalusokat :155.
esztendőben kiúzte, nem sokára azután az Ostgothuso_k Királlya Ermanarik mind a' kétGothiának Ura lett, a' ki hatalmát aion Német, és Scith:i nemzetekre, a'. rnellyek a' Cáspi~tm tenge1~,
Vizlula, Duna vizei, feke,Le tenger, Meotis tava,
· Volga, és Taqais ·vizei közt laktak, kiterjesztette.
A• Vandalusoknak .Constantin Parrnoni:iha adott
lakhelyet a' honnan 60 esztendő múha költöztek
által Spanyolországba.
.
·
A• Vandalusoknak kifrése elóu t. i. 332. esz•
te1~dóben a· Golhusok megt:.ímadták a' J;íszokat, és
Sa1·rnat:íkat, és közülök sobt a' Tsászárhoz sia·
}ac;ztoll<tk' azomban Cons'tantin a' Gothusokat meg- ·
verte, a' Jászok pedig úgy a' Sarmaták a' szolgaik·
riak · segétsége által m~ntellek ki a' Gothn.sok
fe.t;yvere alól, de :>i.erentséLlenségekre; mert 5~ 1i.

'
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Es ztendőbe1_1 azon szolg:íik ellenek támadlak, és
közülök töubet 300 ezer személynél elketgettek,
n~ szszerint a' Gothusok közt;, részszerént Conslantin Ts:íszárhoz a' kikel a' Tsászár részszerént
maga szolgálatj;íba részszerént Tratiába Scithiá·
ha, .Maoedoniába ésJtáliáha béhelybezletett.
Ezen idő tű l kezdve, a' mint Gebhardi pag.
126. elÖszámítja, a' Sarmatáknak, vagy Jazygeseknek rn:gy felekezetjek vala. 1-ször Sarmat:.ík,
a' kik a' Golbusokkal hadba nem keveredtek, és
a' MáL~·a hrgyei, és G:.idm vize közt laktak . ..!·Or
szavad Jazygesek, vagy Arcaragantiai Sarmaták,
;1' k'ik a' szerentsétlen Urak közé tartoztak, és a•
Tisza méllett .megmaradtak. 5-0r Római vagy uradalmi Sarmaták. 4-er Szolga Sarmaták (~armatae
lin1,igantes) m:ísk<"p Sarmalae Amicense's, et PiC$?nses; a' Tsászár a' Duna mellett felállított vá ·
1:ak, vagy erósségek vigy:ízalj:.íra, maga unokájdt Dalmatiust rendelte, és az <ilt.al gátolta a' Da·
ciúb;m való kitsapásokat, és a' Mesiai, és PannoniJi Lakosoknak kiszöké.„ét.
·
..
.Minekutánna Nagy Conslanlin 'Psászár mind
az hadi seregeinek mind pedig a' Polg<Íi'Í dol·
goknak kórmányoz~ísára úgy a' Keresztény Religión:.1k gy::irapfüísára nézve kellő intézeteket lell,
a' Római Birodalmá t 335-ben három 1iai úgymint
Conslantinus. Constans, Corn~t,rntius közt felosztolta, azomh;rn a' két ifiabb Testvérnek megölettelések ut::ín öregebb II. Conslantinus a' napkt>leli 1Ji 1oda1mát a' napnyugotival 350-ben Ösz-

vekaplso.lta.
Hat esztendő múlva némely Quadusok , a'
kik Cs.e pely és Tsalóközben fakt.ak, az úgy nevezt;>lt sz.abacl Jászokat és Sarrnatákat, a' kiket
Jobbág-yaikk ~~ leltek, felbiztattük, hogy velek együtt

a.' 'Dunfo Zsákmány' kedvéért által mennyenek
rnell3et rnegtselekedlek, azomban a~ Tsászár ;í.Jtal

iwgy
;

'·,
,
ftagy veszedelmekkel visza Üzettek. a' hé tagyöU
Du1ián rn{ sod i_z benis bétsaptak Mesiába, de a;
'

Tsászár Sirmiu!llnál öszvegyűjtött · seregével nent .
tsak felkei·este ókei, hanem Budánál a' Dunán
hidat Yetettvén , . a' Tartományokba is, mely a•
Duna, és Tisza kÖzt fekütt, bérohant; ~s őket
n1egverte; n,ire -nézve mind a' Quádusok; ali
Uras;)gokrt'.tl lemondottak, mind a' Sarrnaták
jövendőre bivséget ígértek .; · ezen meggyőzött
Szarmat~~k tartoztak azon Jászok hoz , a' kik a' szol•
gáiktúl, a' mint fellyebb érdekeltetel,t; elihettettek, és a' Ró~a iaktúl I oltalmat kértek. azfrl Il10S ':_
tan .mint jpbb:-ígyok tartattak, laktak pedig Vátzoil
alól, és legelsoben a' Victoratus Go thusoknál kerestek menedék helyet. Tovább eltökéllette ma'" ,
Tsászár, hogy a' szolga· Sarmatákat is
·gában
( Limigantes ) le fogja alázni, és mivel a· Tisza j
Duna, és Maros közt, ~ · hol laktak a' Tsászátral_
szernbe szállani bátorkodtak; a' .Tsász:ír. Öket meg
trirriadtíi, és ·a Dunán által a' Tiszá4oz sorította".•
és mind a' Limigans, mind pedig az _A micensis ~
·úgy a' Belgrád, Ujpalánka közt, és az Orsovai
Herületben lakolt Picensis Szarmatákat részszerént Rardra hányatta, részsterén.t az elő obi Uraik ,
ha.talma alá vissz~ helyheztette. Végre ujabb zendűlést, jndítván, Acincurn, és Salánkemen vidé, kén 359-ben erejekh1tl kivetkóztettek ,. a; ~int a 1
Hunnusoknak Pán~oniába lett béjövetelekig meg
. 1s maradtak.
Ezeknek előre való holsá}tás:íval lássuk tnár
a' mi magyar Jászainknak eredeteket.
.
A' Magyarok régi . dolgaiknak szoi·ga1tnatos
fejtegetóje OÜrokotsi Origi. Hungar. Part. I cap:
9. et 10. azt erősíti, hogy ·a· fellyebb eml~tetf Ja•
zigesek, .- tudniillik mir1d azok, kik hozz:i ad~ís
nélkl'il J:izygeseknek; mind pedig azok ; kik 1\1(1.:=
tanasta Jászoknak hivatla.ttak a' Scy:hak -vagy

a'
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Hunnusok nemzetségébúl sz:írmaztak , régenten
az Amazonokkal Aetoliába Görög Ország egyik
r~szébe jutván, Jazydeseknek, vagy Jazygeseknek

neveztettek, tudni -ilJik Jásusrúl Agénornak onokáj:írúl, onnan szakadtak az előbu leírt Tartományokba, és így AtiHa közöltök · mint a' Hunnusok kal egy nyelven beszélő Atyafiai között,
azon helyen, ·a' hol most J:isz Berény fekszik,
jeles készülell't Palotáját helyhezlelle. Ugyan is
a' ,Jászoknak azon eredetekrúJ Cap. lll. pag. 65
azt mondja: Puto autem ejusdem P1osapiae

fuisse hos Jazyges cum illis 5cythis, quos Herodottus (in melpom. seu Libro 4·o) partim
Aratores partim Nomades appellat ad Hyleam
Regz'onem ultra jlzwium Doristhenem, qui Locus est in Scythia Europea cis Tanaim: nullibi
enim in Eutopa quod sciam similes dantur ara·
tores, vel pecuarii, quam nostri Jazyges Metanastae tempore pacis in Ungaria.' Melly véleménnyét tov:íb'h ugyan azon kön yyében világosítani igyekezik: .az V. Szakasznak pedig 8. Tzikkelyében azt állittya, hogy Strábó által az előbb
kiirt szavaiban említelt Urgok a' Duna mellett
lakv<ín a' Jászok szomszéds;lg;í ba:n ezen két nemzet egy. eredetű volt az Ugrokkal vagy Onogurokkal, kikrúl Priscus Rétor, úgy az O gorol\kal, kik·
rúl Simocoüa, vagy az Ugrokkal, kikri'.il Menander irtak, végre az Ugrokkal, vagy U11g1·okkal,
minthogy Hu ngarok, vagy l\iagyarok a' Hunrrnsoknak maradéki többnyire Ungroknak , vagy ,
Ugroknak. a' Totoktúl pedig Uhriknak közönségessen pedig Mag yaroknak, vagy Hunnusoknak,
és Hungaroknak neveztettek.
'
Samuel Timon io Irnagnie ·antiquae Hung.
Lib. 1. C'ap. XIII azt erősíti, hogy a' Jüsz nemzet
bizon yos ág<>zattya volt a' Magyaroknak , és Ja$US fejedelemrűl ne\'e:t.tetlef Jász.oknak sz:ayai ezek:
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Praesentibus quos Jazyges dicimus -lwc-noinen '
fuisse attributum aH Ranzano, Mathiae Corvini temporibus, fuisse proinde singularem . aliquam 1'ribum, familiamque cujus Princeps
Jasus dictus fuit ab aliql:fo· Hungarorum Rege
ampla olim libertate donatus , atque ab hu-.
jusmodi Principe verius Jassos fuisse nunc;u•
patos. ·
Pray f(anonok Díssert. ~y. · pag. 12'2. úgy vélekedik, ' hogy a' Jászoknak Osseik a' Mo_ldv:-iban
lakott Jassiusok . voltak, kikrúl Lomonóssovius
a' Russusok Rronibjában a' 110 lap on emléke-zik, hogy tudniillik Sventoslaus , a' ~ ki Igornak
Olga nevl'.i felesége utéín a' Russusoknál ·uralko•
_ dolt, a' .Chaiárok Chagánját g65ben meggyózvén„
nagy sokaságú Chazarokat, · kiknek fóLb részek
a' Jassiusok vol~ak, r abságra vitt. Melybúl azt
~úzz;i . ki Pray Ur, hogy mivel a' H.únok a' Chazarokkal · egy eredetűek voltak, és a' Jassiusok
az Chazaroknak egy részét tették , ezek Moldvá- .
ban a' Pacinatzit~íkkal, és Uzobkal öszve kaptsolták magokat, sótt a' Rúno~nak IV. Béla Király
idejében Magyar Országba lett bé költözések után
is ai ott maradottak továbbá is egyesülve laktak.
~zon Kó t~blán, mely Erdélyben találta~ott, és.ai
mellyen olvasható melZést ·úgyaq Pray. Ur az ér, .oeklett Dissertatiojában ki írt a' Dacia~ Jassiusoknak nyoma vagyon ily szav1kkal: Dacorum.
Jassiorum mely szavak azt mutatják, hogy Moldvának Jassi nev-Lt Várossa azon Joszokrúl neveztetett légyen'.
- - Gebbardi Magyar, Ország Histo'riajának első
Részében a' 585dik lapon azt _irja , hogy a' Patzina!"
tziták közé tartoztak az Uzok, Gáz.ok; vagy Curn-ánok, ·a, kik a' későbbi idÓkQen Va\achi:it .- és
Moldvát bírták. A' Patzinatzitáknak Erclt>lybe
-lett bé költözésekkor ·pedig a' Volga, Tana-is, é$!·
.
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Ca spium tengernek napkeleti partya i köz\ laktak,
B~la Hirály
Jegyzőj é11ek , ' előad ása szerént Kiovia környéken
a' Magyafokboz ál lottak. Suhm Frid rik a' 2'ZÓ
lapon azt /rja, hogy az Uzok a' Sin ai Ousiunoktúl származtak, a' kiknek De Guignes bizons ~í ga ·
· szeréot Kri stus születése e!Ó(t 17 4-dik esztendő ·
táján R.iráljok ·volt , i·ólok Dneper vize Tatár
nyelven Ouzinak neveztetett. A' Jász n<~v ~'Gáz,
vagy Gázih n évvel megegyez, mellyel az Uzokat a·
napkeleti nemzetek hivták, mely nrv M:igyarúl
ann vit tészen, mint lj;.i s , Deák úl Pharetrarius.
A' Údik Században Magyar Országban letelepe·
dett Kúnoknak kezdettek l egelsőben a' Deák le·
velekben Jjászi, vagy Jazyges nevet adni, kö,vetkezendöen azt húzza ki onnan Gebhardi. hogy
a' Jászok az Uzoktúl, vagy Kúnoktúl eredtek.
l\.alona István Kanonok is Hist Crit. T. XI.
pag. 728 úgy szinte Schlötzer pag. 205 Tbunman
pag. 15 7 és többek is a' Jászoknak a' Kúooktúl
való eredetek.el bi zony ítják. Joannes de Kikellew
·a, midőn a' Kúnokrúl ir, e~ek által_ azon nemzetet érti , mellyel a' Görögök Uzoknak , vagy
G~ zoknak neveztek , t~s a' rnelv a' i:;dik Századnak közep<'ig Moldvföan tartó~kodott.
Az előre hölsájtott _véleményeket rendre vévt'n, azok rÖYiden oda tzf'Joznak 1ször Otlrokotsié ; hogy a' Já szok Scylhiáhúl az Amazonok·
kal Görög Orsz:ígnak Aelolia T::irtorn:inn yába jő
vén, Jasus feje<lelernri'íl J:lZydesek nek , vagy Jazygeseknek. neveztettek, kiknek maradéki lévén
a' Metanasla J ászok, ezek Magyar ererlet:Úel\ voltak P.s á' mo~tani ' J:í szo k tÓl()k szárrnazt;.1k. Qsz or
Timoné; bögy valam~ly kiil önös Magvar ágaza„
tot tettek , melynek fe,edelme Ja sus volt, és arrúl neveztellek Ja ssw; oknak. 3szor A' té'bh1 frdemes lróké pedig, hogy az Uzok, vagy Kúno!c

és ezen 1:1únok közi.'tl leheltek-azok a'kik

közé tartoztak, és nevek ezen szótúl Jjas (Pha·
retrarius) eredett lt;gyeo. 'Mellyek eránt e' követ- .
kezendöket jegynzük meg. .Ugyan is:
~ A' két első Irónak állítása, hogy t. i. a' Jászok a' Jasus fejedelemli'tl vették légyen nevNet.jeket, nem fundamentom nélkül való; mert Jasus Fejedelemn'.í.l· emlékezet vah a' Görög lÖrlé·netekben. Hanzanus is Indice 1. Epit. Rer. Hung.
azt írja, hogy a' Jassusok a' Dráva mellett a'
Seretesek, Serapilok, ·és Sandrizetesek szomszédságában 1aktak, hihető , hogy ezek Aetoliabút '
jöttek ide: innen· pedig Dacléiba mentek álta_l, és
Melanasta Jászoknak neveztettek. Valóban a'
Jászoknak igazi nevek Jassi vala, mellyel az ErdP.lyben találtatott', · és előbb érdek lett kő t:íblá n
való rnetzések szavai is, úgy Lomonosoviusnak
ugyan e '. Őbb említett elŐJdása L1zonyítan:ik. Az mban a' Metanasla Jászoknak Magyar eredetekel h.étségbe hozzák Strabonak előbb ki frt
szavai, a' hol a' Jazygesek Sarmatáknak nevez~
tf'ttnek, úgy Cornelius Tacitusé, a' ki Hist L.
Ill. C. 5. a' Sarmaták :-ígazaljábúl való.knak állítja. Mindazáltal Üllrokotsi <'íllitásának fundamentomáúJ szolgál az, hogy Strabonak említett szavai
s~erént az. Ugrokkal, a' kik nem mások, hanem
Kúnok, vagy is Magyarok voltak, rgviltt jöttek
ki Asiábúl a.z Alanusok által elfoglalták hrlyeikrúl, a' Duna rn~llyékén is együtt laktak azokkal, és így a' Jász.ok az Ugrokkal egy ere<letl'tek
lévén, M ::igyaroknak mondathatl<;!k. Ptolomeus,
a' ki, 140 esztendő tájá"n élt Geogr. L. VILI. C. !l.
Scithiai Europárúl írván, azon nemzeteket, mellyekrúl Strabo emlékezik , Kúnolrnak: nevezi •
szavai ezek: Inter Basternas, et Roxolarws
$Unt Chuni. Ezek szerént a' Jászok ~pen nem
Sarmaták voltak, hanem a' Kúnok köze tartoz~
i~\, a'mint hogy l>tolomeus q' ~~~z.ok.a~ a' S~l' 1
A
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mataktúl nyílván ki.i.lömbözteti. De maga Strabo
is ide tzéloioi látp1tik, a' midőn mondja: et qui
Basilii id est Regii dicuntur, et Urgi, _mely
szavakbú! a' köv.etkezik, hogy a' Jászok ké t felekeze tűe k voltak, t. i. Sarmata, és Királ yi J ás zok.
Amazokat azért nevezi ugy, hogy Daciában a'
Sarmaták sz.omszéds:ígában lakla'k, a' Királyiak
pedig azon Scithák közt~ számítaltak, a' kiknek
, B.i.rályjai voltak. Herodotus L. IV. C. LIV. külöm Öltefi a' Királyi -scithákat a' Nomades. vagy
költöl ' ödő Scilháktúl. A~ Sarmatáka't CXXL a'
'l'a11a is vizén túl, a' Királyi Scithakat C. VI. a'
Gerb us , t's Tanais közt, a' Nomades Scithákat pedig C. XX. a• Gerhus vizén innen helyheztetv én . A' J 6szoknak tehát azon részek, mely a'
Duna melly~kére költözött által, és. Melanastak~
nak hiv.a ttauak, a' Nomades Scythak közé tar-;
tozta k, az Ugrokkal egy nemzetté válván, Ottro-_
kotsi által méllán mondatt:1 k Magyar eredetűek
nek. Hogy ped íg ezen Metanasta J ászoktúl sz~ír
maztak a' mai Magyar J á'szok a' következendöl~-

hl'.:l megtetzik.

.

A' MeLanasta Jászok az előbb leírt Történ e„
teik szerént :Marcus Aurelius Tsászár által 17 4,
.es'llendóh en : a' Sarmat<íkkal együtt rneggyözet„
teltvén, ők e t azon Tsász<ír tia Commodus különos részekre osztotta , és ekkor szorítallak nagyobb részén a' Tisza , és Duna kÖzé . Paoooniában, a· hol szinte úgy, mint előbb Daciában több
feleke?-etjeik voltak : a' Sarmatáknak ugyan is Daciábao , a' mint Gehhar<li Peutinger Táblájábúl
elő számította, Pannonfríban pedig a' mint Aure. lius 'rs<ísz1r alatt érdekel letelt. Nagy Constantia
T s ·íszár idej ében a' Sarmaták Campona mellett
Val eriába nem messze Buda V::írához, úgy Bonon ia melle~t alsó Panoonifö;m ~ és Margus n1el.
· lett felső Meúá ban megverettetvén, és· a' Király-

,'
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-jok is Rausimod · megölettellvén, rgy rész~k Tht>s„
salon1 cába vitetett által, m:\s részek Dáci_á ba húzódottJ, egy részek pedig Pannoniaban a' Nletanasta J ászok közt maradott. Ezen Jászok, és
Sarmatak kétfelé külömböztettek; uradalmi , és
szolga ·Jászokra. Ugyan Nagy Constantin idejében a' Gothu soknak Pannoniábúl lett elüzetle·
tésE>k után a' s zolg~ k feltámadtak az Uraik . ellen,
és közel 300 ezer J~íszokat, és Sarmatákat elkergettek , a' kiknek egy részé Constantia oltalma
alá futott, és Tratziába, Scithiába ~ Macedoniába, és Itáliába szálVtatott ,· egy része pedig a' Gothusokboz állott a' kik Pannooiában (negmaradtak, a loknak megkülömböztelett négy frlekeutjeik közúl legjelessebbek voltak a' szabad Jászok, a'
kik Vátzon alól a' 'l'isza, és Duna köz.t laktak,
és a' szolgáiktúl elnyomattattak, az uián is m r ~
a' Quadusok s~olgasága alá jutoU.ak, m ég végre
11. Constantin Tsászár által felszabadítatlván azon
s1.olgáiknak ismég uraikká leltek. Ezen szabad
J ás Lok voltak tehát a' mi Magyar szabad .Tászainknak Eleik mert Rohert Károly Királynak a' k ö vetke.ző szakaszban kiirt Diplomájában némely sza~ad · Jászok eml.ílettnek, a' kik . Keverge fiának
ura.dal ma alól kivétellek, és a' r~gi szabad Jászok
közé által · tetettek, kiknek neveik nyilv.éin mutatják hogy- Kúnok, és Magyarok voltak, és a' mai
Jászok Eleinek tartatnak. Mire nézve nem ok
nélkúl állította Ottrokotsi ., hogy a' mai Magyar
Jászok a' Metanasla Jászoktúl sz~írmaztak tovább.
A' mi a' többi három Irókciak véleménnyét
illeti: ezek a' Jászoknak eredeteket az Úzoktúl és
Kúnoktúl , a' kik már az első századnak e\t>jén a'
Tanaisna~, és Boristheoesrn:k innenső Q1dalánál
laktak, még bővebben világosítják, és hogy igazi
llevek Ijas vagy Jász, a: többes szá1nban Jászok
(Jassi) volt légyen, mellyet Gebhardi ai. Uzo\\"
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pak, vagy Húnoknak Giaz nevekkel megegyezőnek
~llít. Jnnen úgy hílzik, l1ogy a' Daci;:Íban mal'apottak a' Patzinatzit:í~ Giazi Chopon nevü ágapljohhoz számítattak. a' midőn azok Aettlkusut
elfoghlLák. *) ~zamban a' kik Magyar Hazánkl:lan megtelepedtek, mind acidig a' 1\:únok n eye
alatt frtf'tŐdtek, m églen Robert Báro1y für ály
ők~~ m.~g nem külömböz-tette.

§, II.
A' Jászokn"ak Ph·iliateu11, és Jazyx neve ~ e t j e k t $ a k r a g a d v á n y o l\.

Már felly.ebb is érdekeltetett, 'h?gy . a' Jász
p~v magyarúl annyit tés~en, dlin t lias. ( Phare..,
trarius) lágyabb.an Jász ; eredett ezen szóbúl lj

{Pharetra) mel yn ek g yahor.lásába n a' többek előtt
tudóssak voltak, és azért a' Királynak szolgá lat- ,
jára különössen kiválasztattak. Innen neveztettek
tehát Ijas?knak, vagy lág yab ban .T:í szoknak (Pharetrarii) úgy szinte a' Diplom á kban is ounan ada~
tolt. reájok ezen n év Jassones, me'ly kitetzik e•
következendőkbűl:
·
1-ör Robert Rároly Király 1323. némely Jászokat Heverge fiainak uradalrna alól ki vévén ,
azoka t a' szaba d -Jászok közé, a' kik a' Király
mellett h adak ozni kötelessek valának, il y különös Privilegiqmmal számitotta. Carolus Dei gra..,

~

•) Erre m"utat Lomonosow, a' hi SventosJausnalt a•
Chazarokon 945 beo vett gyözecielmet le írván a'
liQ -dik lapon említi, hogy a' C ha~arok és Jászok
liözül számos f~leke z ctet mint foglyokot vezettetett l:lussiába, melly Já·szok nem mások voltak ,
~1an~.m a' l,lat~in~t~itá.~ l~qzt elm~raqou ~~~g~ é~
~!o!q~ .
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· tia Hungariae. Dalmatiae, Croatiae -, Ramat;,
Seruiae , Galliciae, Lodomeriae , Cumaniae,
Bulgariae Rex etc. Accedentes ad nostram prae.;.
sentiam Larzan filius Zakán, Joachan filius
Furdach, Jaqobus filius Reskene, Charetfilius
.{.l.r'bultan, Dernetrius filius Subul, Stephanus
filius Begzan , Paulus filius !Uogzun, Andreas
· filiits Chákán , Zacharan, et Georgius filius
ejusdem , Demetrius filius Reyan, Stephanus
filius Rurman , Hurcz Arpan , Andreas fi'Lius.
Zuegan, Zaduch filius Ralhen , GeorgiusfiLius,_
Ma~y ar, , et Petrus filius Chamaz Jassones fi-_
deles nostri ~uo, et fratrum. cognatorum, pro„
x i n1oru1n ~ et sociorllni suorum nomine, de geveratione ipsorun1 ~ioniliter nos petentes cum
Instantia 's uplicuerzmt, ut ipsos eximendo a
potestate , dominio , et Jurisdictione filio r'ur,n
Reverg.e, et aliorum ,quorumlibet, in statum „
et coetum Jct.SsOTJUTn specialiter Regiae Majestati exercituare debetdium transfcrré de Benignitate nostra digna remur. l\'os siquidem „
qui ex .debzto suscepti regiminisjustas.fideliurn .
nostrol'l.tm preces audire, et exaudire ,t enemur·,
auditis petitionibus eorundem Jassonum, revocatisque Ín memoriam fidelium servitiorUTl'J,
ipsorum meritis, quae . iidem Jassones, et tota_
generatio eorum in diversis expedi.tionibl,J.S no._
$lris, locis, et temporibus admodum opportunis c4m morte quam plurimo"rumfratrum' efJ
pro:i:imorum suorum, et ifusione eorum sangvi11_um supremo fidelitatis affectu exhibue'f'_
ru_n t, e~ etiam impenderzmt, volentes, ~orun
dem servitiis mer-itor.iis Begiae grati~e occur-/
rere favore, z"psos praenomina_tos · Jassones „ et
eorum fratres, cognatos, proximo~·, et socips ~
nec non haeredes, ét posteritates suas, et eo.~
rJJ.111- cujuslibet zmiversas ~xime71qo >, f-t retfQ~
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liendo a potestate, dominio, et Jurisdictiohe
praedictorwnfiliorum /l.f,luerge, per quos ipsos
Jassones nimium oppressos, humiliatos videbamus, in statum, numerum, et' caetum Jassonum. Regiae majestati exercitt;are debentium
transferendos duximus, et etiam aggregandos,
volentes , ut iidem Jassones, et tota generatio
ipsorum., nec non eorundem haeredes ab omni
potestate, dominio, et Jurisdictione aliorum
Jassonum quorumlibet perpetuo exempti, eo .
;semper gaudeant privilegio libertatis, quo cae•
teri Jassones nobis exercituare debentes gaudent perenniter, etfruuntur. ltem concessimus
eisdem, quod C.apitaneum suum, seu Judicem
quemcunque vo.luerint, Regiae tamen Majestati fi delem, eligendi' liberam habeant f acultatem; quem postmodum Regiae · nostrae celsitudini praesentabunt. ln cujus reifirmitatem
perpetumn praesentes conce8simus Literas,
novi authentiet", et duplicis sigilli nostri ml!ni·
mine roboratas. Datum per manus discreti viri
' 1nagistri Praepositi Albensis, et Aulae nostrae
vice Cancellarii dilf!cti. et fidelis nostri Anno
Domini 1323. Venerabilibus in christo Patribus etc. Innen kitetzik a' mi Jászainknak mind
igazi nevek, mind pedig Kún 's Magyar ágazatjok.
'2-or Első Lajos fürál.y Berén, és Jákóhalm a .
köLt fenforg;) kérdésnek elintézésére az Ország Bil'áját Gróf Széts Miklóst kirendelvén , ez által
1357. költt Levél a' Jászokat már Philisteusok·
nak mondja, melly Levélnek foglalattya ez: Nos .
Comes Nicolaus de Sze'ts Judex Curiae Sere~issimi Principis Dni Ludc:wici, Dei Gratw Regis Hungariae etc. Comitatusque de Túrotz tenens lwnorem nienioriae commendamus tenore ·
praesentium, significa~tes, quibus expedit uniUt:rsis. .(!uod cwn. inter Ladialaum Le4stachii-

' .
107

-

filii Marcelli, degente Wrs .Vajvodae ·Philisteo•
rum ab una, et inter Dominum etc.
5-or Zsigmond Király Le\ elében, melly Apáthi, N égy-száll3s, és Kis · érr Helységek határinak
megjárása ( Reambulatio) dolgában 1393. költt,
még Jassones, de egyszersmind- Philisteus név
alatt is ernléttetnek. Ekképpen szól azon Levél:
SLgismundus Dei Gratia Re.-x Ungariae, Dalmatiae , Cr9atiae , Fidelibus suis Nobilibus vi. fis Emerico filia Abba, qff'iciali per rnagnificum.
virum Franconem supremum Thesaurarium
nostrmn inter Pliilisteos seu Jassones nostros
constit uto, item Magistro Thomae filio Georgii de Domoszló , ac Stephano fiLzo Ugrini sa. lutem et gratiam: ln personis Philisteorum,
seu Jassonunt universorum in descensu de Apá- thl' vocato cornmorarttium, nosirae graviter con-questum est Majestati, quomodo Philistei, seu
, Ja,ssones nostri in descensu Nébrry szállás nuncu.:. ~.
pata residentes , terras eorundem PhiliSteorum .
nostrorum de descensu Apáti appellato , intra,
veras, et antiquas metas eorum existentes potentialiter ' occupa.n do perarassent' et perarari.
fecissent , sirie intermissione , verum cum no.s
ipsos Jassones nostros, iri jam dicto. des9ensu.
Apáti vocato, ,prout de jure tenemur, in dictis.
eorum terris usualibus juxta jura Privilegiatq
eorum . litteralia monumenta velimus con$ervare, Jldelitati il{itur · vestrae firma Regia damus sub edicto eto.
·
4-er Ugyan Zsigmond Király által az. Ujszá•
szi , és Szarvasi Kapitányoknak 14-U kiadatott Pri·
vilegium eképpen nevezi , a' hol igy ·yan ; Sigis.
mundús Dei Gratia Romanorum Rex semper
August1,1s, ac Hungariae Bohemiae Dalmatiac
Croatiae etc. Rex memctriae comendamu.s qui·
bus expedit univer$is; Quod cum Jaarm~I .
1
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filiu~ Step~ani,

Thomas filius Petri~ et Petna
filius . Nicolai Capitaneorum Philisteorum, seu
Jassonum nostrorum de Ujszász, et Szaruas
JV/ajestatinostrae in eo, quod Cammunitas dictorum Jassonum nostrorum contra enrum consvetudinem, et libertatem ad censuum solutionem,, seu taxam, quae ex parte ipsorum Jassonum Majestati nostrae solitae essen.t, administrad, contributionem una cum eis.d em faciendani cogerent, adstringerent , et coarctarent, cum tamen ipsi ad hujusmodi solutionem
faciendam nunquam fuissent obligati, et nec
tenerentur, Majéstati nostrae querimonias' po~uissent, · dictisque aliis Jassonibus nostrae Majes.tati in praesentiani voca#s, et coram nobis
comparentibus, et praedictos Joa11nem, Tho1nam, et Petrum ad hujusmodi _solutionem
faciendam ex debito obligatos fuisse, el nunc
esse referentibus etc. ln conclusione sic exprimit: Unde nos audita attestatione praedicta
t um pro eo , . t um etiam pro multiplicibus eot
rum Joannis Thomae Petri servitiis, accedente
ad .id pari assensu dictdrum Jasso.num nostrorum praedictum Capitaneatum de Ujszász et ·
de S z arvas, cum omnibifs ejusdem Juribus,
Jurisdictionibus, ac proventibus eisdem Joanni
Thomae, et Petro, ac· ipsorum haeredibus duximus cOnferendum , damusque et conferimus
tali- conditione: {!uod idem Joannes, et.Petrus.
(l ttnis sin~ulis, . qui(ibet videlicet eorum praediptos 20 flnos , annotatus vero Thomas dictos
1 ()flnos centenarios juxta praescrzptum pactum~
f!t dispositione'm per eos una cum dicta c.Qm-.
rn unitate Jassonum praedictorum initu.,,-i ~ et
pontractum ad cantribution~·s solutiones pro~ ·
?Jen,tullm nostrorum in medium praedictprurn
Jqsson u m · dare , et solvere , praeter(!a dum ~t~'
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· quando, tempore congruente universitatem Jas„
sonum nostrorum, de nostrae Majestatis Man·dato exercituare, t:t nóstram expeditionem ad
quam ex consvetudine obligantur ingredi contingeret, ex tunc. iidem Joannes, Thomas, _et
Petrus ad hujusmodi nostrum exercitum cwn
octo pharetrariis in eorum expensis proficisci
teneantur, et sint adstricti, ab aliis autem solutionibus contributionibuset servitiis in medium
dictorum Jaúonum fitmditi liberi,- et t(Xempti
habeantur etc. ·
Innen világos az, hogy a' Jászoknak eredeti,
és tulajdon nevek Deákul Ja.ssones , a' Ijász vagy
J ász szóbúl, melly annyit tesz, mint pharetra""' r ius , és hogy a' Kapitánnyaik bizonyos számú
Ija~oP.kal (Pharelrariis) a' Királyoknak midőn h áborúba mentek , szolgálni tartoztak.
5-Ör Ulászló Rirály 1501. Esztendőben Ivány
Helység, melly mos~ Heves Ivány Puszta, ú~y
Apáthi , és B.iss-é:rr szállá5ok határ::Ít mrgvisgáltaltni parancsolván,. a' Jászokat Hún Philisteusoknak (Cumanos Philisteos) nevezi azon Levél
eképpen van: IV.os Uladislaus Dei Gratia Rex
Rungariae et Bohemiae etc. Me~oriae co,men•
damus~ Quod cum nossicut et quemadmodum
in generali Decreto hujus Regni nostri per universos ejusdem Regni nostri Regnicolas nostrae supplicatu1ri exstiterat ·Majestati, ad
reambulandas, et rectificandas metas inter fideles nostros Nobiles ab una, et Cumanos Phi- ·
listeos nost ros Partibus ab altera ex Magistris
Protonotarizs jideles nostros egregios Magistros
Ladislaum de Dorogháza Judicem Curiae No·
strae, ac .foannem Ellegvelgh, Personalem prae- sentiae nostrae, ac Protonotarium, nec non
Benedictum de Bbrsua Directorem causarum
nostrarum Re~alium dux uNu::m ui destinando~
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Tandem etc. - M~lly levél nyilván bizonyittya ·,
hogy a' Jászok a' Húnokkal egy nemzettségnek
tartaltak. Tovább
~
Honnan ragadott reájok -a' Philisteus név?
errűl külÖmbözók a' Haz:ínk Iróinak vél em énnveik. Deseritius Lib. 1. C\lp. VIII. pag. ?ú. azt
áJlittya: Hogy Toxusnak Sz. István Király nagy
Att,rának idejében Bulgáriából Magyar Orsdgba'
héköltözött Hismae}iták, a' kik Philistc>usoknak is
hivattattak, a' J ászo kka l Öszve , kaptso-itattak-, és
így azokról jött a' Jászokra a'Philisteus név, melly
véleménynek Fundamentomát Béla K irály Anonimu·s Notáriussának a·z 56. szakaszban következendő szavaiból húzza ki Desericius : Audit a
ejus (Toxi) pit;tate , multi Hospites conjlu.ebant
ad e:um ex diversis nationibus - Nam de
Terra Bular venerunt quidam Nqbilissi_m i Do·mini cum magna multitudine Hismaelit<J.(um :
quibus Dux Toxun per diversa loca Hungarorum condon~vzt, terras, et. insuper Castrum
quod dicitur Pest in perpetuum concessit. etc.
Bél 1\Htyás-in Adparatu ad Historiam Hung.
Dec. 1. monumento V. pag. 203. ín nota ad l..it.
J. -említést tészen más Hismaelitiikról is, a' kik
Sz. Lásil.ó, és Kálm:ín Királyok üdejében a' Keresztény Hitre t.éríteltvén a' Metanasta Jászok közé a' Nyir földön, melly Szabolts Vá.r megyében
fekszik, lehelyheztettek, azomban -sehol nyoma
nintsen, hogy akár a' Bulgáriai, akár ezen utóbhi Hismaelitáknak valamelly részek a" ,Jászok közé jutott volna.
·
Hasonlóan S alagius ~de Statu Ecclesiae Pann.
pag. 238 úgy Cinnamus a' ki 118 .:S e~ztendó táján
írt Lib. III. pag. 48· Némelly Hismaelit~król, a'
kiket Magyar Chalisiusoknak neveztek, említést
tesznek. Ciunamus ugyan is Andronicus seregeil'Úl írván, ezt adja elő : sed . ime71sum etiam
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alium (exercitum) ex auxiliaribas copiiS con„
fiatum, praesertim Hungaricis equitibus „ et
qui apud illos diversae sunt Rel~gionis , Chalisiis Hungaris quippe Christianam amplexis .,
isti Mosaicis legibus ,iisque non ómnino genuinis etiamnum vivunt. Tovább ismét pag. 112.
Inr;l.e itaque digressus Princeps (Andronicus Ducas) aliud Castellum exstruxit, quod Hungaris plurimis, quos Sirmio transtulerat, habitandum concessit: Chalisii vulgo ab z"psis ap•
pellantur , suntque diversae Religiopis, ut _s upra
memoratu-rri est, et easdem ut Persae opinio-,
nes habent. Nestor Ru,ssuspk Hrónikájáhab Sc!Jlö·
tzernek kiadása szerént a' 990 tzikk~lyben a' Bulgárokrúl írván, azoknak 3 fő ágazatjokat említi ,
1 úgymint: a' Kulanjai ~ Kaniai, és Volga torkánál , lakókat, ezen utólsó nemzetség hivattat-0tt Chalisiusokna~ is *) másképpen Ismaelitákriak , ezek:
*) A' Calisi":s~knak, e~en ne~e-~:tiek .~ale~t~l Bulchu --,
nak attyatul ·, ·a k1 Bulgananak tl'arkan1a volt, es·
a' · kit Anonimus Notarius a' 6. Szakaszában Colau ,
másutt pedig a' ég. Szakaszában Bogar, '\'agy
Bolgár név alatt is emlitt, vette eredetét. Bizo-.
nyos az, hogy a' Bunnusolrnak észalli Sarmatiába
lett lfüerjedésekllor Bulgáriában is, mely· Volga,
' vag·y Balga vizétül neveztetett a' képen, egy részek a' Sarmaták ~vagy Gögéniek llözt helyet foglaltak. Bizonyos tovább, hogy onnan nem tsak
Sarma.ta Yagy Tóth nemzetségek, hanem Magyarok is, jelessen pedig Mok Hánnak idejében 546.
esztendö táján a' -fekete tenger me·llé huzódtak .,
ltél'öbben t. i, 680. esztendöhen :Asparuch Cobratna h Bulgaria Rarl-lánjánalt fia őket az Aluta vize
mellöl Alsó Meúába, mely az után kissebb Bulga.;.
riának neveztetett, által vitte, ezekl<el jöttek tehát a' Magyar Calisíusok a' mai Bulgariába innen pedig későbben Magyar Hazánkba azomban
hogy a' Jászok közé helyheszteuek volna , aa
még eddig homalyban maradott.
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k5zftl Billa, és Bocsu n~ vú ki::t TestvPrek nek , és
Kethen Vitézeknek*> vezérlések alatt, ide költözött
Ismaelitákat ·telepítette le To Ln Hertzeg Pest
környéké n , a' kik még a' 12 di k Században sem
vették .be a' Keresztény hitet, Sz. Lászl ' {irály.
első Decretumiiuak 9dik _és. 1od1k úgy Kálmán
Király első Decreturnának 49dik tzikkelyében vagyon rólok emlékezet. a' hol a' Zsidók túl nyit„
ván megkülömböztetnek, de nem is voltak vándorlók, mint a' Zsidók , hanem egy része a' föld„
szántását, és mivelését gyakorlotta, másik a' Vá_.
rakna!{ oltalmázására alkalmasztatott. II. Aodt·ás
Király idejében új jövevényekkel szaporodott a!
számok sokan közúlök a' Királyi Kamar:ínak hi-·
vataljaiba is be tsúsztak • ·m ég ·végre az 1·! 2idik
esztendei Törvény tákkely altal nokbúl ·ki nem .
zárattak. Azomban hogy .az Ismaeliták a' Jászokhoz kaptsoltat'tak volna, annak világos nyamáca..
nem akadtunk. Első Lajos Kirá ly alatt, a' mint,
már fell ye bb el@adtuk, a' Philisteusoknak V~ jdá·
jok volt Leustak Urs nemzetségfi búl való Marizalnak fia, és Berénben lakott. Corvinus ~átyás
Király. a' mint Comentationk io2·<lik lapján érdekeltiik • a' Sz. Ferentz Szerzetesseinek ugyan
· Berénben IUastromot építettni engedett, a' Philisteusoknak neveztetett nemzt>Ls ég nek rnegtéri·
tésében tett munk:ílódásokért, de még ezekb űl
ki nem tetzik, hogy ai. említett Philisteusok Is·
maelitáh voltak, azt peélig, hogy a' Jászok Magyar eretletú ek voltak, Károly Kidl ynak fellyebb
ki írt Diplom ájában számlált Jászo~n ~ k nevei
nyilván mutatják , következen<lően, ha el ismét'·
ac) Ezen 5. neveknel' nyomait mut.atiak Pest Vármegyében Bille puszta Mende Helység mell ett, Botsa
és Hötön puszták T á zlar ugyan puszta ~ z omszéd
ságában, mely ntólsó tdroú1 pusz.ták a' Török ig il
alatt szakasitattah el a' Ris:i-Ruo ságtt'tl.
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jilk is; hogy a· Jászokhoz Cali~iusok; vagy Is·
maeliták valamely részben egyelúeltek, ezekrúl
a' Jászoknak Philist.eus .nevezetjeket . tsak · :ragad·
ványnak mondhatjuk; Kaprinay Hung. Dipl. P.
IL pag. 31J. azt állítja hogy a' Jászok ezen Deák
siórúl Balista mely faltörő eszközt lészen, minthogy azon eszközzel a' Várak ostromlására is
alkalmasztattak' íl' Diplomákban elsőben Bali' steusoknak, azután ~halisteusoknak; végre Philisteusoknak irattaHak, és így ragadt reájok a'
Philisteus név. Ugyail ~zt eróssíti Ratona a' Ma·
gy~H' Vezérek Historiájában . a' 196 lapon, mely·
nek ez vala · eredete: A' Sabirus, Hutmusok közűl, a' mint Theopha'nes a' 149 és Agathias a' 71
lapokon írják, száz ezeren a; ·Saloknak, és Onoguroknak némely részével 528han a' Ptomaiakhoz
<illván; f>i:ocopius hizoüyítá~a, szerént 5 51 Albania, Iberia, és Colchis t_artofüányokba . leteleped•
telt 7 és a'. fal.törő eszközöknek, és kéz íjjakna k
mind készítésébeti ; m]nd alka:l~asztal.::ís-ában ~
úgy a' · kéz íjjaknak gyakorlásában igen jartassak
vo_ltak • a7iomba'Q · 579ben a• Persák hatalríla alá
ju~ván bket Baján az Avaresekne~ Pannoniában
Chagánjok, Coursus (Csörsz) Vezérnek seg~tsé
gével a' Persák járma alól 5 8 s. ki szabadította , t's
a' mint Evagrius L,
·C. 25 ~ Menander pag.
l!i(l. Theopharn;s p. 217. emlékemek a' Romai~
aktúl elvett hajókon a' fekete tengeren által hozván, a' Duna, Vágh, és _Tisz-a vizei közt Pannoniába be helybesztette'• Ezeknek rnarad~ki teh:a
a" faltör& esz-közokntl Mag.yar nyel~en falasoknak,
' d-eákúl F'alisteusoknak, vagy ~alistairiusokm1k ,
"4tóljéii'a Filistéusoknak, a· kéz íjjakrúl pe<lig Jjászoknak vagy l_á'g yabban Jász.oknak h1valtattak';
a• honnan azután következett.• hogy a' mai .Já~z:
ságban lakó . Jászokra a; F,ilisteus név is re;íjok
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raiasztatou,

Á'- Jazji'x nevezetjeknek kezdetét ugya'rr Kcr-'
prinay pa-g. 3-12 az 1086. esztendő után, Timon•
pedig Imag. ant.- Hnng. L. I. C. XIII. CorvinuS"
.l.Vlátyás ide1éb-en állítjéík ;- legelsőben Ranzánusnát
említettnek azon névvel k.ir1ek arra a.z nyl:ljtott
alkalmatosságot,, hogy itt a.,., Jászságban Pégen··
ten a' Metanasta· Jászok G.Jazyges· M"etanastae) la-k„
tak ~ azon észre vételt is teszi Kaprinay, hogy a'
Jax.yx név elrontott Deák fordítás legyen az Ijas·
( pbaretraFius} szóbúJ és· Deákúl igaz nevek·
Jassones.
_
Ezen valtozott i1evezetjeikriH a-zt tapasztaltuk,.·
ho~y már Zsigmond Rirály D~plomáihan Phili"'
stern1oknak- irat~ak ,. sz.i nt azcrn· képen CorvinUS'
Mátyás, Ulász-ló·, János IL III. Ferdiaand Kirá•'
ly0kéban, az- után Jazyges Philistei, végre Jazy•
g~s név alatt, úgy a' 'l:örvéoy Tzikkeiyekl'H~ n is'
a.'képen. emh'.tetnek„
·
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A' . Já'szo·k M'-agya<1· Ha:-zá"nkb·an' min· d' en~
k_or egy forma álla-:Bothan_, vo-lt·a-k a.t'
· K:'.únokka }, ,
-

-

A' Rúnoktúl ~-al'ó- megkülómbozt'etésekrŰli

feg első ny~m találtatik Robert Károly Királynak
fellyebb az -1523· eszlen<l5beli kiirt Diplom;íj:füan
m~Hy szerént már az e15bhi időkben -is· Yoltak sza··
had Já szok-, 'a' kik a' Király melletl. mint a' ne~".
mesek k.llonáskodoi tartoztak,- és magok közüf .választott . Kapitányok á1tal mind polgári, mind·
rö'rvél\Yes 'dolgokban igazgattattak.:_Ezen ~gazga·
lás módját v-i lágosítja Sigmond Kidlynak- 14Ó7.
esztendoben- l>om inica" J udiea kiadott -p}·i vilegiu-·
ma, mely ,e-k épen van. Nos Sig·is'mzmdus Dei'
gratia Rex Hun~ariae etc.· Quod quiá RegiaRv
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tlécet Excellen.itam certd. sibi sübditoriim com•
moda duginent~nda in vigilare; et praesértir:n
'talium, quos sibi, et sar:rde coröH.áe Reitzi non
'sine dispendiosis Personarum casibus, et gravioribus e.i:pensarum oneribus cotispexzt, et
C:oncernit ,' et tani fr~desineriter' quam fidelitef'
Regno adhaesisse ~ et ex quo fideles noatt: dilecti universi Philistei iiitra ambitum dicii Re<gni nos'tri üb{cunque commorantes 9 Divis Re-.
gibus Hungií.~iae felicium reminiscerdid.~iún,
hostrisque scilice_t Pr~edey'essoribus inter alias
i'pso rzún Libertates eis gratiose cory.é'éssas ;· et in·
dultas hujusmoái iinmunitaturri. praerogativas,
ut ip8os' nullus omnino Judü;um' s~u Justitiahorum ipsius Regni ·nostri Ecclesiasúcot ii.m l.JÍ;i.
delicet sez( seculcúiuní, pr-aeterquam Capita:..
hei eorum in ipsorum medio constiútti a d éu ,;;
jusvis in's tantiam ' _et in quibuscunque caúsis ju;.
dicare' vel sud adúare Judiéatul éó'inpelleré'
praesurti.eret , seu deberet , et quod iidetn dé
eorum persdnis, tnercantiis' ét rebus quibusvis
per cliriiata ejtisdein Regní nos'tri proficf,scéntes
ad nulla'm pénitus úibutariam soli,ltionem compelli .t~nereri_tur , usi, ·ét liberé fiuiti fuisse as,'seran.i ur. lVosque p'raeinisSis vefis existéntihus,
bolentes, id dicti ri.ostri Philistei sicut 11omine,
~ic et fideliia'te a'uf(eatztu'r, tuin qúod ipsi praetrz.issis exémptionibus gratiaruin usi fuisse perhiberitur • tum· et1am ex gratia speéiali ip sas
easdem libertat,um p t aerogativas de nópo an'fzuendas duximus gtatiose, ·et conéedendas· , ut
pu.tc/ etc~ si q'ui autern. qúidqúain, aé~ibnis ' vel
quae_stidnis cá'rttra' , et advefsus aliquos, úel aliquem dictorum Philisieofum rwstr6rum ha.
bent, úe'l h'abere '/Jraete'n<J.utd, hi id in práesen;
lia cápitaneorum eorundem in ips.omm medio
l;~ ditre' jud~"ciar'io' prdseq'zle'ntlir, ubi per eosdem
1

~

*

cuilibet querulanti ex parte· ipsorum , fJel éf iu
dern. judiciurn_, et justitia non deerit evidens~
et condigna. Mely Diplomának szavai.bú! kiki
megértheti 1 hogy a' Jás~ok ,' vagy is Philisteusok
Zsigmond elŐ~t uralkodottKirályoktúl töbh szabad•
ságokkal megajándékoztattak, jelesser1; hogy őket
mástBíróság ne itélhessé meg, hanem tsak a• Kapit;ínjaik, kik közéjek rendeltettek, és hogy a' siernéijektűl, vagy jószágaiktúl, vagy akár minémÚ
vagyonjaiktúl, a' midőn az Országban utaztak ,
sen1mi nemű adót fi zetni ne tartozzanak, ha vala•
kínek közúlök valaki ellen keresete volna, azt a~
Hapit<í njok eJ.ött a' TörvP.nyek rendé~ keresse.
Ezen Privilegiumot későbben t. i. 1446-ban Pünkösd után való 6. napon az Országnakl\eQdjei is
a' Rákos mezején tartatott gyüh~~·ökben meg e rő
sítetlék . Tov~bb ugyan Zsigmond Királynak 1428.
esztendei Szent Luk áts Evangelista Innepe uL:fn
vélló 2. napon költ, t; s Corvinus Mály:ís ·Fi.irály
áita l 1458· Mátyás Apostol Innepe után való S.
napon S?ent . Györgyrt"il Imre, Boldogházárúl
.. '.i.ub or, Arokszállásárúl G:íl Sándor, Berény száll:ís;írúl Gazdag János, UjszéÍszrúl Goszth~ín Pál „
rn;gy szállásrúl Balaka .János, és 'Í'aitho György
11ev{t Philisteusoknak kérP.sekre megerősített Diplornájában még vilá~o!'abban meghagyatik; hogy
é.l' Kir·ály ált_al ideig kfrz.ikbe rendelt I\.ir:ll yi Bidk (Officiales forenses) vagy Al-lspányok (Vice
Comite5') vagy azoknak tselédjeik a' Philisteusok
tö'll áHan<lóan ne ta1·tózkodjanak, vagy tőlök ele„
séget, vagy a' helyett pénzt kifalsarni ne bátor ...
kodjanak, rendelte~ik tovább.,. hogy magok a•·
P hilisteusok a' I\.irálynak tartozó minden cen~us t, és jövedelmet mindenf,or illendően beszedd
j1>k , és a' hová az emlftcU Királyi Hídk, vagy
Tisztek rendelik, által ki.ilcljl!k azon ljas I\.aton<'ikal_is, Pharetrarios, vagy a' T<íbo1·nál katonás-
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kodní kiv:ínt ember'eket, a' kiket m:agok a' Phí.·
Jisteusok .a ' Király, seregéhez a' R.irály paranlsolátjára kiállítani tartoznak, mindenkor illó időben
ocia, a' hová a' Király, vagy a' mondott Bírák
rendelik, késedelem nélkúl kiállítani tartozzanak,
külömben a' késedelmesek a' kiállítást szorgalmaztató· Bü·~knak, vagy 'I'is'zteknek mértékletes tar_tásokrúl gondoskodni kötelesek legyel)ek. Innen
tehát az. is lútet:t.ik, hogy a' .Jászoknál szi1Jte úgy ,
mint a' H.ú.noknál némely. idokben Rirályi Birák is,
vagy Grófok voltak rendelve. János Fiirály 1535.
' három Királyok Innepe után való s. napon költ
Privilegiumban rnentekké tette őket attúl, hogy á'
Tisztjeilmek, és Grófjaiknak eleséget adjanak, attól pedig, hogy }le-ves Vármegye Bírósága alól
mentek legyenek , Corvinus Mátyás 1478. II.
Ulasz.ló 14gQ. I. Ferdinand 1553. U.- :Ferfünand
1625, Hl. Ferdinand 164(). I. Leopold 161;F el·
rendelték, , Ki tetzik tovább Zsigmond Királynak
előbb érdek-lett kd rendbéli Privilegiumábúl ,
hogy a' -J:iszok , · vagy Philisteusok is a' Kii'·álynak hizooyos Censl.tst, és jö,~e delmet adni tartoztak . . Miból állott ezen tartozás'? már fellyebb
a' 2~ik §-ban Zs1gmo1i.d Királynak ai 11~7 5. esztendőben az Ujszászi, és Szarvasi Kapitányoknak
részekre , ki ad9tt Privilegiuma megmutatja: hogy
- t;, i. a' .Jászok, vagy Phifüteusok esztendőnként
bizonyos Censust, · vagy 'I'axát kötelesek voltak
a' Királynak adni, de későbben ahoz járúlt még
· az úgy nevezett proventus pharetralis, vagy a'.
k1tonásko-dás költségére való fizetés, mellyet vi.
fagosít Corvinus M átyás nak lh7 j . esztendőhen
. SLent. Pt~lel' Apostol Innepén, a' Berényszállás-i,
Négysz::íllási, Fenszarni . és Arokszállási, Phili.:.
steusok kér .:.~sére kia<lott Privilegiuma, mellybeo
az.okhoz Vlrtozó Királyi Philisteusok, mind a' Ka.rnara nyereségéti'tl, , mind akármelly Taxáknak, .

11U .... :.
adó_kna~ , ~z Ország egyéb Lakossai· köze yaló,
füetésf '" terhe :1Iól örökre mentekké tétettnek ,
egyedűl arra lévén köteles·~e k, hogy a? régtúl fog.:.
va Es~leodőnké'nt tizette(ili szpkott C~nsust , és
Ph~retralis Prénemi~st . bé szolgaltassá~ _a' Kii::~Hyi
H.ln~s~árba~ Ezen szokást 1p"ég ~I. UJászló Király
üdejében is fenn tar~attv~ lenni tapasztal~uk ; mer~
a~on Király 1492dik esz·t . Szent Mátyás ~poslo~
ünnepe utá n valq :;q~k napon · Máty?s Ki~ályna~
a' mqst ér<l~k lelt 'l 4 7 3 esztendőrl'i l szálló Pri vi legiumát megerősítvén , úgy · könpyíti a' Ph:iJisleu
sokat, hogy a' Pharetralis Proventus fejében 50Q
közöns~ges Census~a pedig Sop frkát ·esz~~ndőn~
kéqt szoigállassanak b é a' Ki1·ályi Cassá ba·!' Ismég
15Q5dik esziendőb.en Boldog A~szony fo.g antatása
iiqnep~n Mátyás Ftirálynak ' 147gdik esztendőben
:-.öllt Privilegiumát megel'Ósílvén, a' Philisteuso ~
kat rqin(\en ·rendes, és re ndenkívűl valp T;lx;ík
fize~ése 'lerqe <1lól toyábbá ·is ki ves..zi úgy mind~
azqoálta~ ; hogy· a~ H~pitányok a' k alon;í shod ;í~
terheiért 50 fotintokat ·ezután is esitend5uként
ti~essenek. ·
,
·.
Hogy a' N,;agy é,s ~iss Kúnoknáli ~ a' H.irál ~
1~észé re Phai:etralis Pr.ovei1tus szobshan volt volr
11a. ' annak i1yc»mára ' nem : akad tuq.k; qka - lehe ~
. a·z , hogy azok a' Király seregéhé kez ijj:.is ( Pha<:,
retrarius) Katonákat nem állítquak', de a' ~ászök~ '
r~ n ézve is 'tsak CO:rvinus Mátyás, és második U:
lúszló · Királyoknak Levele.ilü1~n ~alálfatik arró\
emlékezet, hihetö . az ~ · hog-y ezen Kir:íl yo~ iide-:
jébe~ megsz{mvén a' kéz ijjakkal ~ vagy is nyilak:
kal való hadakozás, és igy többe nem kív án tat~
Yán a' J ászoktól ~éz ijjas (P haretr~r i us}k afomík ,
ezen kötelességqek elmul~sáért fizettek hi,zO:nyo~
Tax;H. Ai-omb an a' szokott rn :ís Cens1-1s fizetésének terhe fenn maradott ·a1 I\únokrnH is. · ~lsó
Ulászló Király- 1457-ik F.szten. Szent Gergely. .Pá.~
0

-
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pa Únnepe utáno való ;). napon Toth László Kún
i·észére a' llalasi székhez tartozó Majószállási Kapi~ányságn.ak. felét olly mó.d dal ajándékozta, hogy
ott fenn I).laradjanak sértetlen a' Királynak, és
a' JS.úno~ Grófjainak Jövedelmeik, Corvinus Mátyás Pi.irá.l.Y 1469-ik Esztendőben Szent Mihály Arkangyal Unnepe el6tt való 3-ik . napon a' J\'~izseL
székhez tártozó Kt'.inokat a' Ca.mara nyereségétűl
.(Lucro Camerae) és mindenféle tehertCd, és adó
t~zetéstfü, olly móddal vette ki_; hogy 5 3 arany
forintból álló, és esztendőnként járó ~Rirályi Cen·
susbúl 13 forintok elengedtettvén, 40 · arany. fo„
rintokat két izbe11 letize~ni tartozzanak. A' Nagy
, Kúno~rúl .('em lehet kételkedni, hogy azoknál is
a' Király na', úgy magok közt a' Nagy Húnok
\Öz_t szolgáló Grófoknak és Kapitányoknak bizo.
nyos Jgvedelmeik voltak mert a' mint II. Fer·
dinand Királynak az 16M·ik Eszten. ~zent Mihály Ha va 20-án költt Privilegitima mutattya, a_'
Na~y .és Kis Kúnok Jászokkal, vagy Philisteu• .
sokkal mindenkor egyenlő Privilegiumokkal éltek,
és ;g ért ferdinand azon Privilegiumokat , Tn f 1lyeket Mátyás Ulászló János és I ó 'Ferdinand Királyok a' l\.olbász Székhez tartozó Nagy Kúnok- ·
nak adtak, a' 'I'atár Szent Miklósi Riss Kúook„
nak kiadta. Innen első Leopold Rirály í66s. 1613.
i6a&. és 1696. költt Prívifegiumában a' Jászokat.
vagy Ph1listeusokat a' -Nagy', és Biss Kú.nokkal
· össze foglalta, meper&sítvén részekre a\r<>gi Királyoktúl nyál Pr1vilegiumokat, a' mint ezeket
Commentatiónknak 137. 138~ és 139· lapjain láthatni. Tovább .
·
Minémit. viszontagságokat szenvedtek a' J;i„
szok is, és r-égi szabads:.ígaikba miképpen hely ...
· heztettek viszsza ~ már fellyebb az első r~szben
eló adtnk: egy forma részt vévén azokban a'Nagy. ,
~s Kiss Kún.o kkal együtt. Azomhan itt még az Ö

~
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szah;idságafknak _megmagyarázását szükségesnek
ité'lvén azt Ís érde~n~s otvasói.nknf}k k~dvekér~
teHye&íLLyük~

§t. IV.
A'~ ász o\, és l\..l Ín ok .r ~g i sz aha ds_ á.~q.ilqia !,
fo g 1 a ~a t t y a.

Mineki..ltánna a' . J.:íszok, és Rúnok Magyar
Hazánkba Diitső Kirúllyaínk által vr delem alá vé-.
tet t ~k. egyszersmind ki.ilönös ~zabadságokkal i~
m egajándékozt attak, mellyeket már töpb helye~
ken érdekellünk ; voltak pedig föbb &z~h~dságai~
e' követknendók.
·
·
· ·
. 1-ör' lVIindenkor a'. Várrrwgyétől elválasztott
Jurü.díctioval, 'fagy · '!'.örvényt kiszolgáltató hata~
· lommal bírtak, tudui i)lik necnzeftségékre' feloszt-:
va, és az Ország Nádor Ispánnyának Bi1:ós~ga
alatt, a' kiknek megítéléseket a' Nádor Ispányok „
a' szer.é nt g yakorlottak , mint. az Ország lll[ÍS Nemesseit, és Gró(jait szokták megítélni.
· 2-or Az Országn:.ik semmiféle akár yilági
akár egyházi :Sirósága alá nem tartoztak, hanem
tsak · a' Nádor lspármyaik, és tulajdon Kapit.ánnyaik ,- vagy GJ:'ófjaik voltak a' meg lt~lő Bir~lk.
A' Hapit;·í nyoknak választtisil pedig mindenkor
~zabadságokban ·hagyatott; rnellyet Ulászló lU.
Decretur:pának 1„7.ik és az U85-ik Eszt. 1 l Törvény Tzikkelyek is bizonyítanak; · <l' hol a' Nádor ·
Ii> pány az 01;s z ~g Rendei tiltal i.s Rúnok Birájának

neveztetik.
3-or Az ·egész Országban Nern esseknfk tar~
tattak, es együtt yé ve Rözönségnek. (u!liversitas)
ne ve alatt e.rnlítettek me lly a' Nemességnek nyil:ván való jele volt, a' Kir:íly részére sem voltak
egy ebet köi~l~ss~k i~~mi, ha nf Ín a' Neme.sek kel

-
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a' . Király- mellett az ellenség ellen kiállani, és ha"
dakozni, vagy is Insurgálni. Azomban
4-er Zsigmond Ft.irály alatt azon · kötelessé·
gen felűl, hogy . a' Nemesekkel az ellenség ellen
· felkelni tartoi.tak, még bi?-onyos adót (Censust)
az után_ az · úgy nevez.ett Pharetralis Proventus~
(most zabla pénznek hivaltatik) a' Hirály Cassájába es:z,tend&nként bészolgáltatni köteleztettvén,
ezen fizetést magok szedLék' be, és magok adták
bé a' Királyi Kints Tárba , többnyire pedig a' Ka·
l11ara nyereségétűl (Lucro Came~ae) és akáFmelly
adótizelésnek az Ür::,z::ignak többi {.akossai közé
bészedetni szokott ~dótizetés' terhe alól kivoltak
v<-'tettve: Mellyeket Corvinus M~tyás Hir:.ílytól
l 4Qg! és 1413 ügy Ulászló Rirályt~i 1492, és 150 3.
~szt~ndókben kiadatott Privilegiuµi.Qk bizonyí'I
tanak.
5,.,.ör Magok személlyekben, és nevek alatt
akáTmelly Gróf, Báró, és Nemes ellen pert in- ,
díthattak. Melly kitettzik mind Bela mind első
Ferdinand Királyoknak Leveleibl'il, és egyéb !rá.sokból, nem külömben Ulászló Király UI. De-.
cretumának 48 Tz.ikkelyébűl.
6-01' Senkinek Désmát, vagy ~ilentzedet a'
désmálni szokott Jószágokpól nem ' fizettek; mint
hogy minden adó, vagy Taxa fizetés alól kivollak,
vétettve.
· 7-erJószágaiktól a'harmint7.adokon, Vámo ... '
~on, és vizi általj<írásokon fizetni neJU tartoz. tak, mellyet .Zsigrnond Király által az 1407. esz.
úgy az Ország Rendei által a' Rákos mezején 1446.
Esztendőben kiadott, és több Privilegiumok, úgy
·. a' Nádor lspányok oltalmazó Leveleik bizonyí·
tanak.
•
·
8-or Pártfogói Jussal bírtak az Egyházakra, ·
vagy Parochiákra nézve, 'é.s Pl~hánust, v~gy ~el
ki Pü: ztort mag?knak válasi.hattak, mel~y meg· .
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~ ettz1k

Ulászló Királyna~ ~512. Eszttndób~n Pün„
kösd ija:vának 22-én ki~dott Diplomájábúi.
g-er A' Bor-mérésnek szab:;idos használás:í~
~nindenkor fenn tartqtták, rnelly kitettú~ II. Ferdinand ~ir:íJyq~~ 16i~ jk Ji:s~tendóben költt Pri-·
vilegiumá~>ú1,
.
,
··
10-ell 11..,~:Hdes Uraság l,atalr11a ala~t soha s~rl}
yoltak, h ~n em Birto~aik mint a· Magyar Koro.,.

nához, és a' Nádor Jsp~íny méltóságáhoi; voltak
~aptsolva, mint nwlattya Uléís7iló Ridly Vll ~ De.,.
fretumának 3. 'fzikkely~:
·
·
§~ v~

Az elo száll).lál~ sz ahads_ágo4 mik éppe1l
~ r-ő !i í t e rt e k ll1 e g .B 0 1 ~ Q g e m lé k e z ~ya
M·a:cia"flíere~ia ~'irály né általr

Több viszont~gságok · utáun, a' rni9t mun-:

ká nk el só'

rés~éne1t végén eq1lftettük, felderül-

yén a' Jászoknak, és Rúr~okn~k az 1? 45 Esztendő

, mellyben a' Pesti lnvalida ház Tiszttségé'\'
nek jgája _alól kiszaf:>adúlhattak , M:iria Theresia
.Ií.irálJ.né régi szabadságaikat üj Privilegiiunmat

megerősít~tte ~ .sött anyai kegyehnébűl bővítette
is , melly11ek rövid fogl (l lattya e' következendők"!'·
bői áll :

i-ör Az Ország Nádor lspáqyán, és ennek Ka~
pitánnyán' , és a' kőzöttök válasz.tolt :Sir:ákon ki·
viil más Bírák óket az ellenek indított Perekbeq

yagy keresetekben ne ítélhessék, kivévén a' Szent
Sz.ékre tartozó, és a·z 1Óf55·1k ' Eszt. lC) Törvény
Tzikkelyben jelentH~ haf;-írhéli Pereket, vagy olfran Birtokók . és !ószágok eránt, mellyeket a'
Kerületeken kivúl magok, vagy közülök valaki
által biratnak, vagy :-i' Herületeken kivi'tl elköve~
tett ros~ tettekért, ha tqdniillik, a' rosz · telte}\
lw!yén megfog:1ttatnak. . .
.
.
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2-or Sz~méllyeiktől; Porték~iktól, és :Jkfir~
µ>elly Jószág9k~ól, mellyeket magQkkal viszne~ t.
.~· vámokon és réyeken semmi fizetésre ne köte~
Yez.tessenek ·, ·a' ~ir~lyi harmintzadot minda~qnál
iat a' k'i· vitt, vagy fie hozott J oszágoktól meg':'
'f izetni tartozzanak.
'
' · „ ;J · or. Aká1· tulajdon , ~kár It).ásokna k adóssá~
giért, vagy akáraielly keres~tért is személlyekben ,
ya gy J ószágaikban, senki az Ország Biráji közi'd
pket le ne tarlóztassa, ' vagy BirÓ$ága eleibe, a'
, mennyire ott Birtokos nem yolna, ne ~llí~sa, han·e m az erápt a' magok I\.ap,iiánnyaik, vagy Bíráik
·~ leiqe idéztess·~! ·
-·
"'
'
IJ·er Fő Kapitáq11yokat (lZ Ország Nádor 1~·
pánnya .nevezze ki, a' kinek is ~lőlülés ,e alaú a' La~
~osok a' ~agok Kerületjekben Tiszteket , a' Hely~égekben pedig Bírákat, és szo,lgákat a' Lakosa~
!i')Gigok közül v~gy másünnen '\'á lasz~4a ·11anak.
5-qr Letévén a' v~ltságok summáját, és iel~
. lye_sítvén az igr.1·ettyek szerént a' tellyesítendóket
;i• hat~rjaiknak, PL1sztáiknak, inellye.k Jus szerént
a' három kerületekhez tartoznak, és birattattnak ,
qasználás:íra és bir.ás:íra, nem pedig elid<:igehíléséré ·
hatalrqok légyen.
·
·
~
·'
6·or Szaqad költözésű akár~elly jpvevény~~
'
~e t ~agqk közé b éve h~ssenek, és azok<1t köz~k".'
. be teendő szolgálatokra, terhek viselésére köte-:
lezhessék, a' kiket mind:lZon:íltal, az Uraik visz·
sza kiváona·k , ' n1egta.rtv~n a' Törvény szeréot ~ 1
megta1:.tandqk~t, a' Törvényes µünietés terhe ah~H ,
vi:,za. adqi táJ:'.tOzzanak
·
'
7-er Az említett köz Terhekre és haszo11vé~
t~~ekrf nézve, rµiden J~akq~ok egy~ nlő sor~al,
egyenlő szabads'::ígokk~l, Jus.sal éllyenek.
8-or. .f\.' Római Ké;\tholica Hit~t követ0 Hely- ·
ségek közönsége,i 1 • a' Patronatq~ t1ussáv~J · P.{r·
janal'c.
.
,
·

és.·

-

1~4

"""'!'

9-er Mind az három Herületek magok kehJekben a' Nádor lspányi Fő Kap!_táuynak .elé)
ülése, és igazgatása alatt, a' Vármegyé~' Magi .,,
stratusainak • vagy másoknak, a' kiknek arra
Privilegiumok vagyon, pélqájok szerént fenyítő,
és büntető Törvény széket tarthassaiiak, siahá·
don hagyatváo az appelláta mind a' Polgári, mind
a' Föben táró Perekben a_z Ors~ág Nádor Ispánnyához, vagy ~irályi Helytartóhoz, vagy ha ezek
nem volnának, a' Királyi Curiára vagy birtokban
vagy birtokon kívül.
10-er Hogy szabadságaikka], és Privilegiu~
maikkal a' Nádor- Ispány Bírósága, és igazgdúí s"'
alá tétessenek, · a' Provincialis dolgokban pedig
a' l\irályi IJelytartÓ l'anáLstól fügjenek..
F~képpen vigasztalta meg tehát azon Jó KiFálynénk a' -Jászokat, 'és Kúnokat, mell~ kegyelmességét, még továbbá is tetézni meg nem szünt;
mert 17 li6. Esztendőb. Mar-tius }{Óf!apnak tg-én
költt Diplomája meJlett mind az három I-lerületeket együtt vévén, uj Petsétet adott ·_számokra.
175t-ben pe.dig October Hónapnak 5-én az Or„
szág Gyqlésében is jóvá hagyott, Regulátiójok at,'
vagy is mind a' Politicumban, mind a' Törvé„
nyes dolgokban· kiszabott Rendtartásaikal különös Diploma mellett, mely rnár a' köz nép ked„
véért magyar nyelven is kin yornt.atlatott, me gerő„
sítette, és kiadt~, végre 17 54 Esztenaóben Martius Hónapnak 28-án megbizonyított szabadsá„
gaiknak tekéntetéblí.l, és a' Királyi ~ints 'I':irba
3000. ·Arany oknak egyszerre mindenkorra lett
hétiz.etése mellett, a' Diaetalis Taxáktól rnentekké
tetle; Tovább az 1761 Eszt. Februarius Hónap·
nak 27-én kiadott -új megfejtő kegyelmes Resolu„
tiój:íval a' Lakossaikat, kik ~liteles passus mellett
útaznak, a' Réveken , •'s v<írnokon való tizetl~ stúl
nahadoknak _kijeleutelte, és ek.éppen a' Jási.ok·

..,_ us

;;:fi -

nak, és~Kúnoknak dolgait virágzó karb·a helybéz•
Mind ezeknek · -ió el inté:z;ését Gróf Pálfi
és Gróf. Battyányi Lajos Palatinusoknak
köszönhetik, az első eszközlötte a· Zálogos Bittok
alól való kimentéseket. a' második a' váltság smn.;.
májának öszve szedését, úgy a· mostani Consti.;.
tutiójokat gonuoskodása által kimunkálta: Tovább
nem áldhattyák ele'gendően Saxoniai , és 'l~esseni
Albert Hertzegnek Atyai szorgalmát, a' ki üres
lévén a' Nádor lspányi ·Tisztségnek széke, mint
·Rlrályi Helyt,a rtó, és a' Jászoknak; és Húnok:óak
Grófjok, és Fő „Birájok, mindenféle Tárgyakra
bölts , és foganatos utasításaival a' Kerületéket
boldogítani igyekezett. . .
.
·
Azon virágzó á.llapottyok F • .Tósef Császái,· által Magyar Hazánkban tett változás üdeje alatt
1787 : esztendótiíl 1790 esztendeig valamennyire
kezd ett ugyan hanyatlani . mivel T. Pest Vár'me-_
gyéhe7.. kaptsoltattván ,'.az ő Igazgat.ásoknak is elöh„
bi módgya megszo'r ftatott; azombaI? 1790-én az. örömük megújúlt, · mert 'ismég · az előbbi álla.;
pottyokba vissza tetettek, és az akkor tartott ország gyúlése alkalmatosságával Hazánknak új N ádor Ispánja Tsé.\szári 's Királyi Fő Hertieg Sándor,
Leopold neveztetvén· ki Gróffjoknak, és fő B i1"<Í joknak, ez által régi díszekef vissza ny.erté,k. Ugy~n'
annak eszközlése va~a, hogy még azon gyi.ilés
alatt az első Decretnmnak' 25. ".i'z·ikl\elye .szérént
ditsó Riráljaink .által adatott, és megerósítetett
Törv~~nyes J'u ssáikhan, Privile·giumaikban, és
szabadságaikban örökössen · megtartatni rendel„
tettek; a' 29. T.zikkel szerént pedi:g megállítatott 1,
hogy az ország statussai közé be vétethén, az or•
, szág gyűl é seire két követei küldhessenek, kiknek
olt székek és votumok ·légyen·.
A' tisztelt Fö Hertzegnek f'ZQ5-ben történt
szerentsétle11 halál:ibúl eredett sz.omorúságok t~ak.

tette.

János~

hamar· m~genyhÍtetett , azzal; hogy t79Q-ban be.;
lyéb,e a' Nádor Ispánságta a' testvére ·hasó'nló ke.;~
gyes szívű Tsászári, 's I\.'"ifályi l!""'Ő Hertzeg· Jóse!
fet ditsőségesen uralkodó Királyunk adta légfé r'i
a' Magyarak.'nak ,_kinek a' Jász, és Rún nemzet' .
nem ki'ssebb h.'áláa'datossággal tart9zik ; mert igaz..:
gatásának ~ezdetétúl fogva ig~z· atyai gondossá-'
ga , és felvigyázásct .által azon nemzetet holdog1'tani; érdemeit a' Király, és haza· előtt nevelni'
meg nem· sz:unik. Azon atyai gon<losságának kö."
szönhetik a~ kerületek azt ,i s, hogy a' törvényke.,,.
iésre nézve be vett külön0s honnyi Rendszabásaik, (statuta mU:nkip~lia) „ 179.9 -ben álta:fa megeróssítettek, és zsinór infrtékűl kiadaua·k , mely
j~ó T~temén'yeiétt áldoÍt emlékeúte valamint m:ír'
~é·~ helyen, úgy ín int Jász Berériben,; és Nagy
Bún kardszagon emeltetett má:I:ván:y kő oszlopokrá' fel m·e tzetett, úgy szívekbe is mélyen beoltva!
a' K:és·ő maradé.knális fenn fog tartatni. *)
*) Azon 'l tét o's zfopokon, vagy Obeliscusolwn e•' kö.l'
vethezendö
émlékék varin'
a k felméizve, t. i.
.
.

1. A' Hsz-Berényinek déli oldalán.·
JOSEPHO. AUSTRIO.
FRANCISCI. II. AUG. FRATRI.'
' REGNL ~HUNG. PALATINO.
(!UO'):l. .P ROVlNCIÁM. HANC~
lDIB.· NOVEMB. MDCCXCVH.
iNVrsERIT. AC. EXIMIA ÚBIQUE~'
BÉNtoNrr: suAE vEsT1G·1A.'
'
RELIQVERIT ~
.IAZYGES. ET: CUMANJ.:
Ol'TIMO. IUDICI. ET. CúMtTJ.'. '
GRATI POSUERE.'
MDCCXCVUt;

„••:

12. f

--

f .· Á' Kardszag.inak északi old.a'Íáfü ·
REGIO. HAEREDITARIO• PRINCI.Plt
ÁRCJII. DUCI. AUSTRIAEi
IOSEPHO.

HUNGARIAE. PALATINO.
:LOCUMTENEN'I11. REGI0.1.AZYGUM. CUM&.NORUMQVE.·
COMITI. ET. IUDICI.
OPTIMO.
..
éAESARIS·. AlJG.USTIS. ET RK6IS APLlGÍ.·
FRANClSCI;
FRATRI.- ·
:QUUJ~l•

PROVINCIA~i. CUlVIANIAE·. MAIORtS:• .
· E'i'. SlNGULA. EIUS. MUNIClPIA.
PERSONALITER. LUSTRANDO.
· EXUBERANTlS.; s ·UAE .- BENIGNITATIS'.·
PERENN'IA. UBIQVE. VES_T ,I GIA.
REirIQVERET.

IHE

t'i. HALENDAS AUGUSTI.•
MDCCCV·.

6RATI. CUMANI. MAIORES;
POSUEREo>

'1-'

napkeleti ofda1án pe'CÚg ~ag·yar nyeJven
· e'képen :·
, IÜRALYI. ŐRŐHÖS. FEJEDELEM.

.•

ÉS. AUSTRIAl„· FÖ. HERTZEG-. ·

IOSEFNEH•· .
MAGYAR. éRSZAG. NA:D-OR. ISPANYANAI'l.
ÉS HIRALYI; HELYTARTOIÁNl\H. ·
A IASZOI{ É8 I{UNOfü
IGEN. lÓ.

6:-ROFIANAH. ES;· BIRAIAN·t H.

-
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FELSÉGES. ·rsAszAR. ÉS APOSTOLI: HlRAL?.
FEREN'l Z.
TESTVÉRÉN EH.

•

.

MIDÖN.

A NAGY. RUNSÁGI •. RERÜLETET.

ÉS ANNAR. MINDEN, LAHHELYEIT,
SZEMÉLYESEN. EL IARVÁN.
BÖV. HEGYESSÉGÉNEH.
MINDENÜTT. ÖRÖHÖS. NYOMDOHAIT.
HAGYNA.
SZENT. IAHAB. HAVÁNAR. 16. NAPIAN.
MDCCCV. ESZT.
A' HALADATOS. NAGY HUNOR.
EMELTEH.

_§.

VI.

A; J&sz, és két Kún egyesuit keruleteknclt
mind Polgári, mind Törvényes mostani
állapotjok ~i fejtetik.

Már fellyehb frdekeltd~lt,

hogy :Ji

11Stdik

esztendőben a' . kerületek részére ki adatott ke·

gyelmes Királyi • Regulaiiónak.'· következésében
mind a'L akkori , 1nind a' következett Nádof.
Ispányok liölts, és g.ondos intézeteik által _azo11
kerületeknek polgári, és Törvéc::.yes dolgaikat ;
jó karba hozni igyekeztek, azomban µogy az ér-·
del)les olvasó által Játhassa , i:ninémű állapotjok
légyen már most a' kerületeknek, rövi'den elő

adjuk.
Ai Ország Nádor · Ispánjának, mint Gi:óf·
joknak, és fő Bitájoknak mind polgád, minrl
Törvényes dolgai'kban való fo kormá11yoz:-ísa alatt
a' Jc_eriileieknek Ma'gistratusa a' Vármegyék Ma gistratusához alkalmasztatva vagyon felállítvá ;
és tsak atial kulömbözik , hogy itt a' Nádor

Is-

-
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Ispányi Fó, és Al-Kapit.ányok viselik azon 'flsztet, méllyel a' Vármegyékben az első, és m ásodik Al- Ispányok viselnek; a' kerűlet.b éll , vagy
is Districtualis Kapitányok a' F<LSzolga-Bírákét.
a' Noidor Ispányi Tábla-Bírák pet~ig az Al-Szolga·Bírákét, a' többi Tisztségeknek nevezetjeik a·
VármegyebéJi Mag-istratualis Tisztekév.el megegyeznek.

A' Kerú.Ietek 'MagistratL1~a külömböztetik :
1-ször Közönséges, vagy is Generalis Tisztekre , a' kik mind az három kerületekre nézve
vannak ki nevezve, é$ fizetéseiket a' közönséges„
vagy is Generalis Domestica Cassabúl húzzák.
Illyenek a' Nádor hpányi Fó, és Alkapit~ n y ol-1 „ , .
1. ~Fő, és 2. Aljegyzők , vagy Notariusok. 1 ~ Fó
Adószedő v. Qu.anti Contributionalis Perceptor.
1. Köz honnyi Adószedő, y. Cílssae Generalis
Domesticae, et Insurrectionalis Perceptor. 1.
Különös honnyi, vagy is mindenik Kerű let r észérttl az helységek jövedelmeire kivetett Adószedó,
Trium Parlicularium Cassarum, et Oeconornicae Perceptor. 1. Fő, ~ 5. Al -Fiscalisok. J.
Számvevő, vagy is Rationum Exactor. i. {\rchi-:·:··
varius a' ki egyszersu}ind Regestrator is.
2-szor. Particularis, vagy kerületbeli Tisztek~
a' .kik mindenik ken'.'det részérűl külöriösen választattnak , és neveztettnek, ~s az három Parti- .
cularis Cassákbúl fizettetnek. Tudni illik: A' ,Jász~ ..
,ságban egy lt.erúletbéli, vagy is Districhplis Ka-. ,
pitány. 2. Nádor lspányi Tábla Bíró. 3. Eskiltt.
5, Comissa~ius. A' Nagy· Runságban: 1. kef'l1lel- .
béli Kapitány. 1. Nádor lspányi. T:íbla Bíró, 1 •.
Eskiitt, 2. Comissarius Eskütti Characterrei: A' ..
Kiss· Kunságban: 1. I\.erúletbéli H.apitány. 2. Nádo\ lspányi Tábla Bír\), 2. Eskütt~ 2.. Comissarius.

.
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Vannak még betsületbúl szolgáló , vagy is
Honorarius Nád0r lspányi Tábla Bírák, ViceNotariusok., Vice-Fiscalisok , Esküttek, és Sedrialis Tábla Bírák , is, a' .kik a' kerűletek által ér-demeikre tekéntve a' Nádor· Ispánynak ajánltat-.
yán , különös Resolutio mellett azon Characterjelrnen megerősítettnek.
Az elo számlált Tisztek közűl , ki vévén a·
Nádor Ispányi Fó. és Al-Kapitányokot, Nádor
lspányi Tábla Bírákat, és Számvevót, a' kik Nádor Ispányi Decretum mellelt vannak .ki nevezve, és azfl't Decretalis Tiszteknek hivattattnak,
úgy a' Hon_orarius Tiszteket, a' többi Restauratio alá tartoznak, és minden három esztendők
eltelése után újra választattni szoktak a' Nádor
lspányi Candidalio szerént, mely a' végett a' kerl'tletek' Projectumára a' Királyi Regulatióna1:
1odik 'rzikkelye szerént kiadatik.
Azon Tisztek választás:-i eránt a' most érdeklett
Tzikkely kövétkezésében Felséges Királyi Hertzeg
Albert mint Királyi Helytartó, és a' Jászoknak 's
Kúnoknak Grófjok, és }..,Ó Bírájok azt rendelte"
hog'y. t-ör: A' Geoeralis Tisztek választása . . véget
tartandó közönséges gyülésnek Votummal bíró
tagjai legyenek a' decretalis Tisztek, t. i. Vi<;:e·
Kapitány, és az akkor úgy nevezett 4 Locumte- ·
neotialis Tábla Birák, . három kerúletbéli Kapitányok , és ezeknek Esküttjei , úgy mind az három kerúletekbeli Helységek .T anátsainak ki · kiil· ·
döttjei. A' Fő-Kapitány mindenek előtt az egész.
gyülekezethez illő beszédet intézzen·, azután a'
Carididált személlyeknek neveit fel - olvasván~ ·
ezekne" a.' Táblátúl lett eltávoz<ísok után a' Fő
Notárius választásához kezdjen , ha éz köz megegyező értelemmel ki. neveztetik, azt azonnal hi.·vataljába· ·helyh~sztesse be; ellenkező . esetben ·a'
választást votum alá· botsássa , a· votumokat a~

17'1

--

a.zzal bíró Tagoktúl' be szedesse, és a; ldnek Jeg
több voturna lészen , széltébe be iktassa, és így
a;- .Vice N otarius , Adó-Szedó, és Fiscalis Tiszt„
· segekre is fol ytattassa a' váh1sztást. 2-szor: A 1
· ·J>ar icularis Tisztekre nézve mindenik keddetben
tartandó különös gyűlésekben pedig ezek legye•
Iiek ~otumrrial bírók, úgy mint az említett de~
cHtalis Tisztek, a' ·Fó és Vice - Notarius, a' }~ Ó
Adószedó, és az illó kerúletbéli Helységek Tanátsainak ki kiildöttj«:i, itt is a' Fó-Kapitánynak
előre hotsátott beszédje, és a' canditlált személ·
lyek neveinek felolvasása után a' kerúletbéJi Ra-pitánynak, Eskütteknek, és Comissariusoknak vá: . lbsztásában azon mód tartasson, mely a' Gene• ·
ralis Tisztekre nézve ki szabatott , mindene-k nek.
vágezeté\'el pedig a' Tudósítás Ö Herlzegségének
b~ mutattasson .
. A' késól:).hi időkben ezen r.ende1és annyiban
megváltoztott, hogy valamint a'. Gen.eralis, {1gy .
a' Particularis Tisztek választás~ egy közönséges
gyűlés alkalmatosságával végeztetett, és h ogy a•
Decretalis Tisztek száma szaporodott, megtartaUván egyébb eránt a' választásnak soría· , és
módja.
·
· Mi illeti a' kerúletek Conventionatus T.isztviselóit, ~s egyébb Szolgáit , ezek minden ketŰ·
letben b izonyos számmal lévén, felvételek 1 vagy
elbots:ítások a' közönségnek határozatjá:úl függ.
· A' megyebéli Hel y.ségeknek Tanátsai , rnel:"'
lyek a' Fó · Bíróval, és Nota1·il,lssal egyii!t minde.n ütt 1 i Tagokbúl, vagy Senatorokbúf állanak,
teszik az elsö Bíróságot: Characterjek holtig tar•
tó, ha tsak halál, vagy valamely válto-z:ís miatt
meg nem sz~nik, közl'dök esztendőnként minden ·
Szen tek napj~n a' Fó Bírák, és második Bíník,
vagy Helység' gazdái t>gy a' végre ki renck1enoó ·
Districtualis Tis:z.tnek elolülése álatt a' lakosok

\
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által 5álasztaltnak. Az 'helybéli Adószedőt, Árvák
Tutorát, és Helység szolgáit maga a' Tanáts neA
vezi ki.
· Valamint a' k~rúletek Magistratusának, úgy_
a' Helységek' Tanátsának vannak különös Rendszabásaik mind a' polgári, mind a' Törvényes ,
alkotmáoyokra nézve: ugyan is

A' Polgári ·dolgokban .

.
1-ször. A' Nádor Ispányi }"Ó-Kapitány az_
Ország Nádor lspánjának , mint a: Jászok, és
Rúnok ·Grófjának, é~ Fő - Biráján_ak általa ki nevezett Helytartója, és Administratora rendel kö- ,
zönséges, vagy kissebb gyiiléseket, .azokat, ha
nem gátoltatik , maga elóülése alatt tartja, a' kö„
zönséges gyü.lésekre a' ktrűleteknek egész Maglstratussát, és mindenik megyeb f~ li Helységbi'tl
Tanát s béli két kikűldötteket, a' kissebb gyülésekre pedig _némellyeket a' Magistratusnak tagjai
kö.zűl egybe _hívja , a' Levelezéseket_ a:.. Felséges
Rirályi He!ytartó Tanátsal, és más Fő Dicasteriumokkal, úgy a' J urisdictiókkal folytatja maga
neve, és petsétje alatt, lá vévén azon eseteket,
a' midőn a' három kerületek közönséges ne:·
vek, és petsétjek alatt valamely fel Irást, v;:igy
levelet intézni kivárinak. A• felsőbh Reodel ések_et , telly.esíteti , a' ,.. közönséges petsétre gondot
visel, vagy viseltet.
·
2szor. A' Nádor -Ispáoyi AJ lfapit:íny hason.. Jóan :;t' Nádor lspány .:íltal nevezteltvénki, a' Fő
Kap1tányi1ak , a' midőn az gátoltatik, minden
hivatalbéli , köteless Pgei t viseli, és fol ytatja.
3szor. A' kerűlet~éli három Kapitányoknak,
és .Nador lspáqyi T::íbla Bíráknak, a' mint felJyebb említetett, azon kötelességek vagyon a' magok j<írásokban, a' mi a' Vármegyékben a' Fő,

~~
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Al -Szolgabírák, és tsak .a' Törvényszékekre
nézve külömböznek, hasonlóan nekiek is segéd
Eskiitt Társaik vannak, e' mellett a' Nádor lspányi Tábla Bírák a' Vármegyék módja szerént
a' F9.fiapitánnyal együtt tanátskozni kötelessek.
L;.szer. A' többi Magistratualis Tiszteknek kö- '
telességét a' nevezetjek megmutatja , megjegyezvén a' Számvevőre nézve, hogy a' kerúletekAdó
Szedőiknékszáp:iad:ísaikhoz tartozó különös számadá's okat ugyan maga , az Helységek számadásait
pedig a' keri.'tlet\)éli Rapitányokkal, és ezeknek
segéd Esküttyeikkel visgálja meg·, a' kerűletek
Adószedőinek · sz<ímadásai a' Distlis Magis~ratus
~ltal vétettnek visgálat alá , és úgy küldettnek fel
a' Rirályi Helytartó Tanátsnak, az lnsurrectionalis, és , Oeconomica Cassa számadásain kiviH,
ni:ellyek a' Nádor Ispány eleibe terjeszte\tnek.
_ 5ször. A' Gyülésekbül kiadatni kívánt "Bizonyság Levelek, vágy lrások a' három kerúlete nek
petsétje alatt ad~tnak ki.
'Mi illeti az Helységek· Tanátsait, ezek a' közönsegjeiknek jövedelmeit admi11istrálják, lakossaik_ polgári dolgaiknak elintézésében első eszközök , mely végett heten_k ént Tanátsi gyü~ és e-
ket tartar:iak, és azokrúl különös protokolumot
visznek.
_ A' Törvényes doigokban.
A' ,kel'ltletek törvényes dolgaiknak" -is végs ő
lnegítélése, és elhatározása-, a' mint már fellyebb
említetelt, a' Nádor lspányt illetvén, -annak Fő
Törvény széke ig.azgatása alatt három rendbéli
Törvényes Siékek vannak -rendelve a' kerúletekb-en, .a'hol is a' Bírák az Ország Törvényeihez,
-. némellyekben mindazáltal honnyi Statutumaik~oz 'm agokat alkalmasz.latni· tartoznak.

.-
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Első Törvény~zék (forum prirnae Instanti~e)

a' megyebéli Helységek Tamítsainál vagyon. Mely
végett mindenik. 'l'anáts különös jegyző köny~et, ·
vagy Pro'tocolumot tartván, abba a' 'T'an:Hsi gyii- .
lés óllatt iratlnak he a' Háiakrúl, és ingatlan fu odusokrúl való ,Fassiok élZ eladónak, és · vévőnek
jelenlétében, a' lakossainak adósság-aikrúl szólló
Contractusoknak intabulatiója ( m;tgának az Hel ységnek adósságárúl való intabulatio a~ kerúJetek
g yiilését, vagy Törvényszé.két illetvén) tovább ·
m ind·e n Protesta~iok, .Contradictiok, Inhibitiok.,
fundusok tsereirűl, .osztályokrúl, ·egyezésekr·úl
k észúlt Irások, ~s rólok az Helység petsétje alatt
aclaUnak ki a 1 Bizonyság Levelek. Ugyan az helyb 151i Tanátsok eleibe tartoznak a' lakossaiknak
mirid sze.méllyes, mind adósságbéli, és ~álogos
pereik , úgy a' Successiók, Osztályok , az határ~
)Okban fekvő Jószágok vissza szerzése' Tesla-.
mentomok félre tétele, vagy ,tell yesítése ; kártételek, Tutori számadások, Depositumok, Dotalitiumok, Paraph_ernumok ei·ánt. Á' kissebh vétkeket is, rnellyek '25 páltzánál fellyehb nem ér- ·
denwl nek , megbüntethetik.
Második Törvényszék a' kerüle'tbéli Kapilány9ké, a'hol indítat~nak azon egy kerúlethéJi több
.Helységek lakossai ellen való szem éllyes perek ,.
úgy az'on kerúlethéli több Helységekbén kere'."' .
set·alá vett Javak, és 3000 fok:it fel yűl nem ha~
ladó adósságok erá1.1t, rnellyeknek executióját .
több Helységekben kellene végré hajtani; végre ,
ha ·a, kereset azon kerúletbéli egész Comllnitas
ellen intéztétik. Van tovább hatalmok a' kert'.Het·
b(>li Yi.ap1tányoknak a' kissebb vétkú s:z.eméllye~„
~riek rnegbűntetésére is.
. ,
Harmadik a.' Nádor Isp<inyi Fő Kapitány Széke, vagy is .az három kerúletek Sedri<íja. Itt indítatnak 1. több kerúletekbéli Lakosoknak sze-.
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méllyes pereik' vagy tülök vissza szerezteltni kívánt Jószágok eránt. 2,. A' ked.'detekbe ~zökött
Jo.µbágyok eránt is, mely esetben <tzon Helységnek ·Bírája , és Tanátsa i<lézteti.k perbe, mely a'
"kebelében'. tartózkodó Jobbágyot ki adni nem
akarja, az e_xecutio ,pedig ·kerületbeli hatalommalis azon }Jelység javaibúl végre hajtatik. 5. Több
kerűletbéli lakosok ellen keresetbe vett .adóssélgok , úgy szinte 4 akár egy, akár több Helységek határjait érdeklők. 5, Ha mind az három ke- .
rúletek, vagy peclig különös Helységeknek ~írái
Törvénybe idéztettnek. 6. Az Evangelica vallást
tartóknak Házasságbéli elválasztó pereik, úgy 1.
azoké is, a' kik ellen a' hármas kerületek Fistalis Actiot rendelnek.
·/
A' második., és harmadik Törvényszékek.
egyszersmind Appellatorium forumok is: t. i. a"L
Helységek J'anátsátúl az appell<ilt perek mennek
·az illó kerúlelbéli Kapi.tány székére, intra Dominium, vagy is birtokban. Innen a' Fő-Kapitányi
székre, jelessen 5000 forinton alól léyÖ világos
.a~ósságok, és annyi ·s om máig elzálogosított J ószágok, új , és -, világos Successiók ' Osztályok, OSZ•
tatlan atyafiak által eladott. jószágok, B_etstelenít~sek, Hártételek , Tutori számad:ís"ok, Dotalitiumok , és Paraphernumok eránt birtokon kívúl •
. vagy is exfra domin.ium, a' többiek pedi gbirtok_ban. A' Fő- Kapitányi Törvényszékrúl a' NádorIspányi fó appellatorium Törvényszékre az 172()
esztendéi 20 .. 29. és 3odik Törvény Tzikkelyek
rendelé~éhez képest vagy birtokban; vagy birto-

kon . kívűl.
A' nag.y obb vétkú személlyeknek meg1té:lése

.is a' Fő . .Kapitányi Tórvényszéket illeti, mely végett a' Fó, vagy Vice. Hapitány minden fertály
e~zt~n~Öbeí1, vagy előbb is 'mind az három Ju„
·T1sd1ct10knál fenyítő Tö.r-vénrsZ,élfot, vagy is. cr~
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minalis Sedriat rendel, arra a' bűnös Nemes , és
tisztessrgesebb személlyeket forma szerént citál- ,ja·, és elleüek a' Fiscus által pert indúat, a' nemteleneket ugyan a' Fiscus által előállítatja , és a'
hármas kerűletek Ma.gistratusával m,e gitélli, a'
hozott. ítéletet a' Nemes személlyek minden eset·
hen a' Nádor lspányi Fő Törvényszékre , vagy
Nádor Ispánynak nem létekor a' királyi Curiára
:lppellálhatják, a' nemtelenekre nézve pedig- tsak
azon esetben, ha gyilkosság forgott ellene , vagy
halálos , vagy halallal felérő Sententiat kapnak „
a' védelmező Fiscus köteles a' pert oda appellál, ni. Ha a' halálos 'Sententia a' Fő Törvényszéken
is "belyben hagyatik, a' Királyi kegyelemért készített folyamodó levelet a' perrel együtt a' FóKa;pitány a' Hirályi Tronushoz felküldi a'·Magyar
Királyi Cancellaria útján. Tovább megjegyzésre
méltó, hogy
·
1. A' Törvényes R~mediumok közl'1l ezen
.kerűletekben az ellentállásnak, avagy Opposit_ionak helye nintsen a' Hirályi Regulationak 2odik '
Tzikkely.e szerént •
. 2. A' · Törvényes parantsolatok , Mandata
Requis1.t oria , Compulsori;i etc. a' kerl'tletekre
n ézve a' N:ídor-Ispá·nytúl szoktak ki adattni.
;;. Há valamely Nemes valame11yik megye:- ·
béli · Comunitas ellen határbéli Tulajdonságot ketlesni akar, perbe idéz,t eti ·a' királyi Curiara az
illő kerfüethPli Kapitányt, és az::íltal az egész· Comun1tást, mely a' kérdésben forgó 'fundust bírja.
Ha peélig mind az három kerúletek közönsége
birná; mind a~ három kerűletbéli Kapitányokat •
-cltáltatia, illyen pert a' királyi' Fiscus, mindazáltal
a' kerliletek költségén, és szerent.séjekkel védelmezi , nctmban már bizonyos idő ólta„ tsak azon
lielyseg közön'sége idéztetik, mely ellen van a'
kereset ; és ·pz védelmezi magát akáqnely meghí·
zolt Prókátor által.

-
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. . !.,.. Ha' valamely megye'béli nemtelen lakos „
· vagy .vala .nellyik Comunitas külső Vármegyebéli
Nemes személy ellen pert indítani ·akar, ennek perét a' · Királyi Regulationak 2lidik Tzikkelye _~,
FŐ - H.a oitány ·neve alátt a' Fiscalis által hivatalk ép·en előmozdítattni rendelte; azomban ez már
az 1eo2 esztendei 2odik Törvény Tzikkely által
megv4ltozott.
- s. .-Az ollyan lakosnak, vagy ·idegennek is,
a' ki mag, és Testamentom n'élki'tl ki nal, elmara- .
dott jószága, vagy is Gaducitas a' sdik Statutu:m
~4d5 k · §. szerént azon Helység közonségére száU;- a'
me lyben a' megholt lakott, vagy tartozkodott.
Egyébberánt a' ki ezekrűl hóvehb tudományt
· szerezni kí".án, olvassa meg az érdeklett Hirályi
Regulatiót, és Statutumokat, mellyek már Magyar
'nyelven is ki vannak nyo_m tatlatva.
1

, §.

vii.

-S z a b a d s á g a i k n a. k h e 1y r e á l li t á s á t ú 1 r o gv a l\övetkezett Nádor lspányi Fö, és
.&. l - R a p i t á n j a i k e l ö s z á m í t a t t n a k.

1. · Fő- Kapit<fnyok.

Még 1741. eszten.dóben, a'mint az első Résznek VIII. Szakaszában érdeklettük, Gróf Pálfi J<lnos Nádor Ispáoy, a' Jászoknak és Kúnoknak fó
Kapitányt nevezett ki, t. i. Almási Jánost, de ez az
a kk.o~·i háborgó s környűlállá!'ok m;_att Tisztségi·
i1ek hatalmába tsak akk:or jutott b~, minekutánna
174 Sdik esztendőben a' 3, kerúletelrnek a' zálog
alól való kiváltások tellyesíteteu.· Volt egysze1·'smind a' hét személlyú fó Törvényszéknek (Ta·
hulae Septemviralis) Tábla Bírája, meg~o~t 17 ()3.

..:!!t"

!I 8 .....

2. í ir66ban következett Almási Pál az elób~
hinek fia, ez is a' hét~zeméllyű FŐ Törvényszék.nek Tábla Bírája, ·és Királyi Udvari Tanálso.;
volt. Hivatalját letette 1119ben.
3. l 779ben Almási Igriátz fia Pálnak, Rirályi
Tanátsos '178 5ben a' l\irály'i Táblához vit~tett
által Tábla Birónak.
4. 1786hen Boros .· Sándor az akkori 1gazgatás módjának változásával az Al-Hapitányságbúl .
ezen Charakterrel Capitaneus Jazygum, ~t Cu~
manorum, neveztetett ki a' kerúletek ~ormávyo
zójának 119ohen pedig jó emlékezetű Fő-Hertzeg
Sándor Leopold Palatinus által a' Fó - Kapitányságra emeltetett, és a' Királyi Tanátsosok közé is
számítatott , le tette hivatalát' 1 'Z9~bap.
5. 1798han Steöszel Jósef. Királyi Tanátsos
és arany .sarkantyús Vitéz, megholt 18 l 5ben.

6. 1815hen Somogyi Antal, mostan is kormányozza a' kerületeket.
2. ' Al - Kapitányol<.
1, 1746ban Almásy Pal, a' ki
lett , mint fellyehb említetett. ·-

Fő-Hapi~ány

· .·

2. 175.4 ben Jankovits Miklós a' Királyi Táh·
lához tetetett által Tábla Bi11 Ónak~
·

a'

3 . . 1 773ban Almásy Ignátz. a' kit fellyebb

Fo Kapitányok

közt feljegyzettünk.

4. 1 rzsoben Boros Sándor, a' ki Fő . Kapitány
is lett , mint fellyebb láthatni.
·
·

-
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, . 5. .~ 1-9obn~ .Komáromy Men~hárt 1 a' ~egye•
,-behek kozul elso nyerte el ezen hlvatalt, szuletett
Jákóhalmán. Jubilatióval kilépett hivataljábúl 1801.

6. 1ao1ben Makó Lórintz, a' megyebéliek
közül idik neveztetett ki ezen hivatalra 1 született
·
. Jász-Apáthin ., megholt 1807ben. ·
}80T.ben Horváth Péter hasonlóan megyebéli született Jákóhalmán, a' ki ezen ~unkát a'
Nemzet kedvéért írta, és- .közre botsáfotta.r
'l.

1
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ÉRTEKEZÉS

A' 1 Á.S' Z-K ü R T R ÖL,
MELLY

LEEL-KÜRTJÉNEK IS HIVATTATIK.
- . ÍRTA
~-

~

.

HORVÁTH PÉTER 1s20-dik ESZTEND •

. Ezen Kürt azért hivaltatik Jász-Kürtn~k, hog1
a'· Jászoknak kezekre kerülvén, azok által mint
régi ritkaság Jász-Beí·ényben mindenkor betsben
tartatott. Sót a· miólta. a' Jász Kerület régi Királyaink által meg - kiilö mb.öztetni ·kezdett, azon
Kürt valamint Jász - Berény várossának, melly
a' Jászságnak eleitől fogva anya városa volt, úgy
az egész Kerületnek Tzimerében, és közönséges
petsétj~hen jeleskedett. Innen következett, hogy
a' midőn boldog emlékezelÍt Tsászárné , és Királyné Mária Theresia t 746·ikban kegyelmes Diplomája által az öszve kaptsolt Jász, és két Run
J5.erületeknek új petsétet adott, ebben az említett
három Yterületeknek rf'gi Tümereike.t egybe foglalta , az · alsó rész.en h ~i rom, úgymint: Rőrös ,
Tisza, és Du.na folyó yizeknek? me!lyek köz.t bír-
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tokaik fekszenek, jelei alatt a' Jászokét, úgymint:
egy lovas Vitézt, a' ki jobb l1ezében Bürtöf, bal
kezében· pedig paizsot tart; a· felső r észében bal
felől a' nagy Kuookét, egy fenn álló oroszlá oyt,
mellynek feje felett a' hold, és hat ~ gú tsillag)át·
sZik, jobb felőL pedig a' kis s B unokét, egy fenn
álló, és jobb kezében kivont kardot tártó Vité'zt
helyheztetvén,_ egys~er'sminE emlékezetnek okáért, hogy akkoriban Gróf Pálfi János lett a' Já-.
szoknak, és Kunoknak Grófjok, és Birájok, a.z on
Grófnak TziineréC is a' felső résznek közep én be
iktattatván. Tovább

az

J.eel Kji~tjének azért .n10n da tik, hogy
ál•
hatatos hagyomány ( Traditio ) -azt hitette el a'
Jászokkal, hogy azop._ Kih:t Leel Kapitányról,
a' ki a' Magyaroknak Arpáddal·Pannoniába'lett beköltözések -idejekor a' Magyar seregeknek 6-·dik
Vezérjek volt, maradott légyen n álok.
Á' Hazai történetekben Leelnek több rendbeli Táborozásai említettnek, mellyeknek rövid
elő adása nem lészen alkalmatlan.
-

1-ször. Á;pád idejében Salánon, és a' seg 'tó
Görögökön, és Bolgárokon B93·dik esztendőben
nyert gyózedeleµrnek Ő volt leginkább eszköze',
é.s ó adott jelt az ütközetre·; azután Bulsn, és Rotond Vezér társaival a' ~olgárok Fejedelmét Si'
meont megvervén ., azt Arpád részére a<ló tizetó- :
vé ,tette, a' Rátzokat meghódoltatta, Spalatro várossát, és Horváth Országot elfoglalta, Z:í grübot,
Posegát, Vukovárt megvette , Tseh és Morva Ür·
szágokban is püsztító seregeivel· megfordult.
2-szor Zolt~n uralkodása alatt' még'<."zen Fe·
jedelem. fel irevelkedett, annak Tu,toráv:i, és á'
Nem/

.

\

.
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Nemzetnek Igazgatójává ugya~· B~1lsuval, és Bo·
t.on dal rendeltehén, tsak hamar Arpád halála u---tán a' émet Or zági Ri_rályal Lajossal gos-ikban
h <lakoztak, Saxoniát, és Turingiát feldúlták, 910 ...
dikben ugyan azon Királyt Augusta v:h'oss;foál
·' · m e ggyőzték, 911-ben Alszatiában, és Lotharingiában I. .Ronrád 'fsászár ellen hadakoztak' l) 1 a- .
+ han Basilea várossát földig le - rontották, Ola s ~
Országot is egynehány ízben nyorrllürgatták. P a, via várossát felégették. 926-ba Zoltánnal együtt
Német Ország ellen menvén, ott I. Henrik Tsá·
szárral megütköztek, a' hol a' mint n émellyek vé„
lekednek, Zoltán elfogatott, és 9 esztendeig tartó
b ékesség ígérete mellett botsáttatott el. ()34-kben
Zoltán a' Görö,g Tsászár ellen küld vén őket Constant.inápolyt megszállották, a' hol Botond a' b~t~
vivásra kihívó Görögöt meggyőzv~n , a' Ts ászárral meg b ékűlték. Onnan I. Henrik N émet T sá.- ·
szár ellen fordultak , de nagy veszteséggel tértek
vissza, elvesztvén Merseburgnál közel ~6 ezer embereiket.

„

5-szqr Toxus Fejedelem idejében 953-ikban
1Jotbaringia1 Hertzeg .Konrád az Ipájal Otto Tsászár ellen felindítván Toxust, sót Ludolfot is a'
T sászárpak fiát álnokul rná,ga mellé húzván, és
a' M agyarok vezérlését
magára vállalván, ezzel Leel a' fellyebb érdeklett két Vezér Társaival
N~met Orsz::ígba be ütöttek, a' hol a' Magyarok
sok k eg y e t l e n s ~ge t vittek végbe •. Mire nézve I\.on·
rád magát Lolharingiába vonta, a' Magyarok p e ~
dig a' Carbonaria ne vü erdőn keresztűl sok zsákm á nnyal vissza tértek. De megint a' következett
955~rlik eszlendóben ugyan Leet, Bulsu. és Boton d rnegt::ímadt~ík Ottó Tsászárt, de vesztekre 1
\H erl H.onrád Hertzeg m ár az Ipája rnell t'> állván ,
a' Németek által Augusta várossánál megvf-rettet•

is

10

tek; és seregeknek egy része a' Lyctis vizébe fül·
· Jadt, másik része pedig levagdaltatott, és lsak hét
szeni~Uyek botsálattak hazájokba füleik, és órraik
le ... tsonkitattván. Azon szerentsétlen ütközetben
maga Leel i_s Buls~val, ~s J?..oton~a] e~y~t! fo~ság:
ha estek, es a' mmt Vllekrnd akkori idobeh fro
bizonyítja, Otto 'rsászárnak, és a' Német Fejedelmeknek itélele szerént akasztófán végeztettek ki
az élők közül. Botondnak ugyan nevét nememlíti Vjlekind, hanem a' harr >adik Vezért tsakAzzurnak · monclja, a' mi anny'lt tészen, mint Az Ur
(Dominus) a' ki is Botond volt, minthogy Anon,i mus mindég amazoknak társaságába teszi.
· · IJly szereni~étlen történetj_~k~t a' Magyar seés Vezérjeiknek le írván ThurotZi Hronikájának ·7s~dik szakaszában, úgy adja elő: hogy
Leel a' vesz~Ö helyen liorirád Tsászárt ütötte volna fűbe a' Riirtel, és a' mikor Konrád azt kér:.
dezte tőle ; rnit~óda halált választ magának? ~zt
felelte: adják ide a' Kürtömet, hadd kürtöljek
egyet utóljára, azután felelek: azomhan mihelyt
kezébe a_~ták a' Kürthöt, azonnal Konrádot agyon
ütötte, mondván: eregy előre a' rn~ís világra; és ·
ott az én szolgám lészel. De ezen előadás Konrád
Tsászárra nézve hibás, mert több Ir,ók bizonysága szerént, a' mid.ón Leelnek kivégeztetése történt, nem Konrád, hanem Otto volt a' .Néri1etek
Tsászárja . .Hihetőbb az, hogy azoi1 tsapás a' fel·
lyebb ~ említett Honr:íd Hcrtz_
egen. történt, a' ki
tsak ':lgyan a~ Augustai ütkö.zetben elesett, és.azon
mint a' Magya,roktól elpártult' ~<ízzítón tőltötte
b.o sszúj~t LeeJ. Némellyek ugy' is gondolkoqnak „
bog~ talán, Otto . a' Leel kivégéztetését valamelly
Konrád nevi.i e!11ber~re bízta, Leel azt ütötte a:
gyon, azután a'. hír a' köz nép kött s...zájrúl :száj!'a
' ailód ván ~4ltal a' :,wkás sz~ré nt tóldódott 1 és a'
regekne~,

„

gyalázat Konrád Tgászár nevére ragadt De ez tsak
gondolat , a' t_Örténet inkább a' többször emlífelt
Konrád Hertzegre, mint pártütőre mutatván.
. Ezek szerént tehát ki lévén már fejtettve mind
Leelnek szerentsétlen története. mind az, mi okhul ~ és mikor ii.thette főbe a' Rürthjével Konrá~
Herczeget, által látja az érdemes 0 l ~asó, hogy az
épen nem volt lehetetlenség, hogy Leelnek Kürthjét a' Hartznak helyérill valamellyik a' jMagyarok
vagy ~ászok közül haza hozta~- és az ártal jutott
légyen a· Jászok kezére; által látja-tovább, hogy „
a' Jászoknak e' részben való álhatatos Tradi.tiójok , vagy emlékezetek nem fundamentom nélkl'L..:
való, melly ha tsak világosan meg nem· tzáfoltal
tik, hitelt érdemel Christonhorus · Jordanusnak in
Notis ad Cap. 5. Juvenci Caelii Calani sub Lit •
. -A. ezen szavai szerént: T r a di ti o ni e u j u s q u ~
gentis . i~ r~bussi~1p"lici.Gt·is Comprehens1on1s, et m .emoriae semper
alíquid tribuendurrí. Ha a' Jászkürtön
látható tsorbul::ís , és repedés ·jól megvisgáltattnak,
el kelletik ismérni ,,hogy azzal nagy tsapás tétetett;
és így hihető, ,hogy Leel azzal ütötte főbe Ko!1, rád Hertzeget, következendően a; Jászkürt Lee lé
·volt . légyen.' Valóban ezen E\ürtel, melly- Ele- .
fántnak ·agyarából kés~ítteletl, hoszszaságában fél
röff 2 ujnyi nehézsége 3 1]2 fontnyi a' főbe ütés- _
re szolgálhato_tt.
.1.

•

A' Pesti Magyar nemzelÍ Muzeumban tarta·
tik egy Kürth, mellyről az mondatik, hogy az vol1~a Leelnek valóságos Kürtje, és hogy a7..l az
AustJ~iában fekvő Mölki · Kl~stromnak A.pátura
~j~índékozta a·z említett l\Iuzeumnak. Ezen Kiirt
.oUyatén ökörnek szarvábul ·vat:i tsinálva, a' mil. lyent Magyar Ország ·nevel; hoszszasága rrégy
10

*'

~

árasztnyi, a' vékonyabb vége felé keveset' sugáro~,
minder: tekeredt>s nélkül, a' színe barnás, a' fu-vó szopókája észtergályos által alkalmasztatotl A'
vastagabb végéhez -négy újnyi szélességü ez.ü./)t karika foglaltatott, mellyen kivülről rostély formára tsinos metzések vannak, helöl pedig Leelnek
fenn álló képe metzetive láttatik , kinek fejét sisak
fedezi, a' dereka a' lágyékjáig pánlzélba, lábai hajdani izlésü i;iadrágba, és térdjg érő tsizmákba öltözve vannak, a' hal kezében tart buzogánt a'
bal vállára fektettve, a' jobb kezében pedig a' most
le - írt Kürthöz hasonló Ftürtöt a' kardja fe le ,
lebotsáttva. Ezen kép mellett közép lineában tá~
bori sátorok, tovább bal felül német betűkkel e'
szavak: J~eel der XI. Hertzog, jobb felüf pedig
ezek vannak': ln. Hungarn. A: DCCCCLV~ rnelly ·
lcarib , és a' raifa ' lévő melzések ~1élkül semmi
különöst nem ~utat. Vagyon még a' hajlott ol„
dalához ~ét helyen vastagabb zöld selyem zsinor
foglaltattva, meHyen nyakba lehet függeszteni, és
a' vadászatra alkalmaztatni. Hihető teh:H, hogy
LeeJnek. e' vol't .a' vadász fiüi·tje, a' Jászkürth.
pedig, melly mind ,drágaságáca , és _tzi1raságára
mind rit~aságára nézve betsesebb vala, tábori
Kiirtjének szolgált, és leg kissebben sem lehet
kételkt'dni, hogy olly nagy Vezér, mint Leel volt -,
kétféle Kürtöt tarthatott, és az embere inkább
a' betsesebbet igyekezett haza hozni. l . . ee1nek a'
Kürt igen kedves eszk0ze volt. Innen követke,,.
zett, hogy a' képe minflenkor !\.űrrel, mellye~
jobb kezében tart , festetik.
Hol, és hogyan szerzette Leel a' Já;zkürtöt,
annak semmi nyoma nintsen. De e s i An.tal Prokátor 1815, és 1816-dik esztendőkben ugyan a'
Jászkürtről kiadott munkájábíln az .első résznek
1

'
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.66-dik tzikkelyében így okoskodik: Ha- tehát ez a•
Jászkürt nem Elefánt agyara, hanem Griff ma,.dár körme, tehát Afrikában kell keresni .ennek
nyomát, hol szoktak teremni a' Griff madarak •
. 'l'ovább a' 81.a. dik tzikke1yig azt akarja elhitetni ;
hogy m1nekutánna Scipio Afrikánus az Afr~ka i
. ldaea hegyén volt Minerva medica Bálvánt Pap;jaival , és aranyból, ezüstből álló papi eszközökkel Rómába vitte, hasoülóan Phrygiaból az ldae.a
Báívánt; ennek a'. Rómaiak nagytemplomot, Fa~uni ldaeae, építettek. Tová.bb Julius., és Augus-.
tus Tsászárok az általok meggyozetetLNemzetek
Báhr;:inja1kkal, és ezeknek _eszközeikkel ugyan azt
tselekedték, rnellyeket Augu~tus a' nagy Pa nteu m ·
ha . tét~tett, a' hol nagy Coostar~tinus Tsászár
idejéig tiszteletben tartattak 1 onnan pedig Constan.tinus Bíiantiurnba vitette, és az általa építetett
~emplomba tétette, annakutánna a'Z. iga.7. egy éló
~istennek tiszte •etére ~ és Szentegyházára fordította,· és elküldötte. Ezt követvén a' több utánna
lett Görög Tsászárok. idővel a'zok sok papi esz. közökbi:il, Korooákból a' °((ereszténnyé \ett 'Kirá- ·
l yoknak, Nemzeteknek ajándékozt.ák . . E'képen
Mihály Görög Tsászái' Feles~ge is Theodora a·
:l\ilorvai akkori Fejédelemnek Sva\opolchnak V'e·
lerád várossába kii,ldötte ajándékúl a' . Jászkürtőt
az ott fel,álli'tott Érseki Szentegyház szá·mára, a;
honnal,1 Ai·pád Katonái a' Jász.ok_, és Ga?-a:t:ok, az
az Csörszok elrablották, és hogy a' vége felé ez
a' Griff '-tllad~ir körme hajtott, tehát Kürthnek
gom.dolván, annak ,nevezték, és rnai n.apig is annak' hívják. még pedig Leel Kürtjének, a' rajta.
lévő képekből, arany Hi1tzokból, a' képek által
jelentett betűkből ·azt lehet állítani, ho.gy Görög:.
vagy Egyiptusi ri1unka, és alkotmány~ és inn.e\
_l\erűlhetett eredendő képen\:„ .

.
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Mind ezekre e' következendők jegyeztetnek! meg:

· 1-ször. Még eddig, a' kik a' Jászkürtöt meg
tekintették, azt Elefánt agyar,ából valónak lenni
el-is mérték, kár volt Decsi Urnak el mulasztani
annak meg látá.sát: vísgálja meg jól, azut~n uem
fogja mondani Griff madár körmének., sem pedig sok kintset érő gyémánt kőnek.
2-szor. Mitsoda tartománybeli munka légyen,
azt bizonyossan meg határozni nem lehet, a'
minthogy ezt maga Decsi Ur is munkája 2 i~ Részének 9-dik lapján meg valja.
5-szor. Azon véleménye is . in.gadozó, hogy.: a' Veleradi templom kintsei vel rablásképen ju- _,
tott légyen a' Jászok vagy Csőrszök kezére; mert
a' Sti-dik Tzikkelyben azt mondja: hogy a' midőn Morvát kipusztito.tták . a' Magyarok , Svatopolch Királynak a' fia Svatobog a' Jászkürtöt
mint egyházi edjnyt az oltárról levette, a'_Papok
engedelme nélku'l a' nyakába tette, és harlznak
indúlt, mellyben ótet a' Magyarok le vágván , a'
Kürtöt azon :véresen, a' mint most is látzanak
rajta a' vér tseppek, a' nyakából ki vették, és magokk;il elhozták.
·
4-szer. A'. kereszies· ház ednt sem foghatja
meg a' maga eszét, mert már azt .állítja, hogy a'
Kürt.Ön láth;itó keresztes házra Arp'ád embere
metzette a' szent keresztet, már ism ét., hogy Teodora Tsásfárné, már pedig, hogy F rit1 gi l Morvai .Rirályné, vagy nagy Károly Frantzia Tsászár
tselekeaték azt.
·
·
5-ször. Hasonló észrevételt ~rdem.elnek az
elsó R észe 15 ·dik J;.zikkelyében olv;,isható ez~n
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szava11s: E ,z •az úgy neveze·tt Jászkürt
vala h a a' Pogány .s ágbaµ é 1t Papok
e r e k 1y é j e k , v a gy i s -s z e n t s é g t a r t ó
s z e r s z á m v o 1t , m eJ l y e t a' · P o' g á n y f ő
P _ap a' -nyakában hordott,midón a' hami s Is te ne k ne k tett e s z o lg á 1a.t j.á t;
mert ,a' 19-dik Tzikkelybe;n általa az' említett Po- .
gány Jó Papok ereklyéje eránt Diodorus Siculusnak lá frt ezen szavai : Ex a u r ~ o t o r q u e d e
e o 11 o s u s p e ns u m. hab u is s e, quo d v o- carunt AUédian, hoc est sigillum e
g _e mm i s p r e ti 0 s i s s i m i s • azt mutatják,
ho~y azon ~reklye tsak drága kövekből ~llott pets,.ét volt, következendően a' Jászkürtöt az ollyan
ereklyék közé számítani nem lehet, annál inkább
ugyan a' Pogány Papok Carnelauciai közül valónak mondani nem lehet, mert a' Carnelanciak
Constantin . Perph1rogen1tus Irása szerént drága .
r~hákból, koronákbób, és ~endóhbőt, vagy övekbol állottak.
'

.

A' többi hibás állításait, nt-ni lévén tzélunk .
itten azőlmak rnegtzáfolása; elmellózzük, egyedű!
azt érdekeljük, hogy a' Chai.aroknak, Rúnokpak,
és Jászoknak egy eredetekról Comentati.ónkban
e~Ő-adott véleményünket Paradoxumnak mondja •

.

Ha ·Decsi Ur Comentati.ónkat jól in,egolvassa,
és annak értelmét maga 'bénnye sze.rént el nem
tsavargatja , meg értheti abból, hogy a' Kúnok
a' Chazarokkal, Magyarokkal, Uzokkal, Palótzokkal , és Patzinatzitákkal. a' Jászok hasonlóan a'
Kú~okkal egy "eredetü nemzetségek voltak„, min- nyáJan ·a' Caucasus, Volga, és Tam1i.s környékérül sdrmazt<tk, a' J ~i sz ok tsak nevezetekkel külömbözLek a' Kú~októl, és' világosan ki. van (e.
jezye, hogy a' Jász.nép · különös része volt a' l\ú.

·,

~oknak· , a' melJy dítső Királyaink által kiválasz•
tatott a'· végre' hogy .óket' a' midőn hartzba mert•
nek, kéz íjjal (pharetra) felf'egyverkezve kövesse , a' mellyért is különös szabadsagokban tartatott, '
és valarnint a' Iiúnok, úgy .a.' Jászok is igazi Ma- .
gyár ok_:. Bo_l .van az a' mi munkánkban, hogy
M orva -fel@ ·a' Garam, és Vágh vizei folyá sa rilel·
lett lákotf Ghazarok meg magyarosodván ·a~ J 'á sz
Nen1zettel egy Nemzetséggé lettek? ezt valóban .fel nem tahíija. Pray Ur az Vl-dik Disserta'liójá-·
.ban a' 125 dik lapon a' Vágh vize mellett lakott
S zéke lyekriU tészen említést, a' kik a' Morvai szélekre fel vigyáztak bizonyos számu seregek által,
kiket is fü~la Király különös privilegiummal a' Jji„
rályi szolgák (Serv~entes Regi1 közé számított olly
móddal, liogy azon túl nem sz~z fegyveresekkel, :
hanem magok személlyesen', mint a' Nemesek,
ótet a' haoakozáshan kövessék , v.olt pedig azok·
na k - kü lönös Grófjok is (Coínes) mint ve·z érjek, ·
a' mint Béla Király Diplomájából megtetszik. Ezen Székelyekről némellyek úgy vélekednek, hogy
az Atilla H1.mnusainak m·aradéki voltak. · Innén tehát az{ fehet ·i'n kább kihúzni; hogy ezen- Siékélyek', nerµ pe,dig a' G~tarok, :vagy Chazaro'k kaptsoltattak a' Jászo_k közé, miolliogy azon · Széke- · lyeknek -szinte ollya.n szabadság11ik,és köt.elességeik
voltak, mint a' Jászoknak, a' mint ez világosan
kiletzik Károly Király alatt a' Jászoknak adatott,
és Corpmentatióknak 92:ik lapján ki,- írt pri vilegiumból. Azomban hogy az emJíte~t Székelyek
valósággal a' Jászokkal egyesítettek volna, annak
még n yomára n!:'m akadtunk. Kár volt, hogy
Decsi Ur, ha :i' Garam, és Vágh mellett. lakott
Gazarjairól valamelly próbája vagyon, -azt a' munk aj ába . be iktatni elmulasztotta, mert a' nélkül
a' 1flond:-\sa puszta állítás marad .. Talán azt érti, . ',
hogy a' Meta.nasta Jászokkal eggyesültek · öszve a'
.
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Cbazarok, a' kik Árpáddal jöttek be Pannoni~i ba,'?
ha úgy '? ezen értelm ét vítatni nem szükség ; mert
tudva vagyo11 a' Hazai Történetekből, hog y a' Magyarok . be jövetéle előtt a' Metanasta J ász oknak
maradéki a' Tisza , és Duna közt, Mo-rva Ország
. felé még tartózkodtak, és így az Arpáddal ide be
költözött Chazarok azok ·közé egyesülhettek. Eló
hozza tovább Decsi Ur könyvének első R észéb en
a' 26-dik Tzikkely~en Kéri Borgias . Jesuitának,
ManueI Comnen Mihály Görög Tsászár életének
leirásánál io Glossario ·tett azon emlékezetét, hogy
a' nevezetl',Tsászár táborában voltak CalisiusoJC,
a' kik a' Magyarohtól tsak abban külömböztek >
· hö'gy a' Moses •rörvény~t tartván, Zsidóztak, és.
hogy ezek Metanasta Jászok lettek volna -, a' kik
Magyar Hazánkban a' Garam mellett lak.l ak I1iálmán Rirály I. Decretumának so-ik Tzi !l. kelye alatt ~
lévő Glossa szerént, a' hol ezen szavak vannak:
A G r a n o u s q u e T y b j S :C u m e o l e b a n t ·
ol im Jazyges Métanasta.e, et ipsi linu a S a r m a ti e a u s i. De utám)a teszi Decsi
U!', hogy Kéri Borgias ink<ihb hajlo_tt ~rra, l;iogy
ezen CalisiUsok lehettek a' Galliciai Sarmaták,
kik szinte Scytháknak is hivattattak, de innen sen1.
lehet egyebet ki húzni, hanem hogy a' Metanasta Jászoknak lakhel yek a' Garam mellett is volt>
a' pedig, hogy a' Cbazarok közéjek egyeledtek
volna , onnan ki nem tetzi~ , sőt az sem, hogy
a' Calisirisok Metanasta Jászok lettek volna.

g

Á' J:lszokról érdeklett külömbözó értelmeknek megfejtése végett azokon kivúl, mellyeket a'
munkánkban már. eló adtunk, az érdemes Olvasót. e' követkézendöktiil tigyelmetessé tenni ki·
vántuk.
A' midőn ·a' Jászok a·z Iróknál isméretesek
. kezdettek lenni, a' fekete tenger 1 és :Meotis T av a
11
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k_özt a' mostani Cabardiában laktak, onnan az
Aianusok által a' Roxolanusokkal, és Ugroknak, ·
"\= agy Urgoknak egy r észével kiszorítattván, Kristils
szü le t ;se e l őtt kevés id~v-el Dácia szomszédságában a' Boristenes vize, és Meotis Tava közt álla ~
podtak m eg, ' későbben egyre szek ugyai1 az , Ur-gokk al a' Du.na mellé is kiterjedtek. Ezen ide költözött Jászokat a' Görög lrók me(anastáknak ne„ '
vezték azoknak megkülörnböztetésekre, a' .kik a'
Roxolanusok mellett a' Nagai Tartariában a' Meotis Tava m ellett meg maradtak . és mivel a' Sar·
matokkal szomszédok voltak, Sarmata Jászoknak ·
hívattak. Plolomeus Geogr. L. Ill. Cap. V. et VII.
őket kiilömbözteti a' Sarmatáktól, a' 1'ik Daciá.;
ban yoltak elterjedve, idővel a' Dáciai Sarrnaták
a' Metanasta Jászokkal-öszve szövetkezvén, erős.:.- sek lettek, és a' Rómaiakat gyakran háborgatták.
- M:ffcus Aurelius Tsászárnak fia Comodus 180·ik
_ es z t e n d ő ben Tsászárságra lépvén a' Jászokat a'
T isza , és Duna közé s zorít ~tta, kik között némely Sarmaták is lakhelyeket fogl::iltak, és így egy
részek Metanastáknak, más r észek pedig Sarma·
- táknak is hiv<ittattak. Innen következett, hogy
Kalmán Rirály Decretumára tett Glossában a' Me„
tanasta l'éíszok Sarmatiai nyelvel ~löknek írattat·
' tak, holott tsak a' . Sarmaták éltt:k azzal, a' Met an asták pedig, vafomint az Urgok (Urgi vel Ugri)
Magyarok ·voltak. A' Du.na mellett a' Pontus felé.
lakott Metanasta Jászok, és lfrgok köziil egy rész
Andronicus Ducas idejében Sinniumba is által
költözv éR, ezek a' köz nép által Cinnánus Görög
1rónak bizonysága szerént Calisiusoknak hívattat„
lak. · Innen osztán L Lajos, és Corvinus Má.tyás
Királyok Jdejében költöztek által a' mostani J<iszok földére, és Phili-s teusokn~k neveztettek. Mert
Com enfotiónk 201-ik lapján elő hozott Metális '·
vagy határos Levél azt ~nütatja , hogy . Lajos ·- líi· ·
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,:.ály~idejében a' Berénben lak.ott Philist~usoknak
:Vajdájok volt", a' 202-* lapon érdeklett Bulla ped·ig azt tartja, hogy a' Szent }...,erentz Szerzetessei-_
nek azért ajándékoztatott Mátyás Kidly által a'.
ruostani Berényi Klastromnak helye, hogy az úgy
nevezett Phifüteusoknak
&ereszténységre való.
me·gtérítésében munkálódtak._E'képen azon Calí·
·siusok_, vagy Philisteusok a' régi itt lakott Jászok•
kal és Kúnokkal, kiket Sz. László. Rirály ide hel'yhes·ztetett, Öszsze egyelítettvén, együtt véve Deák
· nyelven Philisteusoknak, mágyarul azomban Já·
szoknak hivattaltak. Szent László ·, és Kálmán Királyok idejépen is n émely h..rnaeliták, a' kik a' Mal}omet Vallásbeli szakadását tar.tották, b-otsátattak .
lie Magyar Országba, a:e. eZ'ek mint Belius .in Ap. paratu ad Hist. Hung. :pec. I. d1onumento J. pag. ,
203. in nota ad Lit. t. bizonyítja a' Nyír földre
túl a' Tiszán a' Metánasta Jászol( közé helyh esz~~
telte1'. Tovább
A' mi a' 'Kú11.oknak a' Chazaroltkal aló vérségeket illeti : Ez Constantin Porphirogenitus sza •
. . vaiból, mellyek Comentatiónak 5-ik é~ követke. zó lap.jain ki • írattak , megbizonyítatik , · mert a'
Chazaroktól elszakadott Chabarok nem mások
voltak, hanem azon I\.únoknak egy része, a' kik Arronimus bizonyítása szerént Kjovia mell~tt az
ott által jött Magyarokhoz ·állottak. A• Chabarok
pedig a' Chazaroktó-l származtak , és nyelvekre
nézve is tsak diale.ctusban, vagy szó ejtésben kü„
lömböztek tőlök, a' Turkák , vagy Magyarok-nyelvével is éltek. Mire -nézve nem paradoxon a' mi
' elő adásunk •. Mert a' midőn mi azt mondottuk,
hogy a' Jászok a' Kúnokkal, ezek ismét a' Cha~
iarokkal', ezek tc;>vább a' Hunnusokkal egy erede· ·
tüek, ónként következik, hogy egy Nemzetből ágaz„
t~k e~.' és eredetekre n ézve e~ymástól nem k\i„
lomboi;tek. Végre
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A' Chazarokat Csörszöknek is nevezi" Decsi· ;_..-·
Úr: ugy, de a' Csörszök Avarok, ezek pedig _M ai·:· ·
gyarok voltak: _következendően tsak innen is. a' -Chazaroknak Magy;:ir ·eredcteket Önként kimutatja. A' CsÖrszök- nevét az Avaroknak · .Gurs nevü
(;hagánjoktól származtathatja, a' · ·i röl Spangár
András Jesuita Pethő Gergely Hronikájának t 138-·
ban .költ kiadásában a' -101 ·uik lapon a' ·579. dik
esztendei történetek közt e'képen emlékezik: Mid ón Tiberius C o n s tanti n u s már T s á·
szár Jé vén, Cos r o e s a' P·e r s á k Ki r ·á·
l y a e J len t á 01 a dott v o ! n a , Ó te t a• had·
h a n '1J -a g y o n m e g s_e g ít e tt é k a z A b a' r u •
s o k , -. é s M a g y a r o -k , ·m e g i s . g yő z t e a'
. 'J,' ~ a_
s z á r C o ~ r o e.s t. M e 11 y gy ő z e d e l e m·
.,_ ne k na gy ok a volt C u r s az Ab a r u ~ok
-- ~'tl á s o d i 1' Ch a g á n j a, v a g y F ej e d e l m e.
-, _E z H-u n n n s, az a-z Ma gy a r vala, kiről . ~
is neveztetik ama' nagy árok, mellyel a' Jászságban még 01os .t is látni, ,
K u r s , v a g y C s ö r s z Ki r á l y á r k á n k.
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Ezen rövid észrevételeink mellett tehát be·
zárván a' Jászkürtről _való érte.kezésünket, minthogy azon Kii-rtön lévő- képeknek _magyarázat. já:ta nézve .Moln<ír .Ferentz Ur a' Riss ·Kún Kerül~tnek volt Kapit~pyja , azután Dugoni~s Piarista
Etelkája 5-dik Rönyvének 153-di~ lapján; úgy
Decs· Ur az érdek~ett munkájában e.leget fáradoztak, az érdemes Olyasó onnan vehet világo„ .
sitást.
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