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Magyar Zászlósságl‘ulA 
való 

Nyomozások. 
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Kalmári Váradi János 

Tettes. Ns. Под-ад Vármegye Tábla Birája., a’ Nagyságos 
Balassa Gyax'lnathi Grôf és L., Báró Balassa Famìlìának 

egykori Levéltárnokja. 

Bussán 1826. 
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Tekíntetes Nemes Haza! 
Q 

А, AMohátsi szerentse’tlen ütközet’ 
siralmàskövetkezé‘sei , Hazánk’ na 
gyobb` re’sze à’ Török íga alzi ese’se» 
(melly Töì‘ök ljîròdalòm’kegyetlen ра 
rantsolatinak а’ legmélïékletessebb 
.támogató eszköze e’ vala: „ke’Sz aà ka 

' I‘ó , nyársban száradtok meg“) е’ bor.. 
szasztó inse’gek ellen Való törekede’sekë ~ 
а’ magyar Hadszert, mellyezut'án már4 
4tsak , а’ legnagyobb szül&lt;sëg’ tehetr')` 
eszközle's-e vala, olly homálybzl b0- l 
rították, hogy hozzánk a’l régi volta.` 
helyett, tsak а’ Banderíum bizontálan 
neve рифы. А’ haza régen kivánta máx', 
a’ имевшим és törve’nyekkel тиф; 
egy ezö felvilágoáitást , de klülönösîèun 



jelenvalókép olly idöket e'lünk,‘ melly 
ben az alkQtmá'nyi le’tünk fèlvilágoso 
dása m'indég el/kerůlhetetlenebb. Е’ 
szent. czélhoz az öve’t. nyúj'tani, vérj'en az 
а’ menu_yit ér, mindenHázañnak’köte 
lesse'ge. _Eke’pp bátorkodom következö 
fejltegrete’seimet a’T.N. Haza eleibe alzi 
zatosan terjvesztenj.. А’ mostaniI Vílág 
nagy re’sze böltsesse’gét ez igen óvilág 
han, t_supa u j jításokbankeresi; Надави 
ditsö szabadságáit más máx' elavult fö 
lesliegvalóságnak мы; harmadik afleg 
boldogabb lle'te’t javai ke’pz‘elete- raká 
,sodá sában talál'tatni- Ye’li ; a; iggz’» leg 
valóbb próba. köve Ped-ig ‚ nem az 
ideig kecsegtetô okoskodás, hanem az 



örökse'gben elenye'szett ~évek’ történe- y 
teibůl szerzett tapasztalás: mert azon 
okok ugyan за]; örökkön örökke' azon 
következe'seket eszközölnek.Tellyes re 
Ine'nységem vagyon , hogy a’ magyar 
Hadszer e’s Zászlósság itt kitettz‘ö mile’ 
te'hül,l (melly nem holmi akárkitůl mo 

g hon felkapott gyarló’s magában ‘Телец: 
e'_s v'eszendö emberi szabásokon, hanem 
a’ társaságbeli egyesület önn örök ter 
laeszetén e’pülnek) meg lehet gyözöd 
n1, hogy a’ magyar зшьадзйёг nem f5, 
lesleg valóság, han’em а’ törvényes 
örökös Fejedelems'e’gben egyesůlt, (Шев 
Нара állandó fennt'artasára „ешь: le' 
tünk me’rtékletes kifolyása; шеи-гег 
mészetes az, hogy az igaz bátorság , 
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май а’ törve'nyeseñ лег]: ezett önn ka 
' rok’ erôs‘eszrközlése lehet. 

\ 

Di-tsö Nemzetürik’ régi erköltsi 
voltárul а’ mi jót írtam,. mint. látha 
tó , a’felhordott jó tetteken e'pül ‚ шеПу 
BZ .akkori egye'b világ tetteit. mennyi 
_re tel'me’szeti annyira erkötske’p fe 
lül halladja: mint a’tel‘emtc's rende' 
ben , aman tsak ez &gt;által állandóan 
tehetö, Neinl is rosz .tettekbů1, ha; 

-‚ nem szörnyetegge' való te’telbůl ‚ áll 
eleińk’ azo’n leirása , mellyet a’ Ведут: 
lenkedö megverettektül mentse’gökre 
vet-t, és ekke’p folytatot‘t а’ reájok kö-- 
vetkezö jövendöse'g. — y 

А’ I'ni а’ munka‘rende't 'illeti ‚ 
mint а’ nyomozások természete 11121321 
val hozta, tsak -szakaszokra osztottam» 
Az elsö szakasz be'vezete'snda, hon 



nc’nt а’ пуошоййз kezdödik; _a&quot;2~ik an 
nak az eredete’t e’s miléte't; a’ñ-ik Fötiszl. 
Szkleńár közben jött ellenvete'seinek 
felve’t'elét; ¿|-ik а’ nyomozás credete» 
tůl valo' folyását; 5-ik‘a’ G_yümöltse'nyi 
erdö mellett шпон Ország gyüle’se’íg 
tárgyozza; (Lik ezt beve’ve u'gyan me'g 

— közönse’gesen fo‘lfytatja; ’Z-ik re'gì ‚$211 
îìyai eleink erköltsi állapotjárul van;- 

I 8-ik egyedůl а’ magyar Hadszerhez al 
kalmaztatva; Q-Ík II-ik Andrästul az or 

_ szág hanyatlása kezdetéig; 10-ik in 
ne’nt а’ Mohátsi ütközetig viszi а’ nyu.. 
mozásokat; а’ 11i-ík különös magyar 
Hadszertartások. Közben találtatnak 
ne’melly pótole'ki felvilágositások , mel&quot; 
lyek а’ Tettes Ns. magyar Кбайт“; 



 

'nek szinte olly kedvesek lesznek, mint _ 
az itt k itettzö Magyar alkotmányi ещё!‘ 
zás, melly rövideden ez: 
Éljen örökös Királyunk, e’ljen Nemze- 
tünk! Ditsöse’g az Istennek, e's békes 
Sëg fóldön a’ jó akaratu embereknek! 
E16 Patony Sz. Jakab hava 'Z-ke’n 1850. 

a’ Szerzö. 



Elő-Szóal 

Hogy ez illy könyv idővel készül, kiki ál 
щита, de hogy előbb kész volt min; Pirin 
Бег ő Mlga. Munkája azon (czim alatt: „Un. 
gernô дёапбегйепд‘) tudományomra esett és 
kezemhez jött lfolna, azt; senki sem tudhat 
ná, ha meg nem Vallanám. És tsak ez az oka, 
hogy e'z'en könyv előbeszérdet kapott. Hogy 
igazat szóllok, tudják azon Barátim, а‘ kik 
arra figyelmetessé tettek, és azon könyvet 
barátságosan kezemhez szolgáltatták Meg 
vallom, hogy ennek olvasása `kiadó szán 
dékomat hoszú ideig függőben tartotta, leg-` 
inkább azért ‚ hogy vagy igen egyet értünk, 
vagy igeń ellenkezünk tekínteteinkben. De 

. végtére az Isteni gond'véselés első szándé 
komravissza vezetett, leginkább azért: hogy 
ugyan tsak azon jó czélú az éli igyekeztem 
is , éà engem is az igaz Isteni Félelem, hív 
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jobbágyi alázatos hódolás, édeg hazánk, 
és az igazság szeretete vezérlett. Azért 
mun'kámbul semmit ki nem hagytam. 

Mindenf, a’ mit‘irtam, a’ Törvények7 és 
igaz'meg gyôzôdésem szerént irtam. А’ mit 
netalán elhibáztam ,hllajdonítsa édesHazám 
gyengesëgemnek, mellyrûl magam Идт 

lkább meg gyôzödve lévén, nem а‘ Tárgyat 
végképpen elhatározni, hanem elósegíte 
ni szándékoztam. 



 

Á&quot; Magyar Zászlósságról való _ 
Nyomqzások'. 

 

I. SZAKASZ. 
_’ ‹ , A Magyar Zászlósságról} è vagy más ne 

vezet alatt előttem többen szollóttak; de akár 
‚ azért, hogy a’ köz megelégedést még tudtom 

-ra el nem érték; akár azért, hogy mind addig 
nem tőkélletes akár mínemü'dolog; még mást 

&quot;külömbet vagy ellenkezőt lehet jó okkal fe- -_ 
lőle mondani“; akár azért mivel valóban igen 
érdemes ezen tárgyat felvilágosítani tsak 
azon okból is, hogy az alapos törvények 
bővebb meg értésére is különösen szolgál: 
nem kételkedtem Isten segítségével tett nyo 
mozásaimat a’ NemesHaza'. de akár az egész 
világ eleibe is terjeszteni, olly reménységgel 
minden kétség kívül , mellyel minden köz Vi» 
téz a’ HadfNagyságra viseltetik. 

t Tudom én, hdgy nem tsekély а’ dolog, ‘ 
mellybe tsekély erőmmel ereszkedtem, de 
kezdet nélkül sohalwjéget nem- érünk. Az el 
lenmondásokból sűl ki az Igazság. A’ Ma 

Várndy: а’ Magyar Zs'szlóuágról, i 

a 
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.5y-ar szëp régìség még szörńyü nagy homály 
ban van! 

A’ természetben а’ Teremtò' semmi eröl- . 
шёл, semmì ugr-ast` nem (ей; itt minden a’ 

- maga némüségére szabott пчёл, igen hal 
kan, de folyvást', ditsösségesen és hatalma 
san magy; lassanfkészül, történik, érìk, mul; 
és mìnden a’ mi a’ természetben történt és 
véghez vitetett ; annak a’ lefolyásában fel talál 
tatik, és ott вы nyomozni leg természeteseb. 

Ehez‘ alkalmaztatva a’ Magyar-ok Zász 
`lóssága’ mi l'étit` nem eltalálni ,' vagy né 
mélly törvényekböl kiválasztani, vagy idegen 
lróktól, — а’ kik a’ nemzetńek sf- nyelvét nem 
értették, s'e szolásaîk természetét nem esmér 
ték: рыбы; erköltsöket a’ hadakban való tet' 
tekröl ‚а’ veszedelmekben való elszánásokróh 
és ezt követö kegyetlenségekröl, mint az ak 
korì öszveérés pontjairól itélt‘ék; а’ kìknek 
èk'ìadásokl inkább. szidalom mint 'Történet 
irás , -- várni; haneŕn a’ Magyaroknál keres 
ni kell, és azokńak‘ származásokban , alkot 
mányjokban, telteìkben és törvénnyeikben fel 
tatálnì; és a’ mit ezekben találunk, azt. mint 
az ö “Найден szereket néznî; nem pedíg en 
nek fejében valami mostanêág máx' й] , és ezek 
térmészetébůl nem folyó szerkeztetést kivánni. 

Маг ebbůl is vìîágos , hogy èzeket Nem 
zetünk történetei’ eleinél kézdeni kell. -- 

Г 
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' Mert ámbár 'ugyan némelly [rók ezen ditső 
Magyar Nemzetünk törvénnyé eredetét má 
solatnak, a’ kezdetét a’k'eresztény&quot; szent hitre 
való'által térésnek tulajdonítják; de tagadá 
hatattlan: ‚ 

Hogy e’ Nemzet Asíai - Szittyai. 
Hogy semmi Nemzet tulajdon szokás és, 

törvény nélkül nintsen. 
Hogy a’ másolatás îdejében is természe 

“tesen semmi Nemzet nem szokta egyszerre 
a’ Törvénnyét mint valamelly ó ruhát levetni, 
és “idegen Törvényekbe felöltözni; hanem 
ezen eset apródonként betsuszva kezdődni, 
és lassanként a’hazaî szokássokal egybe forr 
ni, és így idővel a’ Törvény állandóan val 
tozni szokott. _ x 

l Hogy-tehát ez az eset tsak hoszszabb szo 
ros, és az is, barátságos öszveérés után a' 
vitézkedő természet Hainál történhetik. y 

Hogy ezen esetbe is a’ régi Törvényel 
ket á nyomozás tárgyából kihagyni a’ dolog 
csonkítása nélkül nem ,lehet'.`Y ‹ 

Hogy valamint a’ szent hit is nem egy 
szerre , nem erőszakkal, hanem az ország Na 
gyai és Nemessége » meggyőződése után“, 
következőleg a’ Nemzet akaratja. szerént vé 
tetett bé; иду az ‚ ner'n tsak hogy a’ régi Pol 
gári Törvényeket , a’ mellyekkel úgy is sem 
mi köze, el nem nyomta, hanem inkább azo 
kón' építettvén, azoknak előtte való Мёд’ 
tanu bízonságául szolgák, 

i C 
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l De пай-‘е! éppen ez az utolsó az a’ Lô 
szikla, a’ mellyben némelly irok,midön halják, 
hogy a’ Magyar a’ vért, а‘ szalonnát most i.; 
nyersen eszi; mindent inkább , mint sem jó 
rendü, erköltsös, a&quot; leg szebb természeti csi 
nosodással bíró, de erejekben bízó, a’ had 
han erös , a.’ veszélyekben elszánt és Казус! 
len szittyaiakat, hinni készek; — mìvel ez 
az alapja nyomozásaimnak, illik hogy yez min 
denek абы a’ kételkedés tárgyán túl têtes 
sen. Lássuk azért azokat, a’ mellyek tann 
bìzonyságára szolgálnak. 

A’ `Magyarolmank a’ szent hìtre való {111 
ìérése olly Готов dolog volt az egész Euro 
Pai vilâg elött, Воду ezt mînden Történet 
п‘ф а’ `feljegyzéssre méllónak tartotta. In 
nént jött, — hogy a’ mint sokan, úgy e dolog 
voltáßìdejét ès környülállásìt külömbféleképp 
‘jegyzették fel,- és a* melly olvasó таза: 520 
rosan а’ tanuk’ vìzsgálása’ szabásai mellett 
nem ‘вида: könriyen ода jut, hogy azt se 
tudja Швей hidjen; és könnyen ellenkezöt 
àllít. - 

Különös az, hogy minden körül lévö 
Országokban találknztak, а’ kik ennek a’ meg 
térésnek az érdemét magokra akarták húzni: 
---- a’szentséges Bomai Pápa a'Magyarok meg 
térítéséért is Невы: Császárt а’ szentek 'lai 
stromába irta. — „Atque de vita et mira 
„шт Henrici Re is rei verìtatem diligenter 
„înqgirerenb et itt‘erîs suis nobis signiñca~- 
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„тем. Nunc autem eorundem Машин по 
„strorum et multorum religìosorum et dîscre 
„toruml virorum attesatìone de castìtate ipsìus, 
,',de fundatìone Bambergensîs ecclesiae, et mul 
„tarum alìarum , quarundam quoque episco 
„palium sedîum reparatìone ,` et multiplicí elec 
„mosynarum largìtióne, de conversione He 
„gis Step-kuni et года: Hungariae“ (lILEu 
gen Pápa Henrik Szent létérül szólló Выпа 
'jabán). 

Mások /ezt a’ Báborî Gîzelának Szent 
lstván kîrály hítvesének tulajdoníjták да)’, 
hogy mind addìg nem ment Szent\l'stvánhoz,. 

 

még ez az egész Népével meg nem tért : „Sed 
„eam ducere non promeru'it,donec se Chri» 
„stìanae Belìgîonîs Hudimenta , et Sacri Ba-- 
„ptismatis Sacramenta eum‘omnì gente sua 
„suscepturum promisît.“-(Conrad. ,Ursberg.) 
-- „Gens Hungarorum hactenus ldololatrîae“ 
(pedíg e nem ígaz, mert szent Lászlóy `leìr‘ 
ván az ô ’ nemzetí szertartásokat, és Миши,‘ 
azt m'ondja „quicunque ritu gentilium juxta 
„puteos sacrifìcaverît', vel ad arborea et fon» 
„tes et lapìdes obtulerit&quot; (1. k. 2Q. rész) in 
nént látnì, hogy nem „Idola“ faragott Вере‘, 
hanem halhatalan lelket az ég menybelî 
lstent °) (mellyet Magyarok Istenének hivtak) 
hîtték „deditak, hoc tempore ad Едет Christi 

*’) ,`,Coelu,mv ex alto îpsis et DEUS ignís; qui‘ in 
Coelo ш,“ Menander szerént az Aval“ Kagán 
esküvésében. Vox Da'. Verb, l. 3. 
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„convertìtur per Gîslam sororem Imperato 
„rìs, ‘quae qupta Hungarorum Regi adhqc 
„sua instantìa Regeln adduxib“ (Otto Frísîn 
gai Püs бы А’ЕепвуЫеЬ ezt Adelaídának (a’kî nem 
is Geyza vagy Szent lst_ván, hanem Palma 
szerént igen lehetösen, mivel Cromer után _ 
Geyza rnég is sógorá volt Micislausnak , Mi 
hály Herczeg , Geyza iestvére’ felesége volt) 
tulaidom'tják, --- „nam ea mortua sororem 
„е! suam Adleidam Micislaus in matrîmonîum‘ 
„collocarat, a qua persvasus Geyza cum Un 
„garis suis Christianam et ipse Beligîonem ` 
„quinta post Polonos Anno suscepit“ (Cro 
mer.) s’ а’ t. ' ‘ 
‚ Igy haboznak az idegenèk g de némellyek 
még magokkal sem egyezxíek , mint Herman 
nús Contractus, a’ kl’ törteneteî háromféle 
kiadásában e dologrul annyifële külömbözö 
elöhozás van; va’ kit ha mìndiárt tisz. Kato' 
na Janningus szerént avval védelmez-is, 11.0 
gy: „Quis enìm prudens штат sententîam 
„Bisi meliora doctus“ én még is а’ Magyar 
szokâs szerént ад тагтот, hogy az Шьем, 
lan tanúnak kötve a’ hitele; тег: már az 'bi 
zonyos: hogy maga nenì Юта, vagy Карава 
îalta, a’ mit ir; mîhelyt változtatta. A’ hallo-. 
mást pßdig ö, а’ ki se nem latta, se nem taf 
pasztalta, hogy jobbîthatta? 

Ад“ llogy ezek ntán ne botarkáliunk, 
sziikséges az Irókat igen megl vizsgálni, és 



tsak azok után menni, a’ kik “МАК és tapa# 
‚мышь, a’ kik e dologban voltak, végbe Уй 
ték, és a’ mit “Май, tettek, tapasztaltak ‚Мг 
ják , és arrul tudósltanak. ‚ ' 

lllyenek szent Pîligrin, és заем Albert 
(élete ìrója); ezekkel megegyez‘ö az îdö -be 
liek; és a’ hazai irók, а’ kik ha valamivel tá 
volább esvén is az ìdöktü|,a’ történt (10159 
kat szemek elött, és fris emlékezetbenvlátták. 

Ezek írásbeli hagyományibul azt Капа! 
‹ jpk., hogy az Itsen után , ki а’ Magyarok szi‘ 
„ vét meglágyìtotta, a’ niegtérés, tehát az ér 
deme ls, egyenesen a’ Magyaroké,~ de kil, 
lönösen Gyula Sarolta dits'ö Herczeg Asz 
szonyé. ,- „Qua duce erat Chrislianítas »coe 
„pta“ (Bìogr. Albert.) — Mert az idegenek, 
а‘ Papok és a’ Szerzetesekv is, а’ Magyarok 
megtéritése miatt, még tsak félhettek, a' 
leg kissebb veszélbe se bo‘tsájtkoztak. — „Hu-. 
„jus enim terror gentis ex longo tempore etîam 
„aliarum Provinciarum Praedicatoribus meae 
„Dîoecesîs hactenus aditum clausit.“ (irja Pi 
ligri‘n a’ Bomaì Pápához.) — „Brunonem Epis, 
„copum vestrae mìttimus' ac comittimus dï- ’ 
„lectionî, ut etc. quanto propius possitUngaq 
„rjorum confìnío honoriñce ac cautiseime 
,`,perducatur.“ (Otto Császár Piligrinushoz й‘: 
levelében.) Nem is Юта]: az îdegen'ek még 
nem hîvattak, és akkol is nehezen. Egyedül 
ama ditsö Herczeg Aszszony volt, a’ ki a’ Ma 
gyarok szivét a’kerèsztség felvételére (0111161 
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И; és ßnnyîra ‘те, _llogy ezek magok а’Ра 
pokat meg hivnálc. — „A qua .ergo praefata 
,Ungrnrum gente multis precibus invitabar 
„venire, aut missos meos in opus Evangelii 
„illuc dirigere.&quot; (Sz. Piligrin a’ Вата; Pápá 

. lmz.) Ambár nem tsak hogy .semmi „félèlem 
nem, .de bátorságok is volt'. _ „Statuit ín» 
l_,supex&quot; (Geyza) pl‘aeceptum cunctis christia 
„nis, Ducatum suum intrare volentibus, hospi 

‚ „talitatìs, et securìtatîs gratiam exhiberi, Cleri 
l„cis et Mpnachis ,pbtestatem concessít suam 
„px’aesentiam adeundi.“ (Charfuítìus.) lgy 16: 
tek be a’ шпион szent Alberttal is. v-- 
ŕ,.Míserat (Albertusj'hîs dîebus gd Ungarerum 
„Seniorem magnum.“ (Nagy Ur. (Btßßbefr, 
„napkeleti módra) immo ad Uxorem suam. 
„quae totum Regnum vîri manu tenuit, et 
„quae erant vîri ipsa regebet, qua Duce ага: 
„Christianîtas coepta.“ (Biogr. Albert.)V 

‘ Ezekböl tehát Наций, mìkép és mìkor 
jütt be а’ lait, és kîé az érdeme is a’ meg 
'térésnek; a’ mellyel mivel Заем lstván meg 
kereszetelé§e igen szoros kötésben van ;errül is 
lszükseges egy'kevesé а’ vetekedések fange-, 
vébe bereszkednünk: ’ ‚. 

Az , a' mint láltuk, távul lévö, а’ Magyar, 
nok ellen elkeseredett, és részre hajló IIde-1 
gemak ‘паи mind azt ir'ják-,lmgy SzentV Ist 
ván, házasodásakor kereszteltetelt meg. А’ 
lxazal ll‘ók ellenben, ha mìndjárt „идёт“ 
kinem мазь is Szent виза keresztelése ide-g 
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Ш I*') (bîzonyosan‘az‘ért, hogy a’ helybeli ha» 
gyományokat , sok idegenek tánuságaival ‚ 
egés'zen ellenkezni látták) de úgy hagyâk köz 
ben a’ dolgot ‚ hogy arrul való tudománnyQk-r 
rul és meg gyözödésekrül: hogy Szent lahv 
чёт szü'letése után mindjárt (és ki tudja, hogy 
Bruno Püspök nem e végre jött ê Otto Сады ` 
srától Magyar Országba; a’ komákat meg 
szókták hivni , a’ kereszt ai‘yának méltán tsak 
helyét álló Deodatus, elébb jött be Albert-f 
nal) megkereszteltettnek tártották, kételked-f 
ni sem lehet, Ezekkel meg egyez Ademár, еду 
idejü lró Szent Istvánnal, ezt együt az Attyá-P 
val Geyzával említett Bruno Püspök Ада! meg 
kereszteltetettnek irván. --- „Ведет Нпп5а-‚ 
„riae baptisavit, qui vocabatur Войти, et muta 

' ` „to nomine in B’apti'smo Stephanum‘ тост“, 
„quam Ош) Ипрепйогйп natali Prothomar-q 
„tiris Stephani a Baptismo excepisße Rex quo-« 
„que supradictus lilium suum baptisani jgssit, 
„et S. Bruno imposliit ipsi nomen sicut sibi 
.,Stephanum.~“ Ezek ha mindjárt а’ föld elöadáf. 
6i ban, azért nyilvánx hogy az Avaroknak a’ Т ó» 
tokkal öszve keveredések után nem volt újság, - 
azoknak is, emezek nevét ‚ада; egészen meg 

 

*i Geyza alatt Hârìént kereszteskerlés ideiérül va 
gyon еду hiteles tanúsagunk ll. Andrés И‘ 
raly’ lìsztpraarJ Mátyás részire ада“: privilegi“ 
mában. т „Qui sub Duce qnondam G_eyvza chriì 
„stiano eic, in baptismo Pauli nomen sibi assum 
„ай. anno ab incarnations Dominhqóó.“ (Le 
lpotzlcy, Hung. SS. pk 00,) ' — ` 
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egyeznek Chartuitius szerént Sarolta dîlsò На}; 
czeg Aszonynak lett lstenî jelenéssel, de kü- ‚‹ 
lömböznek a’ keresztelö nevében, mert Ade 
már Brunoval , Chartultius Alberttal' kere 
szteltetìk. Ha Dlugossusnak hìtelt adunk, 
ez ama két'lrót meg egyezteti: mert Sz. Al 
bert által vllágosan lbérmáltatja Szent Ist 
vánt , irván tisz. Katona „мы Albertrül, --- 
„Cum Gaudentio caeterisque viris Hungariam 
„ingressus, ad Ducem Geyzam perveńit, in 
„fide catholica ety cerimoniis ejus, quam 
„ipse ante annos aliquot suscepisse eum 
„audierat, etc. cum magna îtaque veneratíone 
„et devotione susceptus, Filio Ducis Geyza 
„confirmationis characterem impendit.“ 

‘Ez meg híhetöbbé lesz, ha felveszszük 
I azt, hogy Szent Istvánt, mint már minden esetre 
Szent Albert által is meg kereszteltettetet 
Vaiknak hìvtak „Gener Henrici Ducis Bava 
„riorum Vaicin Regno suo Episcopales ca 
„thedras faciensgcoronam, et benedictionem 
„accepit“ (Ditmarus) — ha fel vesszük, hogy 
Pray ’s таза!‘ szerént akár Albert annyi mint ` 
Valk, akár Albert Valk vagy Volteknelc is 
neveztetett,-- тети Vaik már mînden esetre 
nem pogány néy, hanem magárul szent Al 
bertrül bizonyosan а’ Bérmálásban pyert neve 
Szent Istvánnak, mint Albertnek is e‘neve, 
bérmálásì neve volt. (Katona XLY.) 

És ha Dubravius , tìsz. Katona szerént 
„ex antîquís fontìbus“ régi erekbül irt, vi 

,lágosan bizonyitja Ademár elöadásának a' 

‚ fr ...nv-,&lt;4 



á föbb réàzét, ezek‘ az ô tanusága szaval: „di 
„scedensque Roma (Albertus) cum Gau-den 
„tio, quem fratris loco habuit, Anbonam di» 
„vertit, ibique conscensa navi Segniam, in 
„lìttore Dalmatico positam, appellit, atque 
„inde se in Pannoniam insinuat, a Praefectis 
„adhuc, .quos Capltaneos vocabant, guber‘na»4 
‚дат, quorum praecipuus nomine Stephanus 
„er'at.“ Ez hogy más nem volt mint Geyza, 
kérdést sem szenved, Ha‘pedîg ez igaz, éppen 
meg/nem foghatnánk, mént kellene Ademár 
leg régiebbi , Geyza’ és Sarolta’ környůlállási 
val és tetteivel Chartuitius szerênt is, úgy 
mint a’ kiltöl tudjuk, hogy Geyza Szent Al- ' 
bert’ eljövetele elött a’ szent hitben már an 
nyira ment, hogy Püspökse'geket ls renflel 
ni akart, templomokat , klastromokat épi 
пай, leg természetesebben megegyezö elö» 
adását Szent Виши kereszteléséreI pézve, maid 

 

`Ява]: éppen azért tagadni, hogy a’khely tá-» 
volléte, é Nemzetnek a’~körül lézvökkel ńtka 
bax‘átságos közlése , ê Nemzet gyülölése, 
’s végre a’ régiség homályja által, á' dolog 
természetétöl, egymás után sok eltávozott, еш 
vel , de magok közt is ellenkezö'lróknak 52:51 
mât szaporittsuk; ‘газу meg állittanî a’ Magyar 
.dolgok idejét azért: hogy szent Albert még 
Püspök nem volt, а’ mi szînte иду vagy még 
jnbban Ademár ,Pészire bizonyít;À vagy hogy 
még rosz Gsell hivei vnem szalas'ztották meg, 

` а’ melly свете}: egyedül а’ Magyar Apostol-b 
даёт köszönhetjük. Ezen Ademár &gt;elöadá-l. 
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aának tanu'ya ‘Нащагшз is, ‘аду inkább a&quot; 
Frantzia Elinìus, a’ ki után ir, mondván ‘Зву 
zárul : „Primus namque Hungarorum Omnium 
„credidit in Christum, ejusque obedivit Evan- ‚ 
„geliof‘ Ezt bizonyítja Chartuitius ìrván Gey» 
zárul. -‹ „Dux procedìt obviam servo Chri» 
„sti (Alberto) cum `ßdelibus“ az az: a' ke» 
resztény hivekkel, a’ kik közt ö volt az el» 

ysŕi. Tanuja a’ fel hordott privilegîuma ll. Ап 
dràs kîrálynak „qui sub Duce quondam Gey 
za, Christano.“ 

lgy fel’ vévén a’ dolgot, maid mînden 
lrók meg egyeznek, a’ külömbf'éle idökrül 
és szavakrul való vetekedések meg szünnek; ‚ 
megegyez Chartuitius „Chrismale Baptismate“ 
jével is, ha tsak meg engedjük _azt, hogy 
„Chl-isma“ nem &gt;viz, заем István szerént: 
„Baptismate lotum Chrismate unclum“ (l, k. 
2. г.) а’ miképp a’ szentséget szolgáltató‘nœ 
vében sem lesz ellenmondás. 

Ногу nem tudta az, hogy ссуда (már 
966.) keresztény volt. Hogy meg felejtkezett 

`a’ Sal'oltárul , az ennek lett jele’nésrül: „con-.v 
„Edo in Domino mulìer, et certa cato, чада 
„fìlium paries, cui primo in hac gente coro» 
„na debetur, et regnum, nomenque тент il 
?“ гвропаа“‚(СЬагт.)‹ _ Az ö böltsességérül 
„Займы, és hatalmárul „quae totum Regnum 
„vìri manu гений ‚ et quae erant vîri, ipsa 
„I'egebat, qua Duce- ага! Christianitas coepta“ 

`/`\ 

(` 



` 

’/ 

 

(Biogr. Alb-L ’ Meg l'elejtkezett` az Шума“ 
teknek eltökéllésérül, az igy felgerjesztett 
természet tehetségérül, a’ ki аж’ hiszi, hog] 

’ ‚сну ájtatos személyek,mel|yek Isteni jelenésre 
méltók voltak, ад voltaképpen hiuék, a’ fio 
kat keresztényül nevelték --- ezt a’ házadso-- 
ydálsig pogányul hagyták volna? —_- ezt pogány 
néven, nem pedig ama „ем jelentett néven 
nevezte'k volna , a’ mellyen neveztetett minek 
elôtte született volna? -— Méltán a’ józan 
és'zhez , és az önkényes akaratossággal el nem 
(оды! szivhez folyamodok. 

&gt;Ézeket elôre botsájtván', Иван]; mát‘ most 
n’ аист hitbe hozása történeteit,.a’ mint ezels' 
a’ Magyar dolgokkal 4öszve kötve voltalr. 

A’ Magyarokat a’.szent hitre fordítani, 
nem volt olly nehéz dolog, mint akár az Зде 
5епе1‹_а1‹1‹ог véltélc, akár а’ késöbbi Мёд tar 
tja: Ok Istenfélök (a’ mire maid bîzonyitva 
últ megyünk) és barátságos em`ber szeretök 
lévén, a Kristus szent tanítását az Istenrül 
(a’ kit isrnét azonnal a’ Magyarokénak nevez 

‘\ tek) és a’ felebaráti ‘szeretetrül, hamar és 
örömmel elfogadták , amint szent Piligrin 
leveléböl tudjuk, „ad hos dum transmitterem 
„его. tantum divina gratia suis Institutionibus 
„statim mínistravit, ut~ex eisdem nobilioribus f 
„Ungaria utriusq'ne sexus catholica ñde im 
„butos atque sacro lavacro ablutos circiter 
„quinque millia lucrarentur“V ,úgy hogyA lett 



leg-yen ott „messis quidem multa, operari‘i au» 
„tem pauci“ mint azon szent Piligrin irja..-»- 
Ehez nem kellett eröszak; nem is más, lha. 
nem egy ditsö lélek, mint Sarolta Herczeg, 
Aszony, ki; mint keresztényül nevelt *) hiv 
szolgálóia Kristusnak, Magyar hazájában ê 
szent hitnek plántálója lett., дона Duce erat ' 
„christianitas çoeptaf.“ -- Es ha „мы idö 
vel történt is , fájdaloml a’ hit dolgában tör 
véríytelen eröszak, ë már nem Kristus Urunk 
tam'tása szerént. -- „Euntes pradicate. Math. 
„10. — Singulos armavitnqnvclypei et hastae 
„munitione vincere, sed sermonibus optimis 
„et exhortationibus,“ i llŕ/Iac. 3, 4 et 8. --_ 
hanem ez ellen volt. 7- Es az ö természetes 
eszközléséhez leépest --- а’ ki kardot rant, kar 
dal vesz el.“ Math. 16 --- a’ Fölséges Ur Isten, 
az ebbe kir'úgó hiveit, elsö András alatt, 
eleget meg rostáltatta. 

Eröszak'nélkültehát, mint ditsö men 
nyei virág, bimbózott, és ki nyilt, olly kezek 
által нищеты, és öntöztetvén , a’ mellyek 
а’ kegyesség fegyverén kiviìl egybet nem ös 
mértek .- nyilt‘ki è Magyar Hazánknak Ud 
vöszége, Geyza alatt. Azért, 

 

*) Gyula az Alt/ya, Constantinápolyban megrke 
` ’ , resztelletett, és a’ Kristusnak igaz hive ma 

-radh -- „At Gylas quidem in_fide permansit, ‘ 
et neque Ipse m Romanos xm‘pressio'nes fecit, 
et 'captives Christianos emens curavlt, liber 

' tatemqueiia reddìdit.“ (Cedremn.) -f _ _ ` ` 
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Chartuitius лет István élet/éve'l a‘ szent 
hit behozása ищете: irván, ennek kezdetét 
.Geyzának tulajdonítja; -— és hogy hitele‘e 
sen bizonyítja Szent István is. -~, „Nos in 
„terventu consilio et eonsensu Domini Ana 
„stasii Abbatis MonasteriolS. Martini in mon 
„те supra Pannoniam s‘ito, a Genitore nostro 
„incaepto“ (a’ Szent Martoni Szer'zeteseknek 
adott Le'velében); bizonyítja 4. Bela а’ Tatai 
caenoluiumnak a'dott Diplomájában (Pray után) 
‚диод. antecessores nostri piae memoriae 
„Geyza Dux, et Sanctus Stephanus, filius ejus 
„primus Hungariae Bex Наташка primitivi 
„äfatia _Spiritus Sancti novellae lideil christia 
„пас рег Parties Hungariae.“ -- Ezt bizonyítja 
Ranzanus irván; -- „Toxi, cujus modo me 
„minî , fuit ñlius Geycha, Dux et ipse Hun 
„garorum, fuit is lvir Deo imprimis acceptus, 
„coelo &gt;et immortalitate dignissimus, Pri» 
„mum namque Hungarorfum Omnium cre 
„didit in Chlristum, e/'usque obealivitEvan-A 
„gelia“ _&quot; Еэ ugyan az álló T'o‘rvények min 

’ den sértése nélkül,mondván — „adest tem 
„pus coelitus dispositum, credit ipse (Gey 
„_zárúl van а‘ szó) cum familiaribus suis, un 

` „dis~ salutaribus expiatus, omnes ditionis suae 
„homines pollicetur se ad christianismum per-v 
„ducturum.“-- „Deinde fubentè ipso fit ubi 
„que Congregatio indomzftae gentis, per 
„Sanctum Episcopumjìunt canciones, ejus 
„adhortationibus‘ moa: illi convertuntur et 
„baptisa'ntunmultis locis ecclesiae conduntun“ 
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Ezek után le irván Szent István встаё 
set elözö jelenéseket, látásokat és ‘бывшие 
ket Еду szóll: „nascitur itaque, ut praedictum 
„erat Вниз Principi“ (és a’ Pray ki adása 
szerént), „hunc Deo dilectus Albertus Epis 
„copus chrismali Baptismate secundumfcre 
„dulilatia auae veritatem intinxit“ (ismét‘a’ 
Nagyszombati kiadás szerént) „interes cre 
„ЧК: accurate educatus, cumque jam exces- 
„sit pueritiae metas, Pater e/'us convocavìt 
„Hungariae Proceres etreh'qu‘os Ordines, co» 
„municatoque cum eis consilio illum postl 
„se regnaturum constituir.“ 

Ime l ebblìl már bizonyds , hogy ‘а’ szent 
hit elött meg volt Nemzetünknél ditsö Аню: 
mányunk 052101303’ állapotja: ` volt országunk» 
na'k Gyůlése , Nagyjai, és Rendei ') , itt a’ Ki 
rályi meghivás; és Elöadások; meg volt tér-- f 
ve és keresztelve Заем István elött a? Nemzet, 
Istvánt el esmérte vezérének. Azért a’ ké-` 
söbb történt zendülése némelly Föemberek‘ 
nek ellene, már hůségtelenség volt. 

Tovább elöadja, hogy Szent Вы“) 
Szent Магия! tiszteletére машет: épített, és 
azt ezen hüáégtelenek jóßzágából vagyonoaitot 
ta. Ezek tehát a’ hüségtelenség vétkéért, mel-~ 

 

*) Karak, az az бы“ karok és Rendek , Status 
et Ordines, az az (Ducibus etc.) „Uptimatif 
bus exercitibusque' plebis Hunniae, quae et Ava 
ria dicilnr.“ (Eugen Pápa pro Urolpho Lau~ 
reacefnsi.) ` _ . v 
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lyet джипах‘; felálván 'ai törvén'yes Fölség 
ellen,r &gt;vêaztették el‘Jószágaikat, elöbbrmint 
sem Slzent István tsak az elsö könyvët irta vol 
na, mivel ezen háborukat —-— „Stephanus ad~ 
„huc-adolescens“ mint‘ifliu király vitte végbe, 
az 1. könyvét pedigïiaszámára, midön. már 
az országlástvreá bizni -szándékozott, a’ maga 
öregsége miatt „'hoc tibi ne accidat , obedi ŕili 
„mi, puer’es, deliciarumvernula etc. Expeditio 
„num labores et diversarum gentium incur 
„sionis expers , in quibns ego jam fere штат 
„теаш contrivi aetatem&quot; (L. 1.), --- А’ máso 
clikát ennelç halála utánadta, а’ mint `ezeket 
tûvább ClLartuitiusPüspökis különösen emliti. 
t „ётеьат el vcsztettek а’ régi Törvény sze 

‘rént „more vveterì“ (l-sö Andr. Törv. б. lSzent lstyán Törvénnyei elött fenn álló` Tör 
vényekv вылет, а’ ше11уе1‹ге maga вы&quot;? пь 
ván 1, kfo'nyye 5. г. liát utasitia mond» 
ván „quotiescunque fili carissime causa vdigna 
„judicari ad te venerit, vel aliquis Capitalia 
„sententiae reus etc. ad judices mitte, quibu-s 
„hoc comisäum est, quod ipsîi secundum 
„auamdíscernant Едет.“ l*) ŕ. .5 nf: ш J 

 

*) Bizony'os tehát hogy a’ 'Magyaroknak -Szcnt 
Istvánelölt volt Törvényiek, bizonyos Prrscus 
bul, l'LOgy a’ Szitlyákn'ak i5 v`0lt TörvényÍek 
(lásd a’ 24. lapon) , és ,hogy è földön 1s avval 
&gt;élîekra puszta4 szórehát, mint р. 0. hogy sem~` .` 
mi&gt; Száyttyait'nem l'áîni a‘Magyar Törvényeken, 
nem álhat. És а’ Magyar, Nagy: `Magnìates, 

'Varady a? Magyar Záxl1.1«')uaaigrs'il.‘a ' 2 
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Tehát Завет István, és Törvénnyei elött 

meg volt ditsö Nemzetünlmek Alkotmánnya 
_ és Törvénnye. \ 

Ama f6 emberekkel bizonnyára aok Nép 
a' szent hittül elidegenedvén , és ezek pél 
ада által az egész csirázó Magyar Anyaszent 
egyház mint a' ragyátul meg ütött gyenge 

та száradni, és minden tagjaiban veszni 
indulváni, hogy ezeket, és mikép, téritette 
meg Заем István , lássuk tovább Chartuitiusta 
.- „Princepa christianissimus (itt szent `lst-‘ 
y„vánrul van a’ szó) modo communiter omni 
„bus, mod'o separatim cum singulis colloqúia 
„miscens, usque adeo divinis conspectibus gra 
„tum et acceptum se praebuit, ut per eum 
„omnes militiae e/'us comites (ez a’ mint a’ 

‚ munka folytába meg látjuk teszi a’ Nemes~ 
seg’ és az ország’ Nagyjait és elöljáróit) ad ve 
„ri Dei cultum 'adducti sint“ --- tovább „allatis 
nvero apostolieae Benediçtionis Litteris Prae 
„sules cum Clero, Comites cum p0pulo&quot;(ez te-V 

 

szi a’ Nagyokat, és az ввёл `Nemességet)A 
Verb. 2. 4. „in laudes Dei prorumpunt&quot;--- nem 

 

l 

Príncipes , Primates; és kisseb nemeaségre 1:11 
lömbözfetelt, de més is azon yszabadeággal élö 
Nemességnek eredeti mássára sellol è fóldön 
nem találunk, ha tsak Szittyában nem. „Liber 
„talis modico et aequali usu Principibus humi 

‹ „livres pares fecernnt.“ Tacitus n’ Szittyákrul. 
I., ‘г. с. 9., de gestis Alexandri. 

O 



örülünk az eröszaknak , hanem örůlü‘nk arv 
nak, а‘ mit szivbül kivánván megnyertünk._ _  

Tovább ---- defuncto autem beati‘Regis 
„amico, Romanorum Imperatore Henrico.Con-- 
„radus ei-in Imperio successit, is pacis tran- ' 
„quillitate interturbata, totius Germaniae vi 
„ribus et copiis contractis, Pannoniae infesta 
„signa inferre conatua est. Tum vero Bex Ste‘ 

‘ „phanus Episcoporum et Principum (az annyi 
mint Proceres , Primates) coacto conventu in 
„Patriae dejènsionem totius Ungariae exer 
„citum evocavit.“ . . 

Ime! ez is még Szent István i'. könyve 
kiadása elött történt. Mert ez kiadódott Езж 
tergomban 1035 esztendöben, Konrad pedig \ 
(Salicus) w25-ben jött a* birodalomra.. 

Tehát Szent István .Törvénnye elött volt a&quot; 
Magyaroknak Törvénnye, melly szerént kiki a' 
liüségtelenségért, mint késöbb, vagyonnyát és 
életét veszlté. Ellenben а’ Jószágositás által, 
mint a' tisztelendö Papság is az ország Hen 
dei közé fel vétetett. Voltak Hadai azlország 
nak ollyak, mint a’ mellyekrül а’— tizenhatod 
szazádi törvéńyek szóllanak. ' 

De ‘спец felkiáltása az ors‘zág’ ввёл ha 
dánalga’` mint ugyan azon Chartuitiu‘s által 
elöadott történetek rendibülv, és különöaen 
Szent István i. könyve már1 felhordott he 
lyeiböl „E_xpeditionis laboris atque diversa-A 
„rum gentium ineursionis expers, in quibus. 
„ego fete jam totam meam contrìvn aetatem‘f 

. l я ‚ 



ki tettzik , meg Заем lstván я. könyve 'irásât 
is ‘пе-ваши}. s ’ ' ~ - 

n Hát Simon de Кем azon helye , cap. 9, 
Chron. bung.,- „antequam ergo baptisqti 
,fl/tissent Hungari, et феи! Christiani sub 
„tali voce Praecones in castris ad exercitum 
„Hungaros adunabu'nt: „ „Vox Dei et Popu 
„ „li Hungarici , quod die tali unusquisque ar 
„„rnatus in tali `loco praecise debeat capeije 
&quot;,„,Communitatis ¿consilium praeccptumque 

. „censz ‚‚ „Vox 

„„auditurus.““ Es Istvánfynak azon helye 
12. r..„Solennique et veteri gemis ritu cruen 
l„tum gladium per urbes, oppida,pagos et quae 
„queY compita circumferri jubent eo moni-i 
„тете, ut qui in hello confestim nomina` t 
„dare recusarent, nec sumtis armis conflue 
„тем. Gladio ferirentur.“ -- Es Verböczy 1. 
k. 3.1‘. $2. czikkelyében. -- „Cum enim egres 
„si ex Scythia Hunni etc. communi Omnium 
„Sententia Decretoque edictum fuit, ut dimi ` 
„aliqua i‘es communitatem aequa sorte .tan 
„t entes occurrerent, aut generalis адре „äitio eœercitus incumber'et, tune muero 
„vel ensis sangvinis aspergine tinctus &gt;media 
„Hunnorum per 'habitacula castraque deffer 
„ŕ'etut‘I et ‘vox raeconica subsequere’tur di ]gei et praeceptum communi 
„мы: universae est, ut unusquisque in tali 
„„l'oeo’armatusî vel qualiter potest compa~` 
„„reat, communitatis consjlìum ‚атм-„рт 
.,eepturn audit'uru's.““ --- És Thuróczy kro 
ваша i. k. 1o. „мы“ „edic'tum ‘сбыт fuit.y 



„1_-R1&quot; 

„ut cum res communitatem acqua ao'rte tan 
„gentes occurrerent , aut generalis expeditio 
_„exercitus- incumberet“ etc. --- а’ mellyekben Á 

l еду azivvel еду lélekkel annyi bölts és betsült 
lrók megegyeznek .`és Törvényünk álta! hi 
telesen bizonyitatik: hogy Szittyai eleinknek 
régtül fogva ugyan azon ország gyülése, 
ugyan azon (generalis exercitus) fö hada volt, 
mellyet Geyza &gt;alatt és a’ tizenötfo’dik tizen 
hatodik Szászadaban látunk. ' 

— De még egyébként is lehet ezekhez 5261 
lani , tsak ne sainálja valaki a’ fáradságát, és 
vizsgálja meg a’ `Megyék. Várairendjét és (её 
véset; ezekböl önké’nt ész°re veheti, hogy ez 
valóságos Budára mulató hiradó (telegraphi 
cus‘jelentö‘) rend. Legalább а’ Mappánálfog 

v ya vìzsgálja meg az Olvasó aßMegyék fekvé 
sit: miképp? a’ m’ellyiktöl tsak lehet Buda Ге 
lé húzódnak; -— Es ki tette ezen Rend alan 
ját? —— „tandem Rex A tt ila y fratre interfe 
„cto, Sicambriaelquinque annis quievit, _volui’t 
„tar’nem ut quidquid mundus ageret, ipse соп 
„зсшз fieret; quare speculatores ad cunetas 
„sibi‘necessarias partes, prout suis expedia 
„bat rebus, ordinasse dicitur, quarum una 

\ ,',statioColoniae in Germania, alia in Li 
„th uania, tertia juxta ŕluvium T b an a i m' 
„et quarta in J a d ri a Dalmatiae civitate con 
„stituta erant, et baruml stationum cuilibet 110 
„rnines, relatu digni, a locis su pradictis deinceps 
„usque S i c am b r`i am continue in `tanti di-« 

’ „santia spatii locati et const'ituti erant ‚ ut dum — 
l’ n 

\ 



„alter eorumI de novis rebus Regi referendis 
„clamaret , propingvior illiid competenter` 
„audiret, et rursus ad alter-um sibi viciniorem 
„reclamaron quo dum novi rumores, siqui Го 
„rent, ad Regnum pervenirent, et rursus vo 
‚Литва Regia,4 prout illi placebat, рать“: in 
„ ‘rnedictis declararetur“ (Chron. XVII) * ._ 
akalmaztn‘ssuk most ezt a’ késöbbi Magyar 
rendre -— „quisque Comitum _in Comitatu suo 
„tertiam ubique partem habeat de tributo , 
„Rex vero ad Plenum de tributo Omnium si 
„militer dues partes habeat“ Col. &quot;1. 78. is 
mét „rerum fugitivarum collector, quem vul 
„gariter Jó k e r get ö dicunt, quidquid col 
ligit ad civitatem ejusdem provinciae congre 
„вы et Regis Agazo et Comitis etc.&quot; Sz. Laszló 
3; I3. ismét „Sl qulís equos, quos cursores 
`„dimittunt, habuerit&quot; ugyan ott. 14, -lsméL 
„Sl magna fama Marchiam ,intraveriß Comes 
„nunclos duos equis exercltualibus quatuor ad 

l„Regem dirlgat“ Col. 1, 36. ismét „circa na» 
tlvitatem Domini fama fuit ‚ quod çonñnia 
Hungariae, Busslae contigua, Tartaridevas-f 
`„tabant, et qula Rex de hoc per suosI nun 
„çios certus ст?‘ Roger XIV. ---- Bzekbül 
mm 

¢ Ho y pedlg Attila a'szittyáktörvénnyelt követ~ 
te lzonyitia ogy rabról Prisous; „postea ubi 
adversus Romanos fortissime dimicasset, om- — 
nia, quae bello aquisierat, una c'um libertate, 
и! ů’cílïharum Legíbus спецы‘, proPria _sìblvmä 
dicesse“ (Attila alatt.) _ 
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bizonyos, hogy a’ Megyék várai a’Fölségé», 
és ug‘yan a’ többi közt különösen olly hiraflás 
végett, mellyet már Attila Europaban elren 
delt, voltanak légyen; a’ melly régi szerkez 
tetése a' Varmegyéknek, hogy Asiai Szittyai, 
már csak az is bizonyítja, hogy Europábari 
tsak addig élhetett épen , méga* Magyarok’ 
Királyi, sed absit invidia verbo , idegen ta-~ 
nátslókkal nem bix-tak, és a’Nemzet ezek szo 
kásit követni nem kezdette; az is bizonyítía, 
hogy Erdélyben a’ Szászok székekre, a’ Ма 
gyarok ottis Vármegyékre osztották földiöket. 

На! mondom ezek nem annyi tzáfolha 
tatlan tanuji annak, плену? és melly eredetü? 
a’ Magyar szokásbéli köz és hadi törvény? 

Meg az is bizony-os , hogy még a’ Ma-- 
gyar Törvényhozó test egyátaliában deákul 
nem tudott, a’ Törvények magyarul hozat 
tak. Ezt bizonyitiák Sz. lstván és Sz. Laszló 
Törvényeibe bekevert magyar szók, mint Ude 
varnok, hirák, örök, Jó'- kergetö etc». azon 
ezégér alatt „vulgo“ úgy mint, a’ mellyeket 
nem tudtak deákra által yfordítani. 

Ezt bizonyítja Kál'man törvénnye’le iróia, 
a’ ki meg valija, Ahogy leirásában hibázhato'tt, 
mivel tsak az ajtón kivül halgatta, és a' Nein 
zet nyelvét nem igen értette. Tsa-k&gt; lássuk 
maga'ezen Albricua vallását, igy szóll: .,haud. 

',„parum îngenioli meî reformidat rusticitas, 
„dum me, ut ita dicam , elingvem, ae poe 
„ne totius urbanitatis exsort‘er'n iubes o 2 Prae 
sul“ (irta Seraphin Esztergomi Érsekhez) „Re 



g,gallum instituta collationum recolere , vel 
„Senatoria totius Hegni decreta jejuna oratio 
„ne recapitulare З, Neque enim ad regalía 
,_,consilia me consultricis prudentiae inculta 
„provexit materies, nec tenuis rei stantem prae 
„foribus intromittit despecta pauperies etc. §. 
„16. Verum tamen tu miDomine qui in hu~ 
„jus populi lingvae genere minus me prom 
„tum consideras ., siquid Calamus a sus 
„cepti itineris tramite declinaverit, tua quaeso y 
„in me solita benevolentia et supervacua re 
„seces et imperfecta supleas errata corrigas 
-etc.“ шаг innént kiki láthatja mikép'lettek 
deákká a’y magyar törvények, és mivel ez igen 
fontos, magyarra is által teszem, a’ mennyire 
llelxet a' szavak értelmében. --- „Нет kevessé 
retteg az én gyenge elmém vadsága, midön‘ 
engem, hogy иду mondjam némát és maid 
éppen neveletlent kéns'zerítesz, o! Uram, a’ 
líirályi tanátskozás alkotmányit , ‘аду az or 
szág attyai törvényszabásait sovány elöadá 
sommal kifejez'ni , З, mert se а’ királyi ta 
nátsba nem emelt fel tanátsadó böltsességem 
miveletlenléte, se alatso'n,az ajtónkivúlálló',l 

— megvetett szegénységem a’ _bemenetelt meg 
nem engedi ё. 10. de te uram, `ki _engem e 
тети: ny‘el'z/e’ nem’ében nem igen tudósnak 
esmérsz, ha mit tollam` а’ fel válalt út nya, 
мамы eltavozna, mind a’ fölötte valót mesd 
el, mind a’ hejányosságot lp‘ótold ki, arhibá 

Äim! jobbitstl meg ’sa’t, 
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1 [шлем tehát kitettzik ,` hogy“ ìx‘Magyaŕ 
alapos törvények előbbiek Sz, Istv‘ármál és 
Geyzánál, hogy olly régiek mint a’Màgyarok :y 
hogy Szittyainak. ‘ '.1 ’ . 

. Ide'a’ természet ösmerete is yezethet ben: 
nünket, mert tagadhatatlan az: hogy a’ ter» 
mészet olly gyarló, hogy egy egyesült tagot &gt; 
bizonyos előre kelt szertartás -, mint'az egyes-Á 
ség fenn tartó eszköze nélkül gondolni se 
lehet. _ ..5 

Hogy а’ hol a’ tettekben rend yan, ott 
él a’ törvény, szokásbeli é vagy írott, az a’ 
dologhoz nem tartozik, mert mind a’ kettő 
nek 4a’ véle élés a’ lelke, a’ nélkül az irott 
törvény is megszünik , és a’ gyarló természet 
külső tökéletesíttő eszközök. nélkül, még a' 
keresztényben is gyarló. . ’ 

'De hogy a’ Magyarok számosan jöttek, 
szerentsésen hatalmas országot szerzettek; 
azt igen jó rendbenegész Szent Istvánig vita 
ték; a’ Vezérjeiket tisztelték; a... egész Реже 
rig а’ szemét egynek se tolták ki; -‘--- hogy 
ezt , keresztänyeknem lévén, nem a’ pokol~l 
túl való félelemből, tehát nem lelki , hanem 
világi tekintetből, mellyeket az élötöx‘vérnyekl 
tartanak öszve, tették, ngy vélem, hogy jó» 
zan észszel tagadni nem lehet. E’ pedig an? 
на}; „hogy törvénnyek volt, a’ következésből 
wett, azért tsalhatatlan tanuja. 

De egyébként honnént is vehették “vol 
naP- Ezen időben midőn а’ Magyarok дайд 



ból ki jöttek é világon egy uralkodó Biroda 
lom: a’ Romai, keleten hanyatlott, elébb szá 
nakodást mint követést gerjesztett; а’ Nyu 
gotit pedig a’ vad Nemeztek által való elti- ' 
portatásból alig ébresztette fel Nagy- Károl. 

Azon alkotmánynak pedig. mellynek a’ 
magyar másolatja lehetne, szükségképpen 
előbb fennállani kellet, és jótévő eszközlé 
seinek köz tudomány szerént esméretesnek; 
lenni. A' magyaroknak is ezekkel szük öszve 
érésben kellett volna lenni. _ De tudja a‘ 
tudós világ, hogy Nagy- Károl a’ Frantziák 
királyia volt , a‘ Magyarok ásiaiak; tudja a'tu-l 
dós világ, hogy Nagy-Károl Romai Csázsár 
lévén olasz országot és különösen Lombar 
diat tsak néhány esztendőkkel előbb rendbe 
szedte. ’s ennek némelly törvényeket adott 
leginkább az egyházi Törvényekből ; de már 
ezekkel akár minemüek voltak, mi öszve érée 
se a’ magyar ugy mondott pogány szittyák 
пай? _- De bizonyos is: hogy soha se olasz 
se más Europai országnak a’ magyar alkotó 
mányhoz hasonló Constitutioja nem volt &quot;J, 
és leginkább nem volt a’ Nyugotti Birodalom 
&quot;ak. a' mellynek Alkotmánnya más természe 
tf1, más foglalatú, később ’s töbszörre állott 
fel (Galetti és mások) -- a‘ mellynek Hadai 
&quot;&quot;'—'_—-—'_———-‘—ч 

C) @'06 unb gablreicb Ян!’ and) bte тыквы&quot; 1mb 
т‘фи ш magam-mben mem, be: tn nem Geng. 

‘ bud; allein ‘mu (Populus) {мы 1mb fid) von 
Dem libel anbmr europäiffben @maten umerfcbeh 
ш. Mmmm, Gramm. é. q1. 

‘\ 



casalc&gt; Sigmond Császár, mint Magyar 'király ál~ 
tal hozattattak тёмные; rendbe, a’ minö a' 
Magyaroknál már Arpád vére alatt meg volt 

'(Engel, Monum. Над.) -- melly Roman Bi 
rodalom, a’ mint hatalmasan felállott, nem 
sokára magában иду feloszlott, hogyha az 
lsteni gondviselés Nemzetüriket eleibe nem 
állitotta volna ‚ a' mohátsi szerentsétlenség 
néki, és véle az egész kereszténységnek Eu 
ropában is, mint Africaban, vége‘t vetett 
volna; --- mert Károl örökössel nem fel , ha 
nem lementek; és 'ezeknek esetjeken kezdett 
n’ romai feudalis systema eredete, és mu 
strája csirázni, midön már Arnulph alatt a’ 
Magyarok szokásbeli alapos Szittyai Törvén 
nyeikkel itt állottak. Nagy-Karol követöji 
voltak az ö véréböl a’ Birodalomban: Az Aj 
tatos-Lajos, 11. Lajos , Коран Karol , hebe-~ 
gŕí Lajos, a' kinek Ha az ügyetlen Károly 
l'rantziák királ'yia, kövér Károly, Arnulph, 
Lajos, kit némelyek Ill. mások lV-nek irnak. 
Ezek esetét igy -adje. elö Polyhistor. -- Fati 
„maligna perpetuaque in omńibus lex est, ut 
„ad summum perducta, rursum et velocius 
„quidam quam ascenderunt, ad inñmu'm re» 
„labantur; ita Imperium Francicum vigore pe~ 
„ctoris Pipini de Marestallo excitatum, ignea 
„Caroli Martelli mente et numine props ipso 
„Pipini Regis elevatum, animo orbis Terra-ß 
„rum coelique capace a Cavolo magno ad 
„summum perduct'um; remissis a Ludovico 
„paternis et avitis artibus sul) Lothario impio 
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„et Ludovico, majore voluntate quam virtute 
„et, fortuna, desidere, sub Calvo improvidu 
„familiae suae hostium promotore magis ma 
„gisque labi, et sub Ludovico balbo, brevitate 
„Imperii obscuro, ac carolo crasso summa 
„felicitate infelici, praeceps ire caepit , ac tan 
I„dem `sub Arnulpho pessumdaturn, sub Lu 
„dovico IV. ad aliam Familiam translatum 
Lest.“ — Ezek volnának, a’ kiktől tanulhattak 
volna ditsòI eleink ; de ugyan mit? - А’ mint 
látjuk: pusztulni; ők pedig szerzeni jöttek. 
Ezek nem tsak “hogy eképp semmit nem tet 
tek a’- Romai Birodalom -megerősítéséhez, 
de éppen az ő hanyatlásokon nyött az a’ Bi 
rodalomra nézve veszedelmes ereje Jobba 
gyaíknak, a’ hatalmas feudalis systema aző 
hanyatlásokon csírázott ki ; midőn a’ mint lát 
tuk, már a’ Magyarok minden régi показы: 
li‘alapos Törvennyeikkel itt fenn állottak. — 
„Hinc factum, ut Carolus Ludovici balbi Fi-~ 
„lius, a simplici potius indole et dementia ’ 
„quam stupore ,simplex dictus, anno aetatis 
,d Q, a Fulconev Rhèmensi iñungeretur. Eudo 
„vero comparatis copiis incredibili celeritate 

`„Carolum occuparet, eumque in Germaniam 
„ad Arnulphum compelleret etc., nec став, 

— „quamvis transactione inita ‚ regnavit , quam 
„Eudo (mások Ottonak is nevezik) lethaii cor~` 
„reptus morbo, comendatoCarolo, a quo Jus 
„Нева; nec universus quidem orbis si con 
„spiraret, amovere vaieret, regno se penitus ' 
.,exuisset etc. sub eodemCarolo, quod Regnum 

r 



д 'enf 
„paferïŕum quasi precario recupeŕa‘ssël ‚ for-' 
те contigit , ut eo’vel invito - vél 'couñivente 
„suas quisque dignitates; praefeelura‘s; çTömita 
ntus ditionesve , quae antea Begii 'dó'nl'ń‘xii fue 
braut, non solu'mfretinere, sed-tamquäml pro 
;„prium privatumque dominium possidex‘e et 
,&quot;,ad posrteros transmitterç coeperitpea-~ tan-' 

. „tum lege , ut que quisquemunere vel 'berge 
' „ñcio donabatur, vel jam fruebatur, e0 regi 

„su’âm‘fidem jure' jurando, iisque co‘nclitioni-` 
„bus, quae feudaliJure comprehenfluntux‘de 
„vînc|ret, quia veroillis,v qui primores posses- . 
„sionum dígnitates obtinuerunt, indultum, ut 
„quodam patritiali jure eas tene'rent , &gt;ideo 
¿,Prìmaíes, Proceres, aut Principes ab illius se 
„culi scriptoribus nuncupantur, quos recen 
„йога secula Pares nominavere. Hincffeudo 
„rum tam regalium et primariorum; sive rina 
„jorum mïnorumque in regno, pŕaeterquam 
„comitatus Flandrici jus et erige, Hinc Du 
„cum, Comitum, Marchionumque dignitas et l 
„potestas, quae ante haec temponaria, juris 
„Brivativi perpetui et haereditarii esse coepit“ 
ezt; irja ê dologhoz azon Polyhistor 4. részben 
1666. esztendei kiadásban Arnulph Császár 
ide'jére. Ugyan az a’ lll-ik Lajos idejére, a’ ki 
mar Arnulph ‘пап következett, és elsö ê зае 
тем, kiltl a’ ,romai Birodalom rencljei Válasz 
ta'ltak ¿Câászárnak , azt irja ‚ hogy ezen Lajas 
alat_t hozatott az a’ Törvény, mellynél fogva 
a’ romai Császárok a’ romai Birodalqm f6 
rendj-ei Ми! választaltaln; és eképp a romai. 
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constîtutîo és romai~ feudalìs systems Вез 
detet adhatott a’ Magyar megyél: joszágai’ 
( Bonorum castrì) el idegenit tésének ; a’ 
Szent Korona fö jussai késöbbi meg szükíté 
sökreyaló vágyódàsoknak , a’ szabad Király 
választásnak, mellynek volt a’ Magyaroknál ia 
szerentsétlen másolatja ‘J de nem az alapos 

 

*j И! le irom azt, a’ mit Bizarus Péter I. Maxi 
milian дна! tartott romai Bìrodalombeli g'yü 
lesrül ir, hogy kiki lássa, hogy ez, ha még 
nem roszabb,tsak egyedùl ll-ik шёл“) és ll-ik 
Láioa idciével egyez. -- „Caeterum cum in» 
„Зенит Solimannipotentiam весит animo di 
„lìgenîiu's perpenderet , videbat hos omnes ар 
„Paratus minime sibi sufficere , idçpque op. 
„portare , ut ad орет viresque Impex-n confuge„ 
„ret, sicuii eins majores (светит, quoties tur 
„cica vi et armis oprimerentur, vel lpsimef ali~ 
„qua honesta causa impulsi, ei bellum inferrc 
„statuissent, Cum Начав nec suo muneri nerf 
„saluti ac dignitaii illius Imperii, cui ex Ger» 
„maniac Principum consensu praeerat, ulia ra 
„iione deesse мы, statim Augustae Vindeli~ 
„corum comitia germanica indixit. Causa cur 
„Caesares , cum aliquid hostile moliuntur, hu~ 
„iuscemodi conventua ex omnibus Germaniae 
„рать“: convocare soleant, haec praecipua 
„omnino est, ut sibi suggerantur vites omnia 
„que adiumenta bellica , quibus in hosîem prac. 
„muniantur etc.\Cumprimum itaque Augustam 
„pe'rvemsseh proclinus germanos regulos atque 
„primo‘res per‘li‘iteras certosque nuncios аф 
„monu|t, ut omni mora postposita, sese ad in 
„dicta comitiq transferrent. Caeterum initio 
„multas caußae oriebantur , quibus s‘c‘impcdiri 
„фетиш. auo minus tune :inks voluntati moral; 

\ 
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Magyar alkotmánynak , melly elöbbí,l örök 
negen és különösen örökös Királyságon épül,` 
Ezek világosok, a’ kik ellen akár Нашёл]: tör 
vénnyeiböl, akár a’ történetekböl, nints mit 
állítani; de minden esetre ‘газу eröltetett, 
табу nem elegendöképpen világos, és mások 
egybe tartásával mást jelentö elöádások sem 
mit se tesznek. 

Nehéz is azt tsak sajdítani is, nem kü 
lönösen megállítani , melly Nemzet kitöl és 
honnént vette Törvénnyeit; mivel azon testel 
поп lélekkel, azon gyarlósággal, azon ‘(вьет 
вё55е1, azon szükséggel tekintetöleg bir az 

 

„gerer-ent, in bis autemhaec praecipua videba 
',.tur, videlicet belli rumores, qui erant in ео 
„rum limitibus ac ditione ob reges Daniae et 
„Sveciae etc., alia difñcultas, quae nonullos ex 
„Principibus remorabatur, quo minus ad corni 
„tia festinarent, erat ob quaedam alia dissidia 
„exorta inter duos alios fratres Vinarienses etc. 
„postremo Philippum Landgrayium Cattorum 
„(mások iriák Chattorum. ájgffm.) Principem do 
„mi detinebant nuptiae Ludovici filii sui secun 
„dogeniti, qui Christophori Ducis Vürtember 
„gìi filiam in uxorem duxerat, et propterea se 
„ipsum excusabat. Porro eandem causam adfe 
„rebant tredecim `alii ex germanis Proceribus, 
'„ac etiam plures alii nobiles ac illustres viri, 
„ac idcirco initium horum comitiorum proro 
„gabatun Nuptiae hac solennipompa celebraban 
„сут, et quoniam illis tot reguli iotque gene 
„па prosapia insignes viri intererant, Caesar 
„et rcliqui Principes, qui adßrautpsummoperc 
„avcbant etc. 
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en'fbá'r вып-ё’ Sequana, вы!‘ a’ ljuna'hqk'ár 
a? Tanaìs vizét vagy a’ Nilust, ak‘ár-a’ над! _ 
Magdòlna vizét igya; könyen történhetik te; 
bât, hógy. gyarapodására ‘аду mentségérc 
nézve -h-asonló gondolatokra vètemedik;y melly 
nem' másolatást, hançm azt bìzonyitja: hogy 
eíféle домам: а’ természeti Törvényhez leg-_» 
inkább közell't. ’ ‚„..‚ 

Az egyedill legbîzonyosabb a’ Törvények 
yeifedetében, hçjgy az .Asíaiak az atyaì .hatal 
mat legìhkább képzelték országlálsokban.` A’. 
Törvények .elszärmaztatasában pedfg az: hogy 

` a’ nyertes tolja az igáját a’ Imeg gyözött пуг’х- f 
' kába. .Hçgy a’ hatalommal kö'ltözö пёр,’ min» 
den Нине! nélkül, mìndég arhazai Törvén 
nyeit magàval vìszi. -- Ebben Troja veszedel.. 
métül egész a’ Botani és Jakson öblek meg 
szállittááiág minden esetek tanUbiZOnSágai'nk,l ` 

 

II. sZ`AKAs z. ‚А. 
Е szerént a’ nyomoz‘ást- ott kellene Веш 

denî, а” hol ditsö eleînk ezen édesvHazánk 
létïnek , az Isleni gondvisçléstöl vezéreltetvén,~ 
а’ talpkövét tették.4 Mart&gt; mint hogy mín»-y 
den Törvénnyeink, mind „а’ régi dîtséretes és 
jóvá hagyott“ szokásokon épültek (Anonîm. 
40. 53. részíben, Sz. Istvá`n 1. k. 8. ŕ. 2-ìk 
Andrés arany petsétes' Törvénnyében; Lajos 
мы; törv. 9-ik 5.; Sigmund Király 1430 Y 
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esztendei ió-ik 1405 eszt. 5. 7. 8. 14. ай, 
és 17 - ik art. [rik ; ugyan annak azon езж 
tendöbeli fz-ik törvénnye 7. 19. R11-ik art., Al 
bert Király törvénnye 1. 2. 3 art.; elsö Мё 
tyás 1-5 törv. 1. art. negyedik törv. 1.art; má 
sodik Ulászló 1-SÖ törv. 1. art. ’s a’ t.) mínden 
a’ mit ditsö eleink tettek, az Ö törvény alkot 
mánnyolcnak, mellynek а’ Hadi dologx‘a való 
iigyelés majd az egészét tette, természetes, 
szüntelen чаю és legbizonyosabb élö magya 
ráz'ójal ’ ' 

De minek elötte meg induljunk таит tud» 
nunk kell: \ ` ' 

Mi a’ Zászló? mi a’ Zászlóss’ág'? 
Felelet: a’ Zászló (vagy az Aszló) bizo 

.nyos esmértetö yjel,k melly alatt a’hadi népek 
'magokat бета tartják; &gt;annyi'mint Zászló had, 
Zászló allja; (deakúl regen Banderium, Ева 
zán pedig a’ mim*l mòst is hivják- Vexillum, 
de ezen munkában на!‘ ama ynevezet alatt jön). 

dluizonyos szám nép , mellyre a’ hadak а’ rend 
végett és részei tekíntetéböl osztatnak, mint 
a’ Király Zászlója: ezred, Regiment, a&quot;Pala-- 
tinus , Nógrad’ , Baska Zászlója. Hol na 

A gyobb értelembe vétetödött egy egész hadért, 
mind Sigmond Király 1403 esztendei törvén-- 
nyében 3--ik§--ben „vel ratione erectionis Ban 
derii aemull -nostri“ --- hol kissebb értelem 
ben, anriak yegy résziért, mint egy nemes 
hadáért: mint Sigmond-ä-»dik törvénuye 3--dik х 
агНЬпПиэзАЬ’ап „сит’есгит Dominio ae gen1 

Varady n’ Magyar Zászlóxiságról. i 
»\ \ i 



tibus seu Banderìis“ --de még ez is hol ввёл, 
ho_l csak e'gy része, egésza’nyolczadig. Mint. 
az 1492 eszt. zo-dik, és az 1498 esztendei 
QO-dik; mint az i526l esztendei 27-dik 16!‘ 
vények bizonyitják. ' ‚ 

А’ Zsázlósság (Systhema Banderiale, Jus 
Banderiale) a’ zászlóval, zászlós haddal biró 
hatralom , és ezen hadnak a’ szerkesztetése. 
Ezen munkában azon rend, mellyet a’ Magya 
lrok addig , ymég az .Alkotmányok értelmében 

‘l egyátaljában katorìáskodtak, és bátor létöket 
eszközleni szüntelen segitették, a’felkelésök 
re, és annak modjâra nézve tartottak: és 
ugyan ezen volta` az, а’ mellynek régi mi lé 
ш vizsgálni Год)“; 

- Talán tagadhatatlan az: Hcigy ditsö ele- ' 
ink, édes hazánk létének a’talp kövét ott tet 
ték,a&quot; hol Szittyában való maradáisokrúl- le 
mondottak, és _más haza megszerzéséx‘e ren 
delt fök'alatt, magokat elszánván, ezek „Mi 
nekután'na bölcs tanátskozással czéljok’elérése 
modját meg efrrtették,` és и! magoknak örö 
kös törvennye'é és й} létök alkotmánnyává tet 
ték volna, Almushoz igy szóllottak (Anon. 
5-dik részében)“ „„E’ mái napságtûl fogva 
tégedet mpgunknak vezérůl, és parantsolóúl 
választunk, és a’ hová téged a’ te szerentséd 
vezetend , téged odáig követünld‘“ 

Ezen fontos szavakkal kezdödött a’mos 
tani éries magyar Hazânk léte, 

Es mivel `ezen szempillantástúl fogva, 
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szükséges ditsö eleinket minden hozzánk é'ŕtt&quot; 
le'pésekben vigyázva megszemlélni, okát, ere 
detéttetteiknek , а’ mennyire ez az ember'r 
észnek tárgya lehet , felkeresní, vizsgálni;` 
és igy, azori szert, renglet, a’ mellyet ök tud 
tak, `tartot`tak , és a’ mellyel országlásokban 
éltek , de irásba ‘ладу’ nem foglalták, vagyrha I 
tették is, az .mi hozzánk, nem úgy ért, az 
ö cselekedeteikböl elö keresni. 

Vezetönk lesz itt azon hazai író, a’ ki 
eiïelül legbövebben ir, Anonyrnus Bela Király 
irója, mivel ennél nem tsak régiebb irással 
nem birunk, de éppen nem jutott hozzánk 
semmi, ama hires magyar krónikákbúl, mel--A 
lyeket ö, Thuróczy és más.régebbi hazaiy 
irók olly gyakor emlegetnek. 

De mivel ö ellene már sokan felkeltek, 
és Ötet ki meséz'öriek, ki rosz, ki 'tudatlan 
irónak,kiáltotta, minek elc'itte elöadásán meg 
induljunk, illik, hogy ezen elleuvetéseken al 
tal essünk. ` 

 

-im. SZAKASZ. 
' ' Anonimusrúl többen íŕtak, a’ kik közt 

emlékezetre méltó bölts Pray György', a’ ki 
éles észszel feszegette állításait; _de a’ kinek 
hasonló nagy tudománnyal, igazr lelkiatyát 

. 3 l 
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I mutató csendességgely megfelelt Katona azon 
könyvében „Historia critica primorum Hunga 
riae Ducum Pestini 1778; de Anonymusnak 
mind történetei igazságát és hitelességét mìńd 
helyességet senki az ö ,vélekedése szerént olly 
semmivé nem tette, mint tisztelendö Szkle 
nár, azon könyvben, mellynek a’ czimje: „Ve 
tustissimus magnate Moraviae situs, et Primus 
in eam Hungarorgm ingressus et inçursus,l 
quem geographice historíce, òritice descripsit, 
ac plerumqjue coaevis monumentis illustravit 
Georgius Szklenár presbyter Stl‘igoniensis AA. 
LL. ét Philosophiae Doctor in Regio Poso 
nîensiArcbi-Gymnasio Humaniornm Profes 
sorprimus. Posonii 1784.“-----Ezen bölts iró _ 
е’ könyve foglalatjában, a’ mellyben mindent 
eröszakkal а’ maga tárgyáŕa Ahúz C' a’ muri»` 
Кар minémüségét erre nézve igy adja elö 

 

i) R‘óvidség okáért {за}: két példára utasítom az 
olvasót, mind a’ keltô a’ 10B-dik lapián van, 

’ és ugyan az elsö: -— „At idem clarissimus Au 
'Ihor eodem libro paulo a`nte ostendit, per Croll~ 
tiam Porphirogeniti non .aliam censeri posse 
regîonem,quamBohcmiam ---“ ha az illy Кбит 
kezîetés А&quot;, nints, nem is lehet semmiérîéke 
I’történeteknek A’ második ez: „id ipsum et 
alii et aevo et loco viciniores Надым scrip~ 
iores. Eginhardus Pannoniae superiori ex ad-` 
versa Банный ripa opponit Bohemanos “ 
(hogy bozza ezt kiŕ’az különös) „Sic enim ad 
Annum 79! loquìturr‘ „„transacto vere circa 
aesfaîis inilium Bex de Vormatia movens Boje 
ariam profectus est, ut Hunnis quam primum 

l 
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„Liber g-dus caput 1-um Rejicitur authoritas 
Anonymi Hungaros per Ungenses terras in 

 

posset Bellum~inferreh` Comparatis igitur ad 
hoc ex omni Regno эра validissimis copiis et 
comeaîibus, bipartito exercitn iter agere caepit; 
cuius partem Theodorico Comiti et Meginfredo 
cubiculario suo comiltens, eos per aquilona 
rem Danubii ripam iter agereiussit. Ipse cum 
Ваша, quam secum retinuit, australemeiusdem uminis ripam, Pannoniam petiturus occupavit 
-- culnque Rex cum eo,'quem ducebât, exerci~A 
tu usque ad Arabonis диета venisset, {папа 
misso eodem fluvio, per ripam eius usque ad 
loeum, quo is Danubio miscetnr, accessit, ibi 
que stativis per aliquod dies habitis, per Ваш 
riam reuerti магии, alias vero copias per Boc 
manos via, qua ueueraut, reverti praecepit, sic, 
Saxones per Boemanos, ut jussum erat, Domum 
regressi sunt.““ Jam autem Araboni superioris 
Pannoniae fluvio ех. adverso Danubii obiiciun 
tur orae nitrienses (ez nagy ugr-ás )“ per eas 
autem reversus exercitus dlcatur (ez nem Багаж) 
„per Boemanos, iter suum relegisse, clam ne 
mineni esse potest (igen fölötte v'aló bizoda 
Пот) llic Boema'norum terras ac proinde Bo 
hemiam iacuisse“ --- illy értelem'mel azt lehet 
rnegmutatnihogyAnstria napkeleti lndiába van, 
на]: egy ott lóvö Angius ‘аду Frantzia irja fel; 
hogy onnént Aus’ztrián megy viszza. Ambar mé Eginhárdbúl а’ sem &quot;Щит ki, hogy Theodoriî 
elért é Nyitráig? és ha el érlletett iS', katana 
lévén , elhagyta é magát Csalóköz e's Ko 
márom vármegye által az urától „дышат; Е’ 
’sa’b illy következtetésbůl áll tisz. Szklenar 
könyve. _ 
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Moraviam (errül pedig így Anonymus nem 
is álmodott) ducentis, Caput 3-ium: Regnum 
Bulgaricum, quod Anonymus intra Tibiscum 
et Granum ŕluvios (ez sints igy Anonimusban) 
Valachicum item, quod in Transilvania defìgit , 
&gt;conßctum `est“ ’sa’tl Е’ szerént tehát Anony 

` mus semmi se volna; mìvel pedig én még is 
Anonymust , mint az én csekély itéletem sze-/ 
rént, azon idökhez és irókhoz szabva leg 
okossabb, legigazabb irót, -munkámnal; alap 
jáúl течет , kötelessé‘gemmé lett , ezeknek 
okát adni; melly rövideden abban áll: hogy 
én tisz._ Szklenár âllitásait se azon idöbeli, 
se késöbbi történet irókbúl, de még az Ö ál 

,tala Aelöhozott bizonyságokbúl se találtam 
igaznak lenni. Mi több? ugy néztem ki gya 
kol` olvasások után belöle, hogy mintö 12g-ik 
lapján Anonymusrúl mondja „ expugnatùs 
a se ipso“ Ö maga m’agát sernmivç teszi. De 
hogy az olvasó maga itélhesse a’ dolgot, lás 

‘ sul: közelebrůl: 
Elsö könyvében ir „de antiquissirno 51111 

VMor‘aviae magnae“ rövidség okáért ezt elha 
gyom, &gt;mivel nékůnk mind egy, akar hol lett 

`légyen az ö nagy Morva országa, a’ melly- n 
1111 а’ történet iróknál olly kis, és tek'íntetöleg- 
semmi emlérkezet nints. És mivel nékü nk mind 
egy , akár melly nemzetek omladékán állitot 
tak fel ditsö Eleink országjokat. Ezek keresése 
ugy is tsak bizontalan nevekre megy ki; mel 
lyek hol szükebb, hol igen is tágy értélernbeV 
vétetödtvek, иду: hogy ha olvassuk is Bomai, 

I 



llly'ricus,Pannonus,Slavus, Gothus, még sem 
á tudjuk,melly országbeli , demég azt sem tud 

juk bizonyosanrmelly nemzet , mivel ezen 
időben , úgy mint а’ keleti Romai birodälom' 
hanyatlása, a’ nyugoti' birodalom Romulus 
Augustulusban megszünése külömféle nemze 
tek által való elfoglalása, és Nagy-Károl ál 
tal új feltamasztása idejében, a’ világ öszve 
keveredve lévén, találtattak mindenhol min 
den nemzetek, ngy: hogy se a’régi határokat 

‚ (ha tudnánk is) az akkori nemzetekrül', 4se 
az akkori nemzeteket a’ régi határokrúl bi 

' zonyosan senki el nem találhatja; mert а’ 
támadók és erőszakos foglalók nem szokták 

— magokat a’ mappához alkalmaztatni, degbi 
zonyos, hogy valahányan írtak Pannonia ha- ` 
tárirúl, annyi felé vitték azokat; és végtére 
«Appianus szerént Pannonia шутит neve 
alattis, mint észre is vehető; és tehát viszont is 
vétetőd'o'tt'; hát már mi nemü igaz következtetés 
lehet egymás ellen egyik vagy másik szó után 
Így vagyunk minden régi nevezettekkel; talán 
tudjuk “meddig volt Dacia, Maesiaílvagy hol 
határoztattakw Tótok lakási? —— tsait. 

Eppen ezen keveredések után, mellyek 
az 5-ik s'záziadbúl egész а’ g-ik századba ter 
jedtek, íöttek ki иду mint 884-ík esztendő 
ben ditső eleink; hogy tehát szerecsent most, 
a’ ki а’ régi országok neveirűl akaria meg 
állítani: ez országot melly nemnek? melly 
népnek? meddig? akor-itt bírnia kellettílúgy 
vélem, hogy senki se tagadhatja. 

1 ` s. 
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А’ másndik könyvében mint már lá'ttuk 

gondolja tisz. Szklenár, hogy semmivé teszi 
Anonymust; ezt illikfehát bövebben megvizs 
выпить Elsö részben kezdi Anonymust azok 
nál fogva ostromlani, à’ mellyeket Attìlárúl 
beszéll , és azt veti ellene 1Q7-ik lapján-~- 
„et enim Attilae tempestate‘nec a Romania- 
Pannoniae avulsae, nec proinde Hunn'orum 
imperio obnoxiae unquam fuere“ -- En ezt 
is. mint a’ Inunkámmal semmi egyenes érés 
be nem esöt rövidség okáért elhagyom‘, an 
nál is inkább mivel az elö hozolt irók egye 
nesen ellenkezöt bizonyítanak; mivel nem 
hiszem , hogy állitása e’ következendök mel 
lett, а’ mit már mások is Attilárúl felhor--- 
dottak, megáljon --„His consulibus Panno 
niae (гены akár álsó akár felsö, akár az a’ mi 
e’ név alá huzódott) quae per quinquaginta 
annos ab Hunnis retinebatur, a- Homanis 

l‘receptaß sunt (Márcellinus a’ L27-ik eszten 
döhöz) --\ hogyezt a’mondást; receptae sunt 
értse a’ világ, e’ van utámnaitéve---v- „hoc non 
intelligendum, quasi Hunni cesserint e Pan, 
nonia; manserunt enim, et Aetius Anno 432 
eos ibi invenit; ast Hunní,a ut nonnisi oporf' 
tuvno tempore, àuctîs' priqs vi'ribus, et subjuga# 
ta tota Scythia, periculurn ármorum cumvRo!- 

l manis fors cum maximo detrimento `suo, ut 
exemplum Gothorum docue'rat, faeerent, inte-_ 
rim tamen parti Bomanorum Imperii,nempe 

\ Pannoniae, pede firmo insisterent, etjsolu-p 
lionem annuamin modum tributi perciperent, 



tempori cedere satius arbitrati: itaque pro 
fèssi sunt ..- se Pannoniam jure beneficia 
rio Homanorum possessuros 5 et id Ho 
manis vocabatur récípere provinciam“ --- 
(Jordán) -mivel onnan, hogy Priscus és Pál 
Deák egyenesen Budát nem emlitik, meg 
távúl sem következik , hogy a’ létét tagad 
nák; mert igy Flavius Josephus' szerént , de 
bello judaico 16-il&lt; könyvében Agrippa Ki 
rály elöszámlálván minden nemzetét a’ Ro 
mai birodalomnak,`se Tótrúl, se Marahanus 
‘аду Moravusrúl, se nagy Morva'országrúl 
nem emlékezik, honnént а’ képpen ennek 
nem léte következne. Mivel Attilát, ö akar 
mikép erölködik is ellene, és ezen magy ha~- 
talmas uralkodónak Pannoniában tsak csa 
pást hágy, minden történet irók lF’annonia 
urának- valják, а’ kiri'll Priscus azt iria; Воду: 
„Nemo unquam eorum, qui in Scythia vel 
alibi regnarunt, tantas res tarn brevi tempore 
gessit , totius Scythiae dominatum sibi corn 
paravit,- et ad Oceaniinsulas usque imperium 
suum extendit, ut etiam Romanos tributorum 
rpraestationi obnoxios haberet.“ 

A’ sz-ik részében 1 -ä és 2 -‚П‹ mikke 
lyében Katona ellen már egyenesen Magya 
rok történetére nézve azt álítja,hogy Anony 
mus, 5-ik Ó-ik r, nem egyez meg_Porphiroge 
nitával: az tévén Almust, ez Árpádot elsö ve-à 
zérnek; az a’ nemzet hét f'ö emberei, dz a’ Cha--- 
:páriai Kagan által 's a’ t.; azért nem igaz, a’ ` 
mit ir Anonymus. 



. А’ mi ezt illeti: mivel` én éppen nem lá 
tom, honnént lehetne mondani, hogy Ar 
pád nagyobb hatalommal birt volna mint 
Almus: minekutánna,'Anonymus 6-ik ré 
sze szerént az Alkotmány 2~ik állapotjában 
nínts kitéve,hogy Almussal osztozzanak egye 
nesen a’ Magyal‘ok , nints kitéve, hogy tsak 
a’ i'ö személyeknek lenne része а’ sze-rzendö 
országban, nints kitéve hogy kinek mennyi 
része légyen; hanem: а&quot; 11111 fáradságokkal, 
szer'eznének, abbul senki ki ne zárattasson ; az 
adó hatalom tehát, а’ fáradság, és az érdem 
minémüsége meghatározása és az megjutal 
mazása ekkor is а’ veze'ré volt. Hogy Almus 
itt 'i'ò'lcleket nem ajándékozott, tsak а’ volt az 
oka, hogy az ö feiedelemsége alatt még nem 
volt mibül , mert ha lett volna, bizonnyára б 
15 а11011 volna, mert: „erat ipse Almus pius, 
benevolus, largus, sapiens, bonus miles, hilaris 
dator omnibus illis, qui in regno Scythiae tunc . 
tempore erant milites.“ --- Minekutánna Ar 
рад 15 а’ fiat Zoltánt tsak azon az úton tette 
Magyarok vezérévé , mint Ötet` Almus ‚ а’ ki 
rül 13-ik részben igy ír Anonymus: —-— quar 
to autem die, inito concilio et accepta fura 
mento suorum Dux Almus ipso vivente 111111111` 
suumArpadiumDucem acPraeceptorem constL- _ 
tuit,“ az elsörül pedig 53-ik részében igy: „Dux 
Arpád accepta juramento primatum et mi-p 
Iitum Hungariae, lilium suum ZultamDucem 

_cum magno honore elevan' fecit.“ -- Ezeliet- 
'he meg fontoljuk , el kell ösmérnünk', hogy: 
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cum consîlio ëonstituere, vagy cum honore 
elevati facçre, mindég az ország Gyülésén örö 
kös’ 'pompás elfogadását jelenti. —- Mivel te 
hát én ezekért inkább tisz, Szklenárral tartok 
abban, Воду А!пшз olly vçzére volt a’Magy¢-- 
roknak mint Arpád; _ Arpádnak a’ Kagán 
дна! való felemelésében eggyel se; azért itt 
hogy tisztelendö Szklenár ellenvçtéseinek meg 
feleljek, a’ próbák minemüségére kell vìsza 
mennem, a’ végre, hogy megmutassam: hogy 
itt még talán еду yharmadik allitásnak is\` 
helye van. 

Midön a’ két ellenkezö bîzonyság értékét 
az öszveállitásnak a’ szélsö pontjáìg vinni 
kell , иду Уё1еп1; hogy nem tsak a’ 111611656 
gaikat , de ezeknek környúl állásaìt, természe 
tes tehetségeit, és 'kìváltképpen nemzeti tu 
lajdonságait is, tekintetbe venni, és egye-- 
nesen mint Tanút, -— Tanúval egybe állit 
tanî kell. 

.ltt Porphirogenîta Görög Csá`szár mint 
l I‘ró , és egy Magyar Király Irója közt, Ма 

gyar dofbgkrul van az egyenetlenség. ` 
Midön Porphirogenita а’ romaì keleti ВЬ 

rodalomban Ян, már annak elötte 473 esztem 
dövel, ìa’ nyugotí római Birodalom Romulus 
AUguSt/ulusban a’ nagy rendetlenség miátt el 
nyomatott, és már más nemzet allatt , más 
Alkotmánnyal álott fenn. A’ keléti a’ nyugo 
tit minden rendetlenségben ha nem elö'zte, 
legalább hasonlitotta; фа hogy késöbb пуста 
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tott el, tsak a’ volt az oka, hogy ê gondolat~ 
‚га késöbbi nemzetek&gt; vetemedtek. Minden 
esetre: Constantinust'Napoleonnal‘ ńem lehet 
egybe hasonlitâni. Ha Napoleon irt торта 
Magyar történeteket, és egy Eszter’gomi Ег 

' sek, vagy egy Person'alis, kinek hinnénk töb 
bet, és kinek kellene jobban hinnünk? -Az 
idegen iró, ha mindjárt az országou keresz 
tül menne is , mindégmás fülével’hall, más 
fejével tud , ha felveszszük , nennyi kell oda, 
hogy еду valaki a’ пешие!’ nyelvét, szokásait 
tör'vénnyeit, tetteit értse , типа ‚ lássa maga, 
és azo‘k természetéhez alkelmaztattva szóljon. 

Ezen kivül Porphirogenitánalç Irása a’ 
kůlsö Nemzetekrül minden történetbeli ne 
mlìsittés nélkül szükölködik ; -- mint itt Szkle 
nár 137 lapján fel hordott helyében iria, „Teur 
corum gens (ezel: a’ Magyarok) Olim (ez az 

_ idt'i meg határozása) prope Chazariam (ez a’ 
hely meg határozása) habitabatin loco cui'cog 

i nomen Lebedias, (ez mi Í’ Ö kivüle senkise tud 
‘ja)' a primo ipsorum Beobodo, qui nomine 
quidem Lebedias aëpellabatur, dignitate vero, 
quemadm/odum reliqui ejus Successores Beo 
bodus vocabatur , erantque gentes eorum 
septem, et Principem vel indigenam vel alieni 

f genam habueruut nunquam‘f‘ -Jmár ez se ma 
gával: mert volt e’ _szerént föjök és nem volt; 
se a’ Magyarqk történetével, mivel ezeknek 
vezérjek volt, nem Beobojok; ö pedig azt ir-` 
ja: hogy az elsö ollyan volt, mint a’ köv`etke~ 
zöi agés: az парт, Se а’ szittyák törtéńetéë 
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vel meg nem egyez,A mivel ezek vezérekkel 
(Reges) birtak, es Cyrust is Tomiris királyné 
joli alatt verték meg (Danes. gen. temp. no 
tio) azt bizonítják Leo sapiens szayai is, „haec 

vigitur gens, quae unius imperio regitur.“ - 
llty ellenmondásokból all az egész története, 
иду hogy tisztelendö Katona másokkal se , de 
,magával éppen nem tudta megegyeztettni; 
és a’ fenn forgé kérdésben tsak иду, ha Le? 
bediásban Elödet, egyet az Almus alatt Куб f5 
emberekbül képzelne (19o-ik lapján ’s elöbb) 
a’ Chazárokat pedíg ugyan azon Attila fiaibul 
származó Magyarokká tenné (Q6-ik lapján), 
de a’ mellyeket ha Еду 'veszszük feLUgyan tsak 
azt a’ mit Anonyrnus jobban ir, jelentenek, 
és egyedül az elsö vezért hibázzák el. ~- Нет 

l is lehet Porphirogenitát yiárteni ,-~ se másoklàal 
megegyeztetni , tsak sok elöre botsájtott, 
gyakor szinte olly bizonytalan -feltëtelek után, 
иду hogy méltán mondja Katona 1,28-iklap- ’ 

' jan: „atque hunc in modumAnonymum cum 
Porphirogenito facilius posse conciliari nos 
quidem existinamus, quam ipsum'Porphiro 
genitum cum I/’orphirogenitof‘ ‚ 

TOVább az ö tulajdonságaihoz tartozik 
még az is , a’ mit ir felöle Polyhistor. _Cedre-. 
nus és Luitprandus után, hogyA tudni illik: 
„his periculis exolutus Constantinus, domi 
quidem artes liberales pene emortuas arith 
metica-m, tnusicam, &gt;astronomicam , geome 
tricam refoc'illavit, invitatis ad easdexcolendas&gt;` 
praemio , qui ingeniis pollerent. Filio Roma-,_ 
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no' jam consorti Hugonis Italiae regis fìliamy 
Bertam, ex Bezola pellice natam, quae post Eu 
doxia dicta, uxorem dedit, eaque defuncta 
Anastasiam , quae ex Theophano, vili quidem 
loco, sed ad mlraculum usque pulchram Иг 
ginem; in ejusque gratiam commentariumde 
populorum, quibus aliquid cum Imperio su'o 
comercii intercedebat, originibus, rationibus 
vivendi, belli paeisque institutis conscripsit.“ 
— Innént látjuk, mi volt a’ fö czélja irásá 
ban; látjuk, hogy böltseket táplált, a’ kik ál 
tal készitethette a’ munkajit, a’ mellyek av 
val, hogy e'gy dologrul több helyt külömbféle 
képp szóllanak, több szerzöre mutatnak (mert 
egy szerzönek tulaidonitva a’ nélkül is tudat 
lanságát bizonyitaná). De még ugy is látzik, 
mint hay késöbbi is volna, (mint Katona is 
333- ik lapján m'cg valja) mert álván benne: 
„et ante hunc Arpadem Turcae Principem` 
alium nullum unq‘uam- habuerunt , ex cuius 
etiam Posteris ad hunc usque diem Prin 
ceps Turciae ponstituitur.“ Ebbììl tagadha 
tattlan, hogy Arpádtul ezeknekirásáig számos 
Magyar vezérek voltak , mert ez а’ mondás 
„ex Acuius Posteris ad hunc usque diem'“ sok 
onokára mutat. Маг pedigArpád gog-benmult 
ki ez álnok világbul; Porphirogenita Csáiszár- 
pedig gt3-ban az Annyával már uralkodott, 
919 -- ben шаг Bomanust vette segítségül, ez 
idejében volt, midön‘ tsak a’ tudományokkal- 
fogalatoskodott, és 959-Ъеп meg halt; hogy 
az utolsó öregs'égbenjrt volna, midön шаг а&quot; 



testi és' lelki er'ö -lankadt , nem Íis, vittaty'a 
` senki; de ha azon idöre tennénk is, hogy 

álhat meg a’ „cujus Posteris adhunc usque 
diem&quot; legföllebb 5Q~ esztendö lefolyásával'? I 
7- Katona többi Böltsekkel g49-tül QÖQ-ik 
esztendeig állitja {газа idejét, a’ midò'n a’ Ma 
gyaroknál Toxus, Arpád elsö onokája, tsak 
elében volt uralkodásának ; hogy lehetne te 
hát еду olly munkában, mellynek sinor mér 
tékül szolgálni kellene, az Arpád еду fiat 
Poaterinek mondani, „ex cujus (Arpadi) Ро 

' steris ad hunc usque diem.“ --- Ez minden Ы 
zonnyára hoszú idöre sok onokára mutató 
mondás. Ha pedig idö elött Еду volt irva,'nints 
arra késziive, hogy a’ jövendöségnek bizonyos 
tanításul szolgáljon. 

Anonymus ellenben tudós Pap, (magi 
ster; --- как а’ böltseknek, a’ kikhez 325111116] 
tattak а’ tanitók, és törvénytudóknak ne 
vezete; a’ honnént máì napig meg ‘шагами az 
ltélö теле? Magister nevezete is. lnnént a’ 
Biŕák törvénytudók nevezete „Magistratus“), 
és Magyar minister volt, mint Notarius Regis, 
мы“ hitel'es &gt;személy is. Сцена volt az Кваз 
ság: „ergo potins a me de certa scriptura 
rum ex‘planatione etv aperta historiarum in 
terpretatione rerum vel‘itatem nobiliter per 
cipiat‘,‘ —- Tisz. Katona „Critica historiája, 
ВЫ Matyás in ácriptoribus ll‘erum Hungarica 
ricarum veteribus et genu'mís“ tett elöbeszédje 
szerént mindenektül mint illyen betsültetik; 
'és ha Pórphîrogenita- akkor élt'tisz, Szklenár 
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‚тем, liogy a’ morva tüzéînek a’ füstjét is 
láthatta. Anonymus ollyan személlyekrül, ezen 
szemellyek elò'tt és közt il‘t, a kiknek nagy 
Attyai sültjébül is ehettek, elr'iadása meg egyez 
minden nel, de különösen a’ következö Magyar 

‚ törvények természete és a’ szokás lelkével és 
a’ törtenekkel, a’ mi az igazság proba köve; 
meg egyez ide alkalmaztattva Chartuitiussal 
а’ vezérek számában, a' ki Geyzát attul,a&quot; ki a’ 
Magyarokat Pannoniába be vitte 4-iknek ál 
litja --~ „fuit in ea Princeps quidam 4 ab eo, 
qui Hungaris in Pannoniam in_gl‘essuris (tehát 
non e Scythia egressuris) Ducem se prae» 
buit“ --- ha tehát Arpád a’ nemzetnek tsak 

‹ pannoniába való belépése- elött'lett vezére, ki 
hozta ki öket Szittyábul? —- nem еду az, $211 
tyáhul ki menni, és Pannoniába bemenni: 
meg egyezA Thuróczyval, a’ ki Almust szinte 
vezérnek valja --- „hujus autem Pater in Ра- f 
triaErdelen oc'císus est, non enim potuit in. 
Pannoniam introire“ ---- nem volt éMoyses 
a’Zsidok vezére? -ámbár nem ment be Кё 
naánba. ' 

Ezek 18)’` lévén önként elönkbe tollya 
главы ez a gondolat, hogy itt meg еду har 
madik állitásnak van helye, tudni illik: hogy 
mindég, de f'ökép ezen állapo‘tban, hitelessebb 
Anonymus, Porphírogenitánál. ' ' 

Ez 'után Anonymus ellen Porphirogeni-~ 
tábul vett minden ellenvetések meg szünnek; 
annyiv/al is inkább: hogy e’ Chazáriai histo 
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ria, vagyd‘ugy nem af?. Magyarokat îlléti, 
‘аду mese. Mert ha a’ Magyarok Almost már 
Szittyában vezérnek tették Anonymus легенд 
nem volt sziìkség е’ végl‘e egyy idegen ' feie 
delem közben járása. На pedig feiedelem nel 
kül &gt;mint valamißepublicanusok jötte‘k volna 

.kiz hihetö‘nb, hogy ezen puszta -megkinálá 
son inkább nevettek, mint sem követték vol 
na a’ hatalrnas és vitézkedö Magyarok. »Nem 
illy könnyen szálnak le a’ hatalmas Nem’zetek 
a’ nemzetilételnek elsö Poltzárul. --~ Es ki 
gondolná azt azon nemzetrül, а‘ melly- Luita 
prandus szerént 'Brennánál azt mondotta :=- 
„Culla submittere, mori гад“. --- De ugyan 
onnént is, hogy -a’ „этом népben еще} 1161 
kül valóság, --- hogy rnidönfa’ Paczinacitá‘k ¿1Lh 
tal veretteti ki öket Porphirogenita, Chazár 
urai ’s pártfogói nem vedelmezték , eleget sáj; 
dithat’ó helytelenség. @MMM-»E11 '&quot;5 
' Es végté're a' -történetek, rnihelyt az ö 
értelmektül elhuzatnak , természetesen ugy 
is meg szünnek. Azért а’ történeteket nem 

' elmagyarázni , ‘аду а‘ jó hazaiakkal a’ дёше 
ges idegeneket ösz've kötni, mel-l)T a’ történe 
teket elrnási'tja, de nèha el is csúfitja, -- 
hanem betsülettelifélre termi kell, mind ad 
dìg, ‘пе-5 az ö értelmekben ellenmondás пе! 
kül nemI vétetödhetnels,13m;‘.'l im.; l 

Igaz ugyan, hogy a’ hazaiak ellen c'înn»ç 
kedvezés vétket vetik, de ̀  igy senkinek se hihet 
nénk, mert azr idegen ismét magárn nézve ha 
'-'¿ ‘ ‹ › ” ' «mi 2 Vál'ßdyr а’ Magyar Zászló‘sssgról. 4 i j( 

I 
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sonló állapotban van; egy harmadik illy еш 
ben ritkán találkozik; de az legújabb frantzia 
esetekbül, és ezekrůl valo napi tudósittásokbul 
kitanulhattuk, hogy tsak magok az országló 
felek és ezel: tiszjei tudták jól a’ magok dol-s 
ga okát és módját. ‚ А 

Azért ha Antonius Verantius érdemes 
bizonysága mellett --- „a nostris ego chro-~` 
nicis non discedam, quibus de Hungaricis V a 
lachiaeque utrius rebus magia credendum, vel 
omnium nationum testimoniisv puto esse , quam 
quae de his ipsis externae historiae -memorant, 
praesertim ubi quomodocumque audita poste 
ritati tradidere; quis enim potest credere, quod 
cujuspiam gentis monumenta melius ab aliis 

_. quam ab врата: inteligantur, et tum verius 
Itum uberius narrentur.“-- Mondom: ha ezen 
érdemes bizonysága теней Verantius Antal 

lnak, a’ ki 1569 esztenclö táján Esztergomi Er 
' nek, és nemes Hazánknak Primássa yolt, kö 

zönségesen a’ jobb tudománnya miatt 161) 
’ЬеНсеП hinni a’ hazaiaknak a’tulajdon 601301“ 
rul, mint a’ külföldieknekj ki lehet az? a’ ki 
ezt az idegennek kétséges elöadásában a’ mi 
Magyarinknak megtagadja, _a’ kiknek külöf 
nös lnemzeti tulajdonságok : 'inkább kárt szen 
vedni , inkább a’. maga думали: megval 
lani , mint sem liazudniy vagy érdemetlen di«-` 
(кидай. y -— 

i i ‚. А’ mi az Anathemát (magyarul átolcÀr leti; a* mellybe‘k 141 lapján igen meg lJQtrán-« 
l 
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йогой йзв. Szklenár z --~Ez v'alóságos régi li 
fejezése a’ hüségtelenségért hazafìai Мне ’s 
jussaitul való megfosztatásnak, és a’fbünte 

--têsre való kiadásnak, nem a’ romai anathe-e 
ma azon idöre чай‘) magyarázása’ értelmében, 
hanem azon értelemb'en, a’mellyet a’ kesöbbi 
törvényeinkben ezen szóval ,.proscrìptus“ dea- ‘ 
kositanak, és az 150A-ik esztendei l-sö ‘б!’ 
vény ez`en szavakkal „et a’ consortîo coete 
rorum nobilium regni relegatus etc.“ körülir. 
De a’mellyek mìvel végekre nézve egyre men 
nek, se tsuda, se helytelenség, hogyfa’ „pro 
scriptus“ llelyett, Anonymus Pap lévén Ana 
`themát tett; annál is inkább, hogy a’ „proscri 
rptus“ a’ Magyar átkot éppen nem mengya ki, 

` A’ harmadik czikkelyében Katonával ve» 
tekedvén beszéllìSzklenár 1/--ör, hogjr Anony- ` 
mus 8-ik, 9-ik, mdk, lvik, 15g-ik részében a’ 

_ Magyarokat a’ mint Susdálián Kíov теней 
` gyözedelmesen'Gallicián és Lodomerián ált,a' 
Havásoknak e’ Hazáha vezeti, nem egyez meg, 
se a’ lhazai , ‘sel’ idegen irókkal (145 lapján). 

ltt elöször Thuróczyt hozza bizonságul; 
lássuk hát, mit mond Thuróczy: „Transeun 
tes igitur per regna BessQrum albo Cumano 
rum, Susd'aliam et civitatem Kio nominatam, 
(e’ még mìndég Anonymus szerént van) dein 
transiverant Alpes (ezek havasok) in quan 
dam (с: történet irói hiba, ’s nem bizonyit 
semmi bizonyossa‘typrovinciam, ubi viderunt 
aquilas innumerabiles, _et ibi propter aqui 
las easdem manera» non potermi; Caz babuuádv 

‚ ‚ 4 . 
t 
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gyerekség) volebat enim Deus, ut citius des- ' 
‘tenderen‘t m Pannoniam“ (е’ nem Erdél.) -— 
а21$1еп akaratja júl van ielöh'ozva, е’ nélkül 
a’ hajunk szála se mozdul, és hasonló a’ Szent 
Lélek emlitésébez Anonymus által , „tandem 
devenerunt in conŕìnium regni Pannoniac (е' 
nem' a’mostani Erdel) ad terram, quae nunc 
&gt;Erdel vocitatur.“ ц 

' Ez után 146 lapján ernlíti Porphiroge 
‚111161: hogy ez mint legközelebb lévö (ez min» 
den esetre vakmerö superlativus) es a’ Ma 
gyar dolgoknak szorgalmatos irója (sok tiszte 
vlet a’ mint látjuk) ezekrül semmit sém irl, 
(nem nagy szorgalmatosság) Almus nevérül 
nem tudott (kevés eszköz a’ bizonyság tételre) 
es más uton vezeti Pannoniaba a’ Magyaro 
kat (repültette, а’ mint majd meglátjuk, ро 
tentes potentur agunt). ‘ 

Tovább elöhordja (2) Nestort, -hogy 
‘ez ámbár a’ Magyarok KiovQmellett való ált 
mentérül emlékezik, de nemzete’ csapásit еду 
szóval se említti. Ide tartozik a’ [pik czikkelye, 
mellyben Nestort ditséri, ámbár e’ se egyez 
meg a’ külsö s’ többi irókkal; és arra fakad 
(3) 14g-ik lapján; _ hogy gyalázat Nestor 
nakVnonymussal egybe-hasonlítatni. —— De 
mért? talán hogy ez tót, Anonymus pedig 
Magyar iró 1’ -—- olly valamit ok nélkül monda 
ni, nem tsak ìgazságtalan, de vakmeröség, vagy 
ttlég jobban megfordítva, merö vakság is. 

Tovább (4) sajnálván, hogy а’ Magyarok 
i n’ Russok földirül olly temérdek pénzt kihoz 
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talc, másoclszor már (5) mondja 148 lapjan; 
— hogy Anonymus Munkátsra, Tñuróczy ellen-` 

ben Erdélbe vezeti a’ Magyarokat. 
Minek elötte ezeket bövebben fejteges-- 

sem, azt kivántam elöre botsájtani, horgyA ‚ 
azért ~mivel a’ Görögök minden más пешие? 
teket gyakor megvetettek, a’ legditsösséges 
sebb tetteikriil mint közönséges dologrúl ir 
tak , vagy gyakor fel se vették, mint ha más 
nem‘zet ditsö tetteket nem vihetett volna vég 
be, egyéb a’ Görögök; én a’ Görög irók 
ellen , Nestor hitelességét e’ végre nem fejte 
gettem vvolna, (annál is inkább, 11053г midön 
amazok talán tsak a’ nagy hajókat számlálták, 
ez a’ ladikokat is felvehette) a’ mint е’ foly 

' `tában Nestor ellen а’ magyar dolgokrúl hogy 
masképp állott a’ dolog ,’ a’v 2-ik és 4-ikre 'I 
elöadom. Tehát: 

А’ mi il eti az elsöt és ötödiket: látni 
~való, hogy Thurócz)r nem ellenkezik egészen 
Anonyrnussal, mert ámbár ö Thuróczy utóbb 
Erdélt említti, de oda Anonymus is elvisz'i 
24--`ik `25-ilr QÓ-ik Qy-ik részében. Thuróezy 
tudva lévö kép késöbbi Anonymusnál, és а&quot; 
mint láttuk, Ö is néha a’ régi dolgokat kön 
nyen vette fel, mint tisz. Katona Critica His 
toriájában elegendökép látni, itt Erdélybůl 
egyenesen Székes Рей!‘ várra szállítja ma 
gyarit, &lt;2, k. 3. r. és e’ közt mit ‘tettek, má 
sokra hagyia. Éppen azert, mivel Anony-Y 
:pusitt különösen bf'ivebb és&gt; vigyázóbb, ÍObb 
Thuróczinál. Нет bizonyit e’ekkép Simon de 



Y vezeti; a’ kinek bizonyságával 

' posteaquam Marot 

„5“... 

túlPesten Ми! 
maga a’ szerzö 

21o-ik lápján elmondván „Simon de Kezav 
hum Svatoplugi patrem, 

nunciato infelici БЫ fato dolore evictum et 
Vespremii rebus humanis exemptum narrasset.' 
mox principio libri sequentie ~censet, Hunga ros ab Ungopro ectos , Danubio ad Pesthum ‘га/ест, quoddam Svatoplugi castellum vi in deditionem adegisse, Arpadum autem Б 
nitimas Albae plagas obtinuisse“ nem ezt teszilr 
e' Banzanus szavai,a’ ki oll)r éjszaki földrůl 
viszi Pannoniába a’ Magyarokat , a’ mellytůl 
a’ neveket vették '.„Hunnos et Hungaros can 
dem fuîsse дышат, utpote Scythicam, seu ma 

Keza, a'ki a' Magyarokat Ung 

- vis dicere Sarmaticam, sed Hunnos fuisse cog» 
nominatos a Duce Hunnos nomine, Hunga 
ros vero a Sarm’atica quadamregione, un' 
de in Pannonías venerunt, quam ex Patriae 
‘mae vocabolo nominari voluer‘unt Hungariam“ 
~--- és ezeken kivůl nem 'szollé igt,~ a’ ¿010g t nem bizonyitják é n’ magyar ‘ноты; Erdél» 
nek azon állapotjàt , a’ mellybe Anonymus 
helyl'i’ezteti? nem bizonyos az? hogy Erdél legelo &gt;Szent ими alatt jött a’ magyar bird’ 
dalom a'lá. Nem bizonnyitja é' ezt maga 
Thi’lï‘ófzy 2- k, 5. l’. „tandem cum Gyulà hun 
8ans, ‘р Pannonia habitantibus, infestus esset 

Ai211 multipliçiter molestus, per Sanctum Stepha« 
“um Bçgem in Pannoniam est deductus mon ,amen iste Gyula Capiianeus, sed ab illo’ter» 

&quot;blue&quot; a’ hol pedig а‘ Magyarok vezére volt az 
3 . 
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elfoglaláskor nem vette é mindjar-t a'vxmaga 
birodalma alá {nem valja é ugyan ott Thu 
róczy, hogy Gyula találta Erdélt? tsak hogy 
a' régiek metaphoráját. tulajdon értelembe 
vette: ---- net-atque iste Gyula Dux magnus 
et potens , qui-civitatem 'magnam in Erdélem 
in venatione vsua. invenerat, quae jam prie . 
dem a Romanís exstruct'a fuerat&quot; Nagy varast 
vadászaton találni egy hires hadi Veaérmk, 
halhatatlan dolog , ha tsak а’ vadászat alatt a’ , 
támadást (mint Nemrothrúl értik a’ szent irás 
àzavaìt „et erat robnstus venator“ scilicet ho 
m’inum) a' váras alatt а’ tartományt ‚ vagy e' 
tartomány fővárasának , mellyyZarmisnak llí-' 
чашкой, а’ maga nevére чаю!!! nevezését ,e 
mint Bizarrus Péter is (de bello pannonico) 
inkább hiszi, nem értjük. 

Végtére mivel Erdél, Dácianeve alatt 
is jön, és Ptolomeus Dácìáńak határúl teszi 
a'Tíszát; még azis lehet, hogy nem a’ hely 
ben, hanem tsak а’ nevezetben van a’ külömb 
ség. Errül, hogy tsak szót veszteni is kár. I 
később majd mégmeglátjuk. A'mái dolgok 
rúl, ma írjanak az Irók, még is külömbőzni 
fognak; melly gyengeség tehát a’ régi dol 
gokrúl а’ hajszál hasogatás. 

Porphirogenitárúl már Föntebb szóllot 
tunk; ide alkalmaztatva különösség az: hogy 
Porphirogenita nem tudásával is akar bizo 
nyítani, de ki nem látja: hogy nem szer. 
galmatos író, a’ ki nem ir? ki nem tudja? — 
hogy nem bizonyít semmit, a’ ki nem tud; 



--- hapedig a&quot; Görög Salmuces Árpád áttya; - 
az Миша, ngy hogy vakmerően ótsárolja Skle 
nár An'onymot, szembetünő. Hogy pedig POF 
phirogenita vezetné be таз uton a’ Magya 
rokat, nem látni, honnént mondhatja; mert 
az onnan hazurúl , haza küldi őket, merre? 
azt a’ Magyarok, dolgának gondolván, azon 
ő nem törekedett — „itaque reversi turci re 
gimem .suam desertam vastatamque inve 
nientes, in ea terra, quam ad x hodiernum 
usque incolunt. sedes prosuere“ (195' lapján) 
merre mentek oda, látni való itt arrúl szó sints. 

A’ mi illeti а’ 2~kat és [kiket t, i. ‘a’ Rus 
sokkal való háborút: ha tudjuk, hogy a'Ma 
gyarok se szénát se zabot nem vittek ma 
sokkal, '-- az okot az eszközlés'étűl nem lehet 
megfosztani, --- ha senki se 'irná is, tud 
nunk kell , a’ józan ész sugallása szerént kell 

f tudn-unk; hogy mihelyt Kióv mellett, Nestor 
szerént is, voltak a’ Magyarok, hatalommal 
és erővel jöttek oda; hogy pedig pompá 
aan éltek , hogy sokat elköltöttek; és ha 
mindjárt ezt had nélkůl'a’ Magyarok elei 

' be vitték isa’ nemzetek,&quot; а’ mellyeken ált mèn 
iek a’ Magyarok, hogy ez még sem volt ke 
resctény alamizsnálkodás, hanem szolgálat ; 
melly ismét meghódúlásnak, melly ismét előre 
kelt erő ta'pasztalásnak a’ jele. ` 

‘A’ mi pedig azt a’ kérdést illeti, hogy 
` megve'rhettéké a’ Magyarok az azon időben 

Nestor szerént olly hatalmas russokat; erre 
elég azt felelni: hogy a’ hatalom nem min» 
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dég menti meg az embert а’ szerencsétlen 
„был; hogy а’ szerentse forgandó, és ezen 
éppen semmit nem lehet épitteni. Hogy ha&quot; 
a' Russoktól féltek volna a’ Magyarok, föld 
jökre nem ütöttek volna, és ha a’ russok 
erőssebbek lettek volna а’ Magyaroknál j&quot; 
ezek rajtok által nem jöhettek volna; hogy 
pedig Nestor szerént is ott lévén, által jöt 
tek , bizonylttya a’ következés: az itt lé 
tek; a’ mi ellen minden szóbeli kifogás haz 
talan és fölösleg valóság. Ha 17. 20. сажен 
dővel később írt volna tisztelendő Szklenár 
vagy Darius és N,Sándorra visza emlékezett vol 
na, a’ hadi szerentsét hátra nem vetette volna.. 

Végtére hibázik közönségesen tisz. эше 
nár. midőn azt állítja, hogy a’ ki bővebben 
ír, az mással ellenkezik,vmint itt, hogy Thu 
róczy madarkáitúl nem ijesztette meg Magya-4 
rait Anonymus, vagy hogy éhen nem vitte 
öket mint Nestor , kogy ezekkel ellenkezik. 
Csak akkor van ellenkezés, ha ugyan azon 
egy dolgot világosan és nyílván egyik állítja 
a' másik tagadja; de a’ fel hordott esetekben 
még a’ [világos ellenmondás se kissebbítev 
né Anonymus hitelességét, mivela'természe 
tes igazság a’ részén áll. . 

Ezen kifogásai sorában nem keveset építt 
gunyolva mégtisz.Szklenár azon, hogy Anony 
mus a’Magyarok dolgában a’Sz. lélekrûl beszéll 

Hogy az Isteni gondviselést, melly min. 
den időkre, minden teremtésre kiterjed ekképp 
tagadja, ez gyalázat ezen bölts papi szerző 
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nek „tekíntsétek az égi madarakat, mert nem 
vetnek sem aratnak , és а’ ti mennyei Atyá 
tok táplálja azokat Math. VI. 26. —- mondom 
pedig néktek, hogy sokan jönnek napkelet 
rül és napnyugotrúl, és letelepednek Abra 
hámmal és Izsákkal&quot; Math. VIII. u , — hát 
ez nem szól'lott .a'rMagyarokl-úl is , a’ Török 
valóban ezen Abrahámmal még nem tele 
pedett le, és ha az Isteni godviselés nemze 

‚ tünket ide nem hozta volna, fél holdját már 
a’ Szent Genoveva templomán is fitogtatta 
volna. 

Az ötödik czlkkelyében Anonymus elő 
adását fordítva veszi fel. Erre felelet se зять, 
séges, az olvasót Anonymus 8. g. io-ik részé 
re ‚ és tisz. Katonához utasítom. 

A’ hatodik czikkelyében mondja (l) hogy 
Anonymus Gallicía és Lodomeriárúl beszélt, 
mellyek később támadtak.(2) hogy Russíának 
Rurik első vezére idejétő, gyt-dik esztendeig 
tsak egy vezére volt&quot; hogy ezen időben Sva 
toslav három részre, Vladimír m-őre 052 
totta, а’ mellykor támadtak a’ Susdaliai, a' 
Lodomerîai, és bizonyosan а’ Halítzíal ver 
vérségek is, (3)hogy veszőt érdemel Anony 
mus azért: hogy az adót márkában fizetteti, 
melly neme a' pénznek legelő 1o8o-íkban 
Frantzia országban II-dik Fülöp alatt ve1'et--_v 
tetett. (4) de még legjobban megörül (iôó-ik 
lap.) annak, hogy Anonymus a’ Magyarok 
nal:A ajándékozott tevékrül szóll; a’ mit azért 



lelnetlennek állítt , hogy a’ lov‘akat ‘Нашла (ш 
lán Erdélybe Ё’) ijeszet'ették. volna. ‘ 
' A’ mi illetî a’ két elsöt: a’ печей Ano 
nymus ellen nem tesznek, mert'ez a’ Russok 
vezérit nem nevezì, hogy Рейд még akkoì` 
nem volt légyen Lqdomerîa és Gallìcia, még 
n'z most sem bîzonyos; és nem lehetne é, 
ha аду volna is, Bysantiumrúl Constantino 
polis‘név alatt szóllanî; a’ sints Anonymus 
ellen , hogy Oleg 88|~-îk Aesztenclöben ment 
Kìovba laknî; mert így mindern esetre a’ Ma 
gyarok áltmenetelekor már- он volt, meg ve 
Ifettetthetett, adót fìzethetet’c,v és Hát zálog 
ba adhatta. De minden esetre a’ sem АН: 
hogy tsak a’ Mag`yarok kìjövetele után паро 
rodtak volna a’ Moszka Herczegek; e‘zek már 
ez elött is többen voltak '- „Moscorum im# 
peril in haec‘r etîam tempora ponuntur Зима. 
Burîcus, cum eX Vagrìis, ubi Lubecae, dum 55- ' 
nao et Trìlbone fratribus svasu Gothomìslii - 
Novogrodensìs cìvís a muschis dìssî'dentìbus 
evocatus, Novogrodensem Prîncîpatum adep 
tus , sedem suam in Lagoda posuit, Sinao in 
Lacu albo Bìalesîerensî consedente', Trubone 

— vero &gt;I'Í’I‘ìncîpatum Pleskovìensem et'_Ab0rien»- 
‚ sem erìgente“ - îrja Polyhistor, Cromen, 

Lengyel Histrorîája шёл 861 esztendöi‘e a’v 
Bussokrúl. 

XA’ harmadikra taak hamar feküdjön le 
maga a’ veszö alá tisz. Szklenár: ex ore‘tuo 
fe judîco, тег: már а’ ñzetés 'font akár т; 
ncmében, jele az igaz régìségnek; igy El 
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matzén szerént Basjìd Saracenus 808) Doc 
t‘ol‘au Asiában a’ szent földön eszt'endönként 
ezer Staten-el ñzette‘tatl ; melly font. „unde et 
Philippeos et Darivcos et Alexandreos State 
ras passim legîmus“ — Calep. Mert bizonyos 
és magajis ‚а’ jegyzéseiben megvalja, hogy 
Russiában leg örcgebb pénz neme a’ „Griven“ 
melly а’ régi számolás szerént, bîzonyos mér 
тек. Ezt Anonymus deákul Markának печей, 
melly „Еще mérték; és ámbár Sklenár tagadja 
isezen fordittás helyességét, h'ogy Grìven nem 
Marka, hanem Mina; de 15S-ik lapján a’ ma 
ga tanúja vallja, hogy ezen Griven Marka; 
hàszontalan akar itt Szent Lukáts Evange 
liumával v’itézkedni,` mert ez Bussus historiát 
nem írt, mertennek Mináját németben ‘Dfunb 
ra tóthban Grivenré. nem a’ böltsek Ptolomae 
us Philadelphus alatt forditották . és a’ki for 
ditotta, azt bizonnyosan a’ számvevöì biva 
tal alá nem készîtette. De 'regyük, hogy Gri 
ven Mina, Mina Mna, de a’ Mina libra is, 
г- „accipe praeterea parvo, quam nomine 
Grajî M'na'mrvocîtant, nostrique Zlfímzm` di 
.vcere priores; Centum hae sunt Drachmae, 
quod si'modo demseris illís quator, eìïicies 
hanc nost'rgzm. denique Iibram“Fannices apud 
Priscîanum in Calep. De а’ Marca része a’ 
librának, és jött libra nummulata nevezet 
alatt, nyornván a’ Bomaì lìbrának ё гёэрё: 
(Bes) az az 16 latotfCalep‘Kirch) tehát ugyan 
taak „ex ore tuo te judico“ Lucae 19. 2.11. (a’ 
Lubeki Mark tesz 9, ваша! 4. pénzt. Hübnen) 
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A’ 4-ik olly nevetséges. hogy kár volna 
vele az időt veszteni. Nem lehetett é a’ levé»y 
ket ngy haszonra fordítani , hogy a’ Lovak 
hoz közel se estekP- Vagy , mért nem haj 
tottak ki a'Morvák ditső eleinket tevékkel i’ ha 
olly foganatos szagúak. 
' A’ 7-ik czikkelyében azt állítja, (1) hogy 
Anonymus minden Görög Russus és Német 
ВЫ‘ ellen szóll, 'midőn a’ Magyarokat a’ Be 
reghí környékre szállítja, (2) hogy még most 
is vannak a’ Sereth, a’ Pruth, Husch , Ga 
lacz, az later a’ fekete tenger mellett és Bessa 
rábiában Magyarok a’ kik mutatják a’ Magya 
rok onnan való származását. 

Az vutólsóra megengedem az elő állittást, 
(mert a’ megvertt Hnnnusok és Avarok tö 
redékei е’ felé is meg Мишей magokat) de ta 
gadom a’ következtetést , mert ha a' Magya 
rokat mindehonnan kellene származtatni, a’ 
hol találtattnak, majd igazán hatvanfelé men 
nének mint Pestrül a’ Török előtt t) 

A’ mi az elsőt illeti, nem igaz, hogy min 
den Irók ellen irl AnonymQmìdön a’ Magya 
rokat a’ Bereghi Környékre hozza, mert már 
föllyebb láttuk, hogy Ranzánus [és Keza 15-11: 

 

*J Pestrül futván a’ Török előtt а’ Magyarok, 
-a’ Had-Nagy parantsolta: Hatvan felé, tudni 
illik, hogy a’ hatváni Várba, fussanak: egy, 
a' ki ijedtében e’ várrulmegfeleitkezett, és szám 
nal: vélvén, semmi mentőbb eszközt ebben nem 
látott, azt felelé viszsza. De úram! most akár 
valahány annyifelé. _ ‘ ‘ . 'ï 
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nént vezeti Решив}: a' Magyarokat; láttuk, 
hogy se Thuróczival se Porphìrogenitával nem 
ellenkezik; де mi több, egynesèn az Irók sze-` 
tént ir. — „In Germania Sventiboldus Sclaf 
vorum Dux in Moravia regno Bohemiae do 
natus, et contra Hungaros adjutus, fide, quam 
Arnulpho dederat, fracta, eo contra Norman 
nos'occupato , ditiones Imperii invasit. Exci~~- 
tati sunt contra eum Hungarî; sed qui Sla. 
vos quidem ita domuerunt, ut turbulentus eo 
'rum' Dux, rcgnoßpreto, ad eŕemitas se con-« 
ferret. Intérim perspecta' illarum Regionum 
commodìtate (concessa quippe eis ad Tibis 
cum ̀ лиг/бит loca) Polyhîstor ad Annum 895 
~- et primo quidam Pannoniorum et Аиагит: 
solitudines pererrantes venatu et pìscatîone 
victum quotidianum quaeritabant, deinde Са 
rantanorum Marahensium ac Bulgaròrum Н 
nes crebris impulsionum infestationibus irv 
штрихи ;&quot; Regino a’ 889-ik esztendòre. Viszf 
Запад meg ezt , a’ mint van magában;¿ter.. 
m‘észetes azzhogy a’ honnént jöttek, oda nem 
ütöttek vìsza, a’ melly országokra pedig ütöt 
tek, a’ volt Karinthia, Bolgár ország és Мог 
V32 dél, kelet és nyugot; é szerént is tehát 
éjszak, `az az: Ung , és tisza (Да, а’ hol meg 

` t‘elepedtek, és az émlétett országokra ütöttek, 
\f-- De már erre mit mond az Anonymus, 
darissim'us eliensége? mints ё а’ tisza a’ Be 
’ì‘eghî környéken? - Azt , a’ mit az Aquîleai kkronîka után Ы 
lit 901 Ьыщ, hogy ‘a’ Magyarok Serviából 

f&gt;` ~ _4. `___.u 
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ütöttek be a&quot;Szávaì morvába, ez Katona eze 
,rént is akkor történt, midön (Anon. 42 , 43 
részében) a’Bolgarokat a’ Dunán tu] megver 
vén , és ezeklcel békességet kötvén, onnént а‘ 
Ratz /földre és a’ tengeri részekre Богдана!“ 
azért az akár az utjnkra akár a’ földre nézve, 
a' mellyen itt legelö megtelepedtek semmi 
kifogás. ‚ 

De hogy az ö sol: rendů _rendit ne le 
_. gyünk kéntelenek követnif, a' munkát rövi 

dítsük, és még is végképpen megmutassuk, 
bogy mind a’népekre,mind az országokra néz 
ve Anonymus elöadasaíval megegyeznek az 
lrók , lássuk еду kevessé a’ föld urai változá 

-sai’ történetét. „ 
Nagy Károl allatt ujra feltámadván a’ nyu 

goti romai Bî‘rodalom , mìnekutânna a’ hatá 
Yrok miatt Nìcephorussal, a’ keletí romaìBiro 
d'alom Császárjával, békességet kötött , Károl 

fia'nak Pannoniát, Pipinusnak Olasz országot, 
Lajosnak Aquitániát adta, 806 a’végeken lé 
vö és általa el nem nyomott Nemzetek ellen4 ' 
eröségeket épített, többi közt а’ Сзе/щЁ ele 
len Dresdát (Polyh. szerént Consti. lmp. Be 
gino, Adelìnî Anm). Halálakor Eginhard sze 
rént a’ birodalmához {апогей mind a' Её‘ 
Pannoníœ, és a’ Duna tulsó partján Dacia, 
Istria , Lihurnía, ‚ 

А’ keleti Biroöalomra né’zve Nicephorus, 
Károllal Еду egyezett meg -— „ut in Italia 
quantum a Neapoli et Sîpunte versus Alpes 
sur'sum id (шлейф, quantum deorsum versn, 

\ 
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` magnam Graeciam et Siciliam id Graeci iuris 
esset; Veneti vero ceu medii neutris addicti 
газет (ugyan ott misc. i, 24. Siegebert,Gembl. ì 
'Zonaras). 

Regino és Aeneas Sylvius után 805- ik 
esztendö tájára a’ Csehekröl irja Polyh.: „Bo 
hemi Duce Lechone vHunnos (Нити) - Ava 
res) sedibus suis pepulere.“ 819 esztendö tá-r 
jára olvassuk , hogy alsó Pamzoniának La-f 

&quot;jos volt az Ura. ßîßesztendöre „Baldravo, 
Duci Forojuliensi, quod Pannonico- limite 

‘negligenter cuètodito Bulgaros «orientalerm 
&quot;Dalmatiam impune vastare sivisset, ereptus 
Styriae et Charinthiae Ducatus Germaru'ae 
que annexus. Da‘lmatia vero in quatuor 
praefecturas abiit (Polyh.). Hogy 856 a’ Све 
liek Lajos Német lKirálynak feladták mago 

lkat ‚ a’ Вин/изо]: 860 elszakadtak tôle,` lsmét 
861 Carolomannus', quod `fines* et Штат 
Pannonii Iimitis et Carnioliae ejectis patris 
praefe'ctis praesidiis fìrmasset, ’s a’ t. ismét 
864 '„petiti Sclavi et Bex eorum ultra Danu 
'biumBastix obsides dare coactus. 869 a’ Те‘) 
ЖоЬчегЗК Bavariát, ugyan azon esztendöben: 
y'Zventiboldus Bastia: unoliál'a- Caroloman 
nusnak megadja magát. (ime 'de теле füs 
Vrölgött Constantinopolistul a* Morva tüz) ‘Po 

llyhist.) de mivel hadat késziteni taltáltatott 
bezárattatott. Onnan kezesség mellettikibo- ‚ 
csájtattván Carolomannus hadát ellörlötte, a’ 
vezérét, elfogta, és a’ kezesség visza adására 
‘iénszeritette lsmét verte Baváriát, midön Ба 
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jos a’ Cseliekkel verekedne. 87h -.Svendibol~ 
dus megadván таза: „ёэ adót Едет/ё!‘ аг’1се‘ 
gyelembe bevétetett (u yan ott), 876111125 
halván Lajos a’ Német irály, Cardloŕnannus 
fiának Baváx'iát, Auatriát, Karinthiát,. Bohe 
miia't és' Mora'via't hagyta (ugyan ott). 

886 esztendö tájára irja Polyh. Curopa» 
lates után: „ Circa haec tempora n_ationes~, 

Scythicae ñnibus suis egressae provincias easl 
indulgente I. Constantinopolitano occuparunt, 
quae ab [решит nomine Стала et Ser 
via, ut Incolae Crovatae seu Croatae et 
Servii appellantur, v 

‹ Ismét azon estendöhöz a’ Tôt dolgokról ; 
„SvendiboldusMora vorum DuxBavariam etc; 
et Austriam atrociter aíflixit, advenienti Cam 

Y lo CaesariJuramentumjidelitatis deposuit. 
_888. „In eo Simeon Rex in Macedoniam 

impe'tum fecit, et Duces Leonie vicit, Leo 
vicissim Hungaros et Turca's (ime а’ Görö 
gölmél más ‘is Turcus, ezek lesznek bizonnyá 
ra, a' kikrül 886-ra ir Curopalates) iis immi~ 
sit, qui -Bïulgnrais'` ita fregere , `ut pacem pe» 

vtere cogerentur’, quia simulate; ideo receden~ 
iibus Hungaris ea delusus Leo, ex improvi 
so magnam ab iis cladem accepit, sed paulo-f 

’ post ita eos oppugnavit, ut deserto Constan 
tinopolitano Patriarcha Pontilice'm Homanum 
pro capite agnoscerent“ (ugyan ott Zonamal 
is Cedrenus után). _ ‘ . 

Arnulphus Csász‘ârsága feltìl ezeket olvas» 
:uk: „Cum vAx‘nnlphua 4Caro'lomanni Germa» 

‘ладу: а’ Magyar zászlóssńgról‘ ‚ 5 
\ 
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n'iei' e nobili’pellice Вниз sufficeretur (Ca 
rolo crasso) tres praecipuae Romani lmperii 
vprovinciae Italia, Gallia et Germania tam 
miserabiliter direptae sunt, ut Caroli crassi 
regnum in plurirnas partes lacerarptur. [taliam 
sibi vendicabant Duces illi, quos Crassus nu-- 
per ibi creaverat , de‘Gallia Burgundiam Ilu 
dolphns quidam , Provinciam Ludovicus Bos 
sonia Filios, Aquitaniam Otto Pro-»Rex sub 
regio titulo ad se recipiebat. Germaniam ab 
они Sclavi, ab occasu Normanni occupabant. 
Arnulpho ergo cum istis,ut suis locis dicemus, 
fuit negotium (Polyh.). ì 

` A’ Bolgárokra nézve tisz. Szklenár ellen 
Hek még a’ maga azavaival 1-sö könyve, 1-sö 
r. Q-ik §-ben, a’ hol Еду à'zóll „cum vero, Con 
stantino Pogonato (-1- 685) clavum lmperii 
Orientalis moderante, Bulgari superato Da 
nubio omnem согит vicìniam ferro flam 
maque foedum in modum devastassent, ipsas 
quoque Slavinorum illic degentium tribus 
pelfacile „шаг subdideru‘nt potestati“ bogy 
ezt jól értsük, tudnunk kell, hogy a’ Duna 
nak két neve volt‘Duna és lster; 'és ugyan 
lster a’ mostani Török Bir‘odalomban, on-I 
nént fel Duna.`--- „Alio nomine Danubius di 
citur, praesertim a fonte usquey ad Cataractas., 
quae sunt &quot; in »montibus Daciae non procul 
a Tauro (Taununo ‚ Bolgár Fehér Vár , Bie» 
li Hrad, most Belegrád) oppido, nam inde 
dein'ceps lstrinomen assummit“ (,Calep. az 
Ister név ими). Innént тем: мышь, hogy а’ 

\ I . 
‘ \ 



i Boäárok a’ Duna МЫ) partján Войди lnnént ; 
a, örögökre nézve, a’ kik után ö, Szkle? 
пак‘, ir, ш! а’ Dunán; tehát Belgrádtul ide 
felesö részeket foglalták el; és ha птицах‘! 
nem tették is ide ált az_ иду nevezett 130156 
riát, mint Anonymusra kenyi tisz. Sklen‘ár, de 
u‘gyan birták Bolgárok, mint Anonymus ir'ja, 
e’ földet', ée ezután hol выдать hol fótok 
névezttetek, a’ mint аж más Irók is bizonyitják: 
mert láttuk, hogy Constäntinus Pogonatus alatt 
a’ Bolgárok a’Dunán áltljövén, а’ Tótokai meg 
hóditották. _ Nestor után irja tisz. Szlclenár 
6-ik lapján : Hogy а’ выдать közt lakó T16--ń 
tok voltak Svatopolk (a’ ki Zventibo‘ld) alatt. 
-- „Slavos, qui sacris chrîstiatris initiati, ad 
Danubium inter Bulgaros degebant, sub prin 
cipibus Batíslav (Нови-13) Svetopoluco etc.“ --- 
Ranzanus рейд, a’ kit maga ismét vesz bizou 
ságul, azt irja: hogy azon Népek hivták meg 
Zventibold v‘agySvatoplugot vezérjeknek, a’ kik 
ott laktak, а’ hol a’ régiAvarok. A’ Magya 
rok pedig oda'l jöttek, a’ hol az Avarok vol-- 

~ tak: (ем: a’ Tótokat ott birták a’ Duna és 
tisvza közt а’ Bólgárok, hová ismét ki ‘ö'tteln 
а’ Magyarok; tsak az elöbbeniekhez 83111: 
.bövebben` Наглядная; '-H „Non pi‘opfereà ta 
men adeo a'bsumta desertaque Pannonia fuit, 
ut in‘culta` prorsus relinqu‘eretur, fuerunt enim 

' ex illafum copiarun'r relîquiis, quos taeduit 
exercitii militiae diut'urni‘oris, qui neque Scyd - 
thyam cum Csaba, nequ'e Germaniam cum 

Í, Adalario- petivere, perstiterunt igitur ih Pa 
5' 
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iria, quam non ignorabant abundare copia' 
' complurium optimarum rerum, quae sunt usui 
humanae vitae necessaria, cum indigenis foe 
minis conjunxere connubia, e quibus- susce 

а pti liberi brevi coaluere, dederunt opel‘am, ut 
agri diligenti cura colerentur: cum Iìnitimis ‚ 
fuere eis benigna commercia; juncta prae 
tereal quae inter vicinos esse solet, amicitia; 
accessit, quod progressu postea temporum 
multi exutraque Maesia et Dacia alque magna А 

‘ Germania, exque propinguis aliis aliquot poj 
pulis (ez a’ hely tehát volt Maesia, Dacia és 
Német ország közt)„soli feracitate adducti,ad 
eandem‘regionem habita-ndi illic animo pau 
latim convenerunt delegeruntque sibi, prout 
fuit cuique placitum, loca habitatu idonea. Cae 
‘щит cum nemo dominatum apud ipsos te--l 
neret, perdite sine leôibus, (ezt nem lehet a’ 
Iulajdon Pannoniárul, a’ mel'lynek mindég 
voit ига, és Svatoplug Videjében mint Наций, а’ ‚ 
nyugoti Гоша; Birodalom, hanem azon földel, 
melly` volt а’ Duna bai -partján (Dacia most 
rMoldavia , Valachia , Erdély ’s еду ll'észe Ma 
gyar Qrazágnak), Maesia (most Servia és Bul 
garia), és Németh ország (mellyza’ Duna jobb 
partján egész a’V Dráváigl ment) közt , a’ mel 

` ̀ lyet, mint làtnivaló; a’Frantzia .Elinius e’ _név 
alá „Pannoniae“ huzott, mivel bizonyos tu@ 
Íajdon neve nem volt , hanemv már ekkor hol' 
Solitudines Pannoniae , hol Avaria , hol My 
sia nevezet4 alatt jött) „pro suo‘quisquearbb 
trio ‘Наш transegerunt. Cumque mire 'ubi 
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que per omnem longe lateque regìbnèm po 
puli multiplicarentur, nec sinè moderatoŕe 
possent honeste Матчи‘: vivere, omnium ‘соп 
sensu praefieiunt sibi virum quendam natione 
SarmathamaSvatepolugum nomine, qui apud 

_ eos habebatur singulari praeditus prudentia. 
'eratque genere clarissimus, Maroth Patri ejus 
fuit nomen, qui et ipse imprimis prudens et 

_ consilio, belligerendique peritia magnus adeo 
emt,» ut suorum temporum mortales omnes 
superaret Eo itaque principatum 'tenente 
Hungarorum exercïtus, de quo mentio facta 
estgPannonias ingressus est; quibus cumin 
colae Вдсе Svatepolugo armis occurrissent, 
c'omi'ssa gtro'cissima pugna est haudiprocul-a 
томе Bo'mo, id enim-est locov nomen, Hun 
gari victoriam adepti sunt, atque'ìta inP'an 
noniis. Sarmatarum seu Scytharum Natio 'de 
nuo'fergm рота est“ (Mivel “errül az ütkö 
мы! Anonymus Nyitránál ir, midőn Аг 
nulph is Regino szei-“ént „диет а Tótokat, Q ' 
ngy vélem, hogy oda tartozik a’ Vág tájékárá, 
a&quot;hol'tőbb nagy hidak '_vannak, ’s akkor is 
kellett lenniek , mivel Sempte,'GaIgógz', Tren 
chinV (Anon. 37), várak már ekkorisfbfenn ál 
lottak, és közlés nélkül nem lebetlek, a* „hol i 

Y a'P'ons Bo'mo is'(talán „Pons Bohemorum“ 
Csehid,- а’ mit a’ sok ucsehiujiirtikijsitiani lát 
tzatik) lehetett. zi“. ‚ ' ` ' —— . 
. t ash (ugs, Wun?! .‘ “ His iid 

Ezekbül' látjuk , melly zavaródás'ban &gt;let 
мае!‘ légyen a’ ~Magyarok kijövetelekor ezen 

I 



részek; nyugott felül a’ Sclavusoln „этом; 
 

a’ földet, keletfelé a’ Bulgárusok uralkodtak. i' 
Menuyire? ûz eröazakoß elfoglalás természe 
te szerént, а’ mennyire kítül kitelt. Anony 
mus Маша felé' a’ Garamot мышца határul, 
Es hogy jól ir Anonymus , midön e.’ földön 
Magyarival Tótokat ее Bolgárokat --- (a’ kik' 
Herczegére nézve méltó arra fìgyelmetessé 

y tenni az olvásokat, hogy A’nqnymus' nem иду 
mintk бы «Szklenár rá kenyì (Лед Atyiát, ha 
нет NagyfAtyját, (cap. 1Q, 38) azt is a’ 
leány agonemliti) «- шипы, а’ Népekkel a’ `   

Magyarokat mint e’ zavarodástul meg mentö 
шока! fûgadtatia. На: Loborci vagy Luborci 
Вена, ще11уг111 :3f-il: részében ir, lévén а’ 
Magyar Dunán innen való részen Luborecs, 
Lubortse! Libertse 'helyak'J régi Dósa fami 
liák, nem bizonsága, bogy Anonymus tudós 
io és hiv lró volt? Нет latjuk é az elöbb elö 
hozattalcbul, hugy Arnulph nem a’ Szklenár, 
hanem Anonymus Morva Tótjainak, Svenli 
bOlÓnak, a’ Magyarok ellen, ‚а‘ kik a’Tisza ta 
jekán laktak , segílséget küldöt, mint Anony» 
mus Nyitránál .említ_i. н Ez ellen nem ‘(вы 
semmit. Arnulph követjei félelme Zventibold 
miált., midf'ín a’ ßulgárok földére штамп, 
hogy Zven-tibaldot elkerüljék (Q0 »ik lapján) 
a* deli részekben тетей a’ Száva felé, holott 
egyenes uljok lett volna Pannonián; hanem 

 

 

inkább azt mutatie, 'hogy Байта vize'érte az l  

akkori. tulaidon Bolgár országot -‚—‚ „Savae 
lluminis 'navigio in'Bulgariam perducti“ te 



hät Bolgàr Fejérvárba! mint Anonymus iria 
itlkábh аж mutatja, hogy balrúl volt [мемб 
bold és pedig иду, hogy a&quot; Szá‘va vizén так‘ a?. 
öfélelme nélkůl lehettek, tehát mesze fel bal-~ 
rúl ‚ ott a’ hol Anonymus é-sKSalagius állitják; 
тег! ha egész Pannoniát birták volna a’ Mor-' 
vák, mi bátorságok lett volna е’ l`élénk kö«- A 
veteknel-l a’ “(на vizén¿ а’ hová ért Panno 
nia , de meg sokak által а’ száván is ált vite 
tik. Мёд её’узъег kérdem: mi ba'torsága lett 
volna a’ Szu'va'n е’ _fè'lénk követelmeli, vha 
sza’vai lett volna Zventiba’ld Mamá/'aß 

Ez tehát a’ mit magaI részëre veit tisz. 
Szklenár, éppen ellenkezöt bizonyít, azt tud 
ni i'llik: hogy Száva körůlZventiboldnak sem 
mije se volt. ‘ _ 

De nints is másképp, тег! Pray szeréht, 
Arnulph parantsoló levele után, kitettzik; 
llogy Arnulph Pannoniát egész а’ Dráváig 

_ bírta; azért irják а’ fuldai krónikák a’ 895 
esztend.-'-- „Imperator Pannoniam cum urbe 
Paludarum tuendam Braslavoni, Duci suol in 
id tempus commendavit“ - Ezen Braslav maga 
birta a’ Romai Birodalom fölsége alatt, mint 
Hermannus Contractus iria, a’ Dráva és Száva 
közit. -'--'„Br'aslavonerń qui inter Dravum et 
Savam fluvios Pannoniae praefuit , nihilomi 
nus se tradentem accepit“ --- мы mit bit-t 
Zv’entibóld törvénycsen&gt; Pannoniában i’ látjuk 
hogy semmit sem. ‚ - ‘ 

Minekulánna «ем: а’ szávai Pannoniát 
Braslov birta, a’ ki Morva volt, a’ mostani 



valóságos akkor leìebb terjedö Morvábúl oda 
kinzálván nép‘eivel ---- „Quia vero Privinam, 
(ßnnek На Heziló, ещё а’ Braslav) Moravum 
мы Nitriaeque habìtasse constat“ (Katona) 
¿prient jött ugyan azen bölts Katana szerént 
is а’ szávai mor-‘va печати; @&quot;mellynek тем: 
а’ valóságos Morvával semmiköze, mégak- l 
km' sints semmi köze, ha némellygondatl'an, 
messze való lrók , a’ hnllomásbúl, ezt a’ чаю 

Vs‘ńgo‘s Morvával felvíiltottálc , es Zventibold 
‚ Moryai Herczegre alt ММ volna, mert mln 

den esetre soha `Zventibóld tönvényes biro 

dalma közé `'nem юноши. ‚ äh, «DB a’ Moravus nevezetet se kellmindég 
nemzetre ‚ hanem néha nyelvre is tótra, melly 
e’ földön elég régen lvolt, érteni, а’ mint 
ißmét moravus helyett igen gyakor tot emlit 
шт. Nem volt мы а‘ Morva ország is min 
denliol, a’bol~'1`út, Vindclc,` vagy Могут‘ 
Y‘óltak' s- ‚ l Ã 

&gt;Ide isme't magút veszembizonsá-gúl, mert 
11o-ik lapján maga yad‘ja _elö а’ ЕиШаПёг 
tenetek után, hogy'ßastix vagy Zventibold 
отзыва „ad coŕluentem Moravae .et Danuhii“ 
Divénnél á’ mostani Morvába volt. «n- Mei-t 
S51-ik lapján iria; hogy az ö Morvája volt 
„Íìniiimum noricis&quot;, Noricurn volt maid felsö 
&gt;Austria és еду része Baváriának (Calep.etc.) 
tebát'hogy lett 1ь’ойщ Noricu'm vége'in, ha а’ 
mostani he'lyén nem lett volna Morvafjól ‚. 
értvén: liogy evvel nem аж akarom állílani , 
hogylejebb ,nem terjedett'; mi шым igenis. 
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hiszem , hogy `a’ ny'ughatattlan ,Zventihold 
l gyakorta verven Austriát és видны, -Pan 
noniát is (akár Ranzánus szerént meg hive, 
akár önként eröszakkál ideig oráig 5610112 
Ianná tette, .á’ .mint ezt fent említett köve‘tek' 
(Нашла is bizonyitja, de talánAQS-g-dik lap 
ján ш; mondja tisztelendö Sklenár --- „mihi 
quidemrsemper diversa visa ваш ham:V duo: 
papulan terram, et suae ditioni subjicere‘- —-— 
hol kelLnagyobb bizonyság, mint a?y Bavai‘iai 
Püepökök azon idöbeli levele a’ Hamai Pàpá» 
hozi, ai‘rúl. hogy Pánonnia nem а’ Mol‘váké 
volt.`-- „Край (Motavi) `Hungarorum полто 
di@ .rmlltitudinemI ad `se sumpserunt et 
more eorum capita suorum APseudo ChristL 
anorum'penìtuá detomierürnt ,~ et _super nos 
Christianos immiserunt, atque ipsi supex'vef 
nerunt х yat; alias eaptivos‘duxerunt, alios &gt;ceci-, 
derunt; alios ferińarum v_carcerum- fame et` siti 
perdiderunt, innumeros vero exilio фарша 

_s 

verunt, et nubiles virus. ac honestas mulîeres. 
ad kservitium redegßrunt, Ecclesias Dei in” 
cenderunt, et omnia aedifìcia Dei быт/атм, 
itaput in tota Pannonia n0stra` maxima 
Provincia tantum una non apparaat Ecclesia.“ 
‚. A:Hogy a’ Morvákat, a’ kik а’ G'Sßhekkei 

liatárpvqok lejjebb юным, тйпцпёц‘ itt a’ 
lißldiinzlapon láttuk,l Gsehországot igen ещё 
szakosan , ,Eginhárd után Nyitrába tesziezen 
'tißztI Szerzö , ‘de kétséget se szénved , hogy 
Eginhárdnak еще!) helyébůl : —- ‚, alias. vero 
copias per Buemanqsîvia, qua шпагат, rever: 

Q \ 



tí praecopit,. sie `Saxones per Boemanos, ntl 
jussum erat, Domum regressi sunt“ _ ha 

lrnincljárt ezen szászok már Nyitrában lettek 
volna is, meg sem fogja senki ö véle (toy-ik 
lapián) Cseh országot Nyitrában keresni. Mert 
igy Bâbor ország GyörÀ Vármegyébe volna e’ 
szerént „Cumque Bex cum eo, quem ducebat 
cxercitu ad Arabonis диета venisset,' trans; 
misso eodemŕluvio per rippam ejua usque 
ad locum, quo is Danubio miscetur, accessitf» 

А ibique stativisper aliquot dies habitis per 
Bo/'oariam reverti statuit“ és nem tsak Nyit 
riàbúl, de Morvából , de Austriából is haza, 
leg egyenesebb utjok van Cseh országon 
àlt a’ ,Szászoknaln чёрт“: 

Es ezek legyenek most elegendök, a’l ki 
többet “чёт , latogassa meg', a’ történeteket 
kalauzúl weven, Szklenár Morváját, иду re 
ménylem önként oda jut , a’ mit én is hiszek. 

A’ mi azt illeti, hogy Erdélyt nem lakták 
Valachusok, ezt tisz. Szklenár Q_ilt könyve 3-ik 
részében 'bátrabban állítja mint 172 ’sa‘tflap 
jan meg mutatja; inert. ‚ _ 

Decebalw;- háboruit a’ Bomaikkal а’ tanú 
lÓk is tudják, hogy ez a’ Geták és Dácusok 
ига volt , az vis olly bizonyos , mint hogyön- - 
ként bele halván Dccebalus, ezen nemzetek 
a’ Romai iga ala iutottak; a’ hová, Roma 
Legiojit -azáll'tvám azon nemnek, melly таза: 
Romani , a’ 'I‘Ót földnéfp pedig Velachnak 

„ (annyi mint ltalus, Olasz, Oláh) hivta, era- i 



 

«le-tet adtak. Már ezután lakta Daciat akáx'melly 
nemzct'vélek és alattok, ennek a’ birtokával 
tsak a’ Romaniak diszesittettek. Ha теряю а’ 
\/‚а1ас1шэ név az iróknál késöbb váltotta is 
fel а’ Dacust vagy Romanit , elég az, hogy 
evvel еду, és azontùlminden idöbeu egy nem 
zetet jelentett. Hogy ezek igazak több ta 
nuk ês emlékirások közůl tsak ezt ho 
zom elö .,Imp. Caea. M. Antonio Gordiano 
pio felici Aug. Рот“: Мах. Trib. pot. ll. Cos. 
PP. Colonia Ulpia Trai. Aug. Dacia. Sarmis 
mctrop. dicatissima’numini majestatique ejus 
(in scrip. Beg. Hung. vet.) p 

Ezek olly bizonyossak, hogy tisz. Sklcnár 
maga is önként megvalja ‚ tsak azt adván 
hozzá: hogy Daciát elvesztvén a’ Ptomaiak ‚ 
а’ hadaikat és nemzetjeket onnént Aure 
lianus kihuzta, és Maesiaba szállította; azt 
akárván evvel behoznizfhogy e’ tettel , Dác’ia 
minden Romani lakositúl megfoziatott. Еэ 
mivel ezt а’ végre `még maga se ища ele-` 
gendönek lenni, azt teszi még hozzá: hogy 
Daciát ymég ezután is (‚вымыть Gothusok , 
Hunnusok, Gepidák, Sal'maták, MorvaiAva» 
rok ‘ч’- (mi ez i’ ezt még soha se hallottam) hogy 
lehetett volna,hogy ezek minden nemzeteket 
kipusztítván tsak a’ Valachust hagyták meg? 

. De erre könnyü a’ felelet: mex-t Traja 
nustúl,~ a’ ki' Decebalu‘at megverte, és Dáciát 
Hpmai tartománnyá tévén , olaszokkal(Vlach ‚ 
seu Valacbif az az Romániakkal ,megszállí~--` 
lotta, Aurelianusig, elfolyt keV-és héjjáp két 



szäz es'ztendönEddig `a’ Romániak az elöbbi 
'lákosokkalugy egybe forr'tak, hogy az egész 
tsak еду Romani nemzetté МН. Aurelianus 
idel'ébeń teháli» kihllzatván Dáciábúl a’lìomai 
legiók, mál' ezek- nem azok voltak; a’ НЕЕ! 

'Trajanus‘oda szállitott, mert azoknak шаг 
tsak a’ ha`mva lehetett ekkor,hanem й] Ro 
mai Legiók ; a’ „Provinciales“ nevezet alatt ‚ 
se Aleh'et a’.l`öld n‘épét érteni, hanern legföl 
lyebb ~azon Piomaiakat, a’ kik semminemükép 
a’ lföldhöz nem kötlettvén, kereskedés tisztség 
és más hasonló tekíntetekbůl ott tartozkodtak , 
mint ebben márAmer-ica el‘ég példàt дурно“, 
és igy a’ Trajanus Legióji’ ivadékja, ¢ ugyan 
l'sak ott maradt, иду, Ahogy akárminémi'l os 
tromlók rjáirták is ezután `Daeiát, a’_meddig 
tsak valamell)r lakost megh-agytak, ez mindég 
Hománi _az'az Valachus ivadék lehetctt. _.. 
Ezekröl haszontalan а’ szóbeli idegen mesze 
lévö iŕókbúl vett vetekedés; mert ezt- bizonyit 
ИК‘ magok azok' a’ Trajánustúl fogva ott 'lé 
vö Valachusok, a’ kik magokat‘, (ámbár a’ 
többinemzetekkel való öszvckeveredésmiátt 
mármegrontva) most is Bomaniakuak nevezik. 

Ez a’ magábol а’ dologbúl vett bizonysríigv 
külömbenis áll Erdélyre nézve, mert v âmbár 
E_rdélyt Magyarok lSzékelyek és Szászók bir 
iák, de lakta ezt még а’ ló-ik'szazadban is annyi 
‘Valachus , .hogy Veranltiu's Antal szeréntlezek 
hez könnyen rakár' mellyiket hasonlitotta'. А‘ 
Magyarok. Székelyek, a’Szászok tudják hon 
néd ‘МЫ-д,‘ а‘ régi` lakosi vErdélynek tehát 



-Nf- ’ &quot; 
ugyan azon Valachusok. A’ '.rhellyek‘et ha 
mingyárt leg elönevez is е’ tót neven Ano 
nymus ,ebben éppen nem hibázott; ellenben 
azt bizonyitotta, hogy érielmesebb iró á’töb 
binél, a2 kik erre még több mint fél 'szazad 
dal kés‘öbb ушей. 

А’ Kroátákra nézve való kétségei (Мг 
hogy ezeket Porphirogenila utàn Barsba és 
Nyitrába nem tette 105 lap.) még gyengyóbb 
kétségen álnak , azért evvel az olvasókat ter 
heini sem'akal‘om. Ez ollyan mint az a’ kérdé- y 
Áse „unde constat aut Attilam eo terrarum Y' 
(Nyitra щекам! van а’ szó) Ditionœ suas pro 
tendisse; aut Bohemorum nomen jam tum Га 
ша valuisse“ (18o-ik lapján) ‘газу (12B-dik 
lapján.) Hogy Attilal ,-,coŕ|cessu“ a’ Bomaiàk 
engedelmével uralkodott; ellenben Zvent‘ìbold 
a’ Bomai Császárt Сев!‘ огвяёв kiadására' Кёл 
szerítette (115 lap.) . ` &quot; 

А’ mi am.k kömyülánási meu, muy@ 
._ Szklenár nem gyöz eleget emlegetni: hogy 

a’ „ Magyarok , ezek а’ vitéz Magyarok, a’ kik 
tulajdon szavai szerént (161 lap) „omnem 

' Europàm citius, quam cujusquam paslsibus per»I 
agrari potuisset, victpriisl lustrasse Omnium 
gentium annales testantur“ a’ paczinaciták 
Яна! nyomban követtetvén „ut ubique hungax'is 
Pacina'citas tergo incubuisse et armis obmo 
tis sedes pristinas eripuisse-‘ ('sa’t. &gt;190- 191. 
lapián) &quot;mindég verettettek: Ez 5e а’ hadak ter 
mészegével, se agtövrt‘éneitekkel meg nem egyez‘. 



&quot;Ai Hadak természetével nem: mert az 
_ idegen földön tökéletesen megveretett egy 

hadnak, egy sorsa а’ meghódolás. Mivel há 
túl üzetettvén , elő, ha masért nem, az elede 
Юг! erőszakoskodni kéntelenitettv'én , két&quot; tüz 
közt van , vegyük a’hoz még azon bajt, hogy 
minden pereputtyostúl voltak! -— legalább 
minden katona elösméri, hogy így tsak a’ 
szobában lehet futva vitézkedni, és még olly 
ditsőségesen vitézkedni. Ezt maga is észre 
vette ezen szerző, а’ midőn 1 59-ik lapján mond 
ja: ,.quomodo clades a’ Paczìnacitís accepta 
cum tot triumphis e Russia relatis etc. cohac 
„мы?“ -- úgy él --- De mivel a’ Magyarok 
győzedelmei egész Europára nézve tagadhatat 
lanúl igazak, bizonyos, hogy ezen kérdés tsak, 
&quot;és éppen tsak fordítva helyes. 

A’ történetekkel nem : mert ezek ugy mint 
előadatnak, vagy nem e’ Magyaxůkat illetik, 
vagy а’ mennyire ezekrül szóllanak nem а’ 
Paqzinacitákkal, való hadakozásaiknak tanúi. 

Ezt minden ember , kivevén a’ ki Szkle 
nár szerént kész akartva nem akar látni (quis 
non Идет, qui quidem aliquid ‘Не! 199- dik 
lapján) ugyan azon tiszt. Szklenár tanus‘ágai 
búl általlathatja, a’ mellyeket azért itt rő 
videden elő adom, és ugyan: 

1. A&quot;melly nemzetet Constantinus sze 
rém , a? vPaczináczìtálk megvertek, ez szkle 
nár 186 lapin szerént, már Krisztus urunk 
születése után 836-ik esztendőben Moldávia; 
ban lakott w „vetustissimas Hungarorum se 



des quantum priscis annálib-uslcogńitum Mol 
I davorum regio etc. —— Jam post reparatam 

Orbis salutem sextus et tricessimus supraoc-J 
tingentesimum annua volvebatur, cum primum 

‘orbiaBomano sub hoc nomine irm0tuere.“- 
Tudjuk рейд, hogy a’ mi elejink Volgan túl 
lévö hazájokbúl (mint ezt tisz. Katona critica t 
historiájâban a’Vll. és VllLszám után megmu- l 
tatta s) tsak 884-ik esztendöben indúltak meg, 
és ugyan Volgán jóval túl lévö hazájokbúl. 

2. A’,melly nemzetet Constantinus sze 
rént а’ Paczinaciták megvertek; ez ö szerén 
te azon {зараз után megos'zlott. „Bello autem 
¿inter Turcos et Paczinacitas exorlo, Turcarum 
exercitus devictus fuit, atque in paräes duas 
divisus, et earum una quidem orientern ver 
sus partem Persiae incoluit ‚ altera vero 
pars occidentem versus sedes розы: cum 
Beobodo suo vac Duce Lebed'zfa“ (pagina 
188. 189.) megoszlott tehát , és fele ment 
keletnek, fele nyugotnak; tuclljuk pedig, hogy 
a’ mi Magyar elei'nk nem tsak hogy nem Году 
tak meg elvalás által, hanem inkább szaporodtak 

_ több ncmzetek felvétele által lttbizonyára a’ 
Hunnusok'egykori megverettetése,és ezt követö 
megoszlása van i а’ Magyarokra kenve.'Ha nem 
az Avarok törekedése a’Magyarokénak nézve. 

y 3. А’ mit pedig yìglpiklapján #magya 
rok ellen elö` hoz , еще!) verekedések ‘а.’ ma 
gyaroknak nem a* Pacz'inaciták hanem ‘a’ bol 
gár Simóval volt, a’ hol a’Paczináciták tsak mint 

ì segédek álloltaLNem az úttyòlsba volt a’ Ma 
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i gyaroknak , hanem Ung — Vára bevétel e után, 
máriÄrpa’d alatt: Ezek az elöhozott szavai: 
„his auditis Simeon (ime а’ Simó, nem a’ Pa 
czinaciták) mo‘vet adversus Turcos, illi in con 
trariam ripam transeuntes cum Bulgaris cer 
tamen ineunt , ipseque Simeon in fugam ver 
titur, Их Distrae receptus íncolumis. Postquam 
autem iterum cum Bornanorum Imperatore 
&gt;pacem vSimeon fecisset, foedere cum Pacina 

` «itis inito terram Turcorum, qui tunc extra 
fines regni sui bellum gerebant, invadens Га 
miliis eorum- deletis“ (pedig hogy é sem igaz 
tanúnk a’ dolog maga., és tisz. 'Szklenàr is 
162-ik lapján, mertaz bizonyos', hogy el'eink 
а‘ szaporodásokra mint Romulus, itt Азиа 

‘ пуска! azidegenektül soba se ragadtak) „et 
qui ad custodiam relicti erant, pulsis lateva 
stavit. ltaque reversi Turci regionem suam 
desertam vaslatamque. invenientes , in‘ ea ter 
ra, quam ad‘hodiernum usque diem incolunt 
Sedes posuerunt. ' 

Маг _pedig e’ sem illetheti igy a’ Magya 
` мы’, mert ugyan azon 4{gli-ik lapján'látni, 

hogyez azon liábDr-unak a’ kò'vetkezése volt, 
mellyet Arpád тёп- ezen mostaui földön, mint 
Ungarns leven, Leo Görög Császár segitsé 
gére Sim-ó ellen inditott. Ezt minden Irok bi 
,zonyitják Thurócy irja Q-ik könyve 94-11: 
,részében-„Hungari Bulgariam invaserunt,` et 
ex ea thesaurum et armenta innumerabilia 
abduxere, ваша ipsorum occupantes,et civi 
tates eorum destruentes.“ A’ Fuldai kronikák 
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iriák „Avarí, qui dicuntur Hungari, »- ultra 
Danubium peragrantes, multa misera bilia per 
petravere.“ Az Aquileai kronika irja'„Hunga- 
forum gens e Servia egressa in Pannoniam, 
quae adjungitur ŕìnibus licclesiae Aquilejensis, 
venit.“ -`- De ugyan ezek mind Hung, vagy 
Ung-Vára bévétele után való idök és 161‘ 
ténetek. 

Es azért ki nem látja, a’ ki tüze (‚мы 
hirtelen el nem ragadtatik , hogy e’ тенты, 
eleinknek az akkori lakhelyekbül való el'bajtá» 
sa, a’ mellyeket most isjbirunk, a’ földnek 
akkori keresése és elfoglalása, a’ mellynek va 
lóságos birtokábul elejink azon haboruba 
mentek, a’ mellynek e’ tsak mé’g következése 
lett volna, világosan ellenkezikPorphiroge 
nita állitása szerént, a’- mennyire ez az едем 
akkori Magyar hazát a'zjegész штат illet 

 

-né, és nem fér meg a' Magyarok akkorí lak 
» helyével Porphirogenita azon kifejezése - 

„in ea terra, quam ad hodiernum usque inco 
lunt, sedes po‘suerunt“ midön ezen eset elött; 
már azon földre folyamodott Leo segítségért 
a’ Magyarokhoz а’ hol magyar országbanmeg 
telepedîek! --- ezek‘a’ tisztelendö Szklenár 
elöhordása szavai Leo grammaticus után 
19A-dik lapján `---- „(11105` Imperator conspi 
catus et accensu's ira , Ducem nomine Scle 
rum ad Danubiifluminis rippas cum celo-- 
cibus misit, m'unera'Turcis oblaturum et ad 
arma contra Simeonem excitaturum&quot; tovább: 

Varady: а’ Magyar' Zá‘szlósságrôl. 6 ‚ 
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„Turcí “Место Danubio totam Bulgarìam ca~ 
P/tivam fecere‘flássuk már most Porphìroge 
nitábul, hogy voltak а’ Magyarok határi a’ 
Bolgárok ellen , —-- „in hoc autem loco anti 
qua quaedam monumenta supersunt, inter 
quae pons Trajani Imperatoris et Belgrada; 
quae trium dierum itînere ab ipso ponte di 
stat.“ lsmét „Confînes autem Turcis sunt Ori 
entem versus Bulgari, вы‘ eos [ster Fluvìus, 
qui et Danubius dicítur, separat, ytrionem чет-ч 
sus Pacìnacitae, ad occidentemFrancî, az az : a’ 
nyugotiBirodalom, mellyet NagyKárolyrul ne 
vez, ad meridiem Crobati. Ebben pedig nem hi 
bázott Porphirogenita, mert mint föllebb láttuk 
másokîs e’helyet nevezik a’Magyarok elsö meg 
telepedésének -- „et primo quidam Pannonìae 
et Avarum solitudines (е’ pedîg hol volt, látjuk, 
Aventinusbul „Avaros fuâjentes, quise trade 
re recusabant, ultra flumen Tissam submo 
чет“) perrerantes, venatu etY piscatione ‘11 
tam quotìdìanam quaeritabant, (leinde Caran 
tanorum (elöttök)Marahensîum (nyugotrul) et 
Bulgarorum fines (kelet.rül)_crebris impulsìo 
num infestatîonibus irrumpunt. Regino ad 
ann. 889“] innént önként Май] az is, {ходу 
éjszakrul jöttek be , mîvel arra vnem terjedtek 
el, melly itt tetemes `környül állás. ‘ ` 

Már most kérem az olv'asókat, állítsák 
ezeket öszve: nem azon a’-földön voltak é már 

akkor a’ Magyarok, a’ mellyet itt leîr` Corig-y 
stantinus, ’s mások is, mîdön Leo kerésére 
а’ Bolgárok _ellen indultak ‚ és ált menvén a? 
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Dunán `(„Turci trajecto Danubio totam Bul 
gariam captivam fecere“) érték Bolgár 01326 
got, és el foglalták? -- ha pedig ez igy van, 
a’ mint láttuk is , е’ semmiképp meg nem fer 
az utánna következendövel »- „postquam au-. 
tem iterum cum Bomanorum Imperatore pa 
cem Simeon fecisset, etc. terram Turcorum 
etc. late vastavit , itaque reversi Turci; Regio 
nem suam, desertam vastatamque invenien 
tes , in ea terra ,quam ad hodiernum usque in- ‘ 
colunt, sedes posuerunt.“ -~ Hogy tudni illik~ 
Simó а’ Patzinaciták segítségével oda 11111101 
ta volna öket lakni, a’ hol már laktak. 

Hogy a’ Patzinaciták nem verték а’ ma 
gyarokat háromszor, mint Pray álítja, t‘ehát 
annál inkább nem folyvást, mint Szklenár akar 
ta „ut ubique Patzinacitas tergo incubuisse et 
armis obmotis, sedes pristinas eripuiase‘f már 
Katona meg mutatta , tsak a’ van tchat hátra; 
hogy Katona tanuit is öszve állitsuk, hogy 
megvizsgálhassuk, áll é az, a’ mint ö tartja, 
hogy kétszerI haitották ditsö eleinket а’ Ра 
czinaciták? — Katona Porphirogenita után 
Lebediásbul, a’ hol a’v Chazarokkal laktak, 

l minden háboruikban ditsösséges részt vettek, 
_a’ Paczinacitákot is ezekkel' meg verték,l baj 
tatt‘ia ki elöször eleinket 8g1--ik e‘sztendöben 
a’ Paczinaciták által -4 „habitabant Pacina 
citae ad лишит Atel etc. contermínos lia 
bebant Малыш: et sic dictos Uz. Ante an~ 
nos vero 50 (máshol 55) qui Uz'i nuncupan 
tur, cum Chazaris conspirantes, et conjunclis 

6l 
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armis Pa'czinacitas agressi, superiores evase 
runt, sedibusque illos suis expulerunt, quas 
ad hodiern'um usque diem tenent Usi.A (in 

eAtel), Porph. C. 37, Kat. р. “6)- -f- „At 
Pacinacitae, qui fuga evaserunt, cireumeuntes 
quaerebant Iocum, in quo domicilium figerent, 
venere autem in terram, quam nunc 'incolunß 
inventisque illic Turcis incolis, parato bello hos 
devicerunt“. Cap, 37, Kat. pag, 118. _ ezt 
teszi Katona az elsö hajtásnak. -- „Bello au 
tem ánter Turcas etPacinacitas etc. exorto, 
Turcarum exercitus devictus fuit', atque in 
partes duas divisus, et earum una quidem 

` Orientern versus vpartern Persidis incoluit, et 
hi etiam in hodiernam diem de veteri Turca 
шт cognomine Sabartaeasphali nuncupan 
tur'. Altera autem pars Occidentem versus se 
des posuit , cum Beobodo suo ac Duce Lebe 
dia in locis Atelcusu `nuncupatis, quae ,nunc 
Pacinacitaram gens incolit,“ Cap. 38, Kat. p. 
M8. ezt tartja a’ második hajtásnak 895-ik esz 
teridöben--- Es ugyan e’ közben azonChazáriai 
Cágán, .Lebediást magához hivatván, а’ Ма 
gyarok Urává akarja tenni ditsösséges badi 
tetteiért; de mivel se ez, se Almus , fel nem 
válalják, Arpádot teszi 8g2-ik esztendöben; 

' '(Porph. 38, Kat. 126-ik lapon) és igy шаг 
hatalmasan стыда, elfoglalván , а’ Tisza és 
Bodrog földet. (|35 lapján.) 

Elhagyván itt, a’ minden ember szemé 
be ti'lnhetö ezer öszsze viszsza/forditást , mel 
l-yeket Porpil. gondatlansága ‘вы; más idök- ‚ 
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re más tetteit, máshol más ellen azrm helryre 
kevervén) -— elhagyván, hogy a’ Paczinaci 
táknak a’ Mazàrokhal Porphirog, szerént is _ 
-semmi- bajok, tsakazt teszem az elsöre, a’ mit 

Hr _maga Katona 112 , 113, 114 1ар1ё11 erosit, 
hogy Lebediás nëm Almus , nem Arpád; ha 
nemtalán Eleud lehet; és igy bizonyos, hogy 
Lebediás népe nem Almusé, nem Arpâdé. 
Tehát nem eleink‘közönségesen. Es ha nem 
,Almus,. nem Arpád, akkor az’ alatta lévö El'öd 
sem;és ha. é volt volna is: innént józan ész 
szel nem 4lehet következtetni: az&gt; egész Ma 
gyar Nemzet hajtását. A’ mi illeti a’ másíliat: 
Atelcusubul;lássuk melly hely ez, ugyan azon 
Katòna tanujábul Porphirogenitábul : - „Lo 
cus autem, quem primitus Turçae o‘öcupabant, 
a Huv'ro interlabente nominatur Etel et Cusu, 
in quo nunc Pacinacitae commorantur, a qui 

' bus sane pulsi Turcae, et fugientes sedes ‚ро 
suerunt illic, ubi nunc habitant. In hoc au 
tern loco antiqua quaedam monumenta super 
винт, inter quae pons Trajani-lmp. ad initia 
Turciae, ulteriora vero,.quae omnia Turcis ` 
habitantur, cognomimz habent a fluminibus 
transcurrentibus, eorum~ primum ,Timeses,' 
alterum Tutes, tertium Moreses, quarturn 
Crisus, quintum Ticza,“ Cap. 40, Kat- pag. 
166- âêTehát a1 mennyire érteni lehet, Temes, 
Matos; Körös, Tisza, az azi: a’ mnstani' hazánk 

\ (mellynek nevében,-mint észre vehetö, Porpbi~ 
rogenita tsak Erdélyt esmérte). Az idöre nez 
ve szinte azon Porphirogenitâbul ’s ugyan ptt 

‚ \ 
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-- „postquam autem îterum cum Bomanorum 
Imperatore pacem Simeon fecisset, et oppor 
tunitatem nactus esset, ad Pacinacitas lega 
tos mittit, et foedus cum iis iniit ad oppug 
nandos delendosque Turcas. Cumque ad bel 

-licam expeditionem abiissent Turcae, contra 
Pacinacitae'cum Simeone profecti, familias 
ipsorum omnino perdideruni., hinc misere pul 
sis, qui ad regionis istius custodiam теней 
`erant. Начав reversi Turcae regionem suam 
desertam vastatamque invenientes, in ea ter 
ra, quam ad hodiernum usque diem incolunt, 
ysedes posuerunt, qam a fluminibus cognomi 
natam esse (mar ezt так kiki типа, hogy 
nints иду) supra diximus.“ Porph. С. 40. 

'De ez is, ugy é? ugyan azon mostani ` 
hazánk., ugyan azon háboru, mellybe innént 
hivattak ki а’ Görögök által Magyar eleinl: a’ 
Bolgárok és Simó királyiok ellen , tehát Por 
phirogenita ugyan azon еду Simó -- hajtás-- 

. rúl „он. Ugyan azon fekvése Hazánknak ‚ a’ 
mellybül, mint elò'bb mâr meg mutattuk, ugyan 
szon háborúba a’ Bolgárok ellen kihivattak 
eleink, a’ mellynek az а’ hajtás következése 
lett volna. Es azért lehetetlenség; ha tsak 
meg nem mutatja valaki, hogy ezen hazát két 
szer foglalták el az Ungari, Magyarok. 

De maga Porphirogenitasemakarta, llogy 
y ez Ö helyét Её: idöre , két hadra vehesse a’ 

vendöség, mert világo'san kiiria ugyan azon 
38-ik részében , hogy az ö Nagy Moráviâja 

Aaz , a’ bol most laknalç a’ Magyarok; т „Тиг 



cae itaque profligati fugientes, -et terras ad 
collocandas sedes quaerentes, magnam Мо 
raviam ingressi, incolas e/'us expulerunt, 
tenentque etiam in hodiernum diem.“ -~ 
Tehát ugyan tsak az az еду, és ugyan mint 
már- meg mutattuk , ez'is helytelenül allitott 
megverés. 

Hogy ditsö eleinket ez i'döbe késön hai 
tatta Porphirogenita helyeket keresni, ez az 
idö öszveállittásábul is kisül: mert r’nidön Por 
phirogenita ezt irta, már ennek az elsö verés 
nek , akker az ö állitása szerént 55 esztendeie 
mult. О irt 949-1111 952-1115. -Húzzunk le 
most bár az elsöbül 55-8t; kijön а’ 894 esz 
tendö. -- De- a’ Magyarok az ide való jobb 
Irók bizonysága szerént már beértek é 16111 
ге 889 -ben. 

 

Miv el pedig még is nem tsak Porphiro 
genita de mások is irnak a’ Bolgár gyözede 
emrůl, hinni kell: hogy ugyan tsak mikor 

akkor az idöben rajta kapták a’ Bolgárok a’ 
Magyarok’ némelly csapatját, Mikor? —-‚ erre 
lássuk Cedrenust. „Simeon magno cum exer- 

¢ citu in Turcos Гама expeditione, cum ob‘su 
bitam insperatamque rem auxilia eis mittere 
Imperator non posset, in fugam eos pepu 
lit, eorumque regionem omnem depraedatus 
est.“ — Ime! ez is a’ Bolgàr Simó gyözedel 
mérůl szóll, de arra az idöre teszi; midön a’ 
Görög Császárnak öket segítennie kellett vol 
na. Tehát midön már itt vélekötésben vol-A 

l 

ß 
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tak Simó ellen. Маг! egyébként )'ózan ész 
szel megf'ogni se lehetne, mi 011а‹1е|;|: vol 
na а’ Görögnek, a’ Magyaroknak segítségül 
lenni , és hol? —- Láttuk , hogy a’ Görög Сза 
szar mellett Simót- meg verték a’ Magyarok, 
és .- „totam BulgariamCaptivnm feCere“.-- 

` Porphirogenita szerént „Vix Distrae receptuS. 
incolumis“ (Simeon). --'-‘ Igy tehát Simó igen 

„meg азот“, az Urához a’ Görög Csás'zarhoz 
vis'z‘avtérni kéntelen volt, evvel bêkességet kö 
tött' de bolgár hittel, mert mihelyt a’ Ma 
gyar Had oda hagyta, a' Görögre ütött,és 
meg verte; és a’ Paczinacitákkal kötést 11111111 

' vén az ö helyheztetése 'szlìkségképpeń valóÍ 
eszközlése szerént, az ö részérül hivatlan és 
igen veszedelmes Vende'geit а’ Magyarokat ott 

‘nem hogyhatván, azokra fordulliatott, a’ kik _ 
ha nem mind is , de jó részit Országának el 
foglalták; Ennek Örizet/’eit reménytelen (mi 
vel ök is hihettek, mint a’ Görög is hitt'a’ 
vele, Göröggel, tett bekességnek) meg lepvén, 
ezt elkel’gethette,és tselédét eltörölhette, vagy 
a’ hazába Visza kergethette,-a’ mint nem is 
bizonyitt többet Porphirogenita „Familias ipso- _ 
rum omnino perdiderunt, hinc misere pulsis, 
qui'ad regionis istius custodiam“ ime! tehát 
semmi ‘esetre nem az egész Nemzetet, „relis 
cti грант’), Mart hogy a’ Magyarok egész Y 

 

l’) Ha пак nem a’ Hónyi Avarok egyszeri esele 
ez is , mellyet Timon Regino és Corippus után 

-igy émlít; '„ Cum peregre fuer-unt (Нцппо 
‚ l „ 

l 

` ‚ 
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cselédjét &gt;~el nem v'esztették a&quot; Bdlgârok, 'se 
más, bizonyítja maga a’ dolog, és a’ïtörté 
neieki Mert ha ,ez igaz/ volna, hogyfirhatta 
volna Luitprandus ugyan akkor ’s azon idöre&gt; 
„cum nullus esset, qui in Orientali ac Анапа 

'li plaga Hungaris resisteret, nam Bulgarorum 
fgentem atque Graecorum -t’ributax‘iam fece-»' 
runt.“ -- Luitprandus volt követ Konstanti-~ 

f- _ _ nápolyban, a’ dolgokat jól iudta, mint Püspök 
érdemes és értelmes fénliú volt; elöbb és t0’ 
vább élt Porphirogenitánál, é's száz esztendö~- 
vel elöbb Cedrenusnál. ’_ ’ ' '. &quot; ‘ ' 

Hogy a’ Patzinaiziták nem hajtották di 
tsö eleinket, azt olly igaznak tarthatjuk az 
elöbbenniekbül, mint igaz a? mit &quot;Szklenár 
ir; -f ,-,Hungaros quidem omnem Europam 

'citius, quam cujusque passibus peragrari po 
tuísset, victoriis lustrasse Omnium gentiurn ah 

 

nales testantur.“ f 

Нм а’ mit Anonymus 25e-ik részében 
i mond, kérem a’ j.ó szivü olvasót, mit tesz 

ад’? f „Dux eorum Gelou minus esset` ь[снах 

i .‘ Avares) Constantinopolitani, illis non modo 
Syl‘m.' Agl‘ìlm ßripuerunt, verum etiam ,'lîurmas, 
quas ad Custodiam sarcinarum praesidiumqne 
liberorum -et conjugum in Pannonia reliquerunt, 

' ann0-insequentisub Tiberio Duce, praetoria-nfl!-- 
'rum militum Praefecto, dissi arunt, aQ-m sel'yl 
tutem asseruerunt,“ L. 2. 8. Cedrenus száz 
eszlendövel élt Porphirogenita után, ez mel‘ö 

’ zavarás, a&quot; pedig utánna irhatta., mint az lrók 
-szokása és s_züksége, 



et non haberet circa se bonos milîtes, et au 
derent stare contra audaciam Hungarorum, 
quia a Cumanis et Picenatis&quot; (tehát nem 
„Paczinacitis,&quot; mint szokása szerént ezt is el 
fordította Porphírogenita) „multas injurias pa 
terentur.“ - Ez valóban azt jelenti, h gy a’ 
Magyarok előtt igen meg vetett gya nép? 
volt a’ Picenák. És hogy valóban ez s‘nha 
Magyart nem vert. ‘ 

_ A’ mi közönségesen az időt illeti, erre 
a’ hely szüke miatt a’ vîzsgálást elhagyván, 

‚ tsak azt mondhatjuk, hogy egy két eszten 
dőn illy régi dolgokban a’ tudós fel nem akad 
hat, egy írta előbb más később, az elme fe 
ledékeny. De ebbül nem következik, hogy-a, 
dolgot tagadjuk. Nemdenem a’ Világ idején 
se egyez meg a’ világ , Eusebius és a* Romai 
martyrologiurn számlál Kristus Urunk születe 
séig 5190 , Alexandriai Clemens 5624, Pezro- ~ 
nius 5871 , a’ Zsidók 4000 esztendőt. De kö 
vetkezíké innént; hogy nints világ? Nemde 
nem a’ Mohátsi esetet máshol maga is illy Pél-4 
dául előhozta? 
. A’ mi azt illeti, hogy Reán vagy Szalán 

nints a’ Bolgárok származtatásában, még in 
nént nem következik, hogy nem volt а’ Nem 
zetségébe, .- a’ ki ehez ért, tudja, hogy tsak 
heted ágra 1s nehéz magának az embernek a’ 
{naga származtatását vinni, és tudván elejét, 
nints mivel bebizonyítsa! Ki akadhat tehát 
azon fel. hogy egy 800 esztendőksLeány Agra 

A] 



(inert Еду S24-’ik részében Anonymus) 
Szklenàrhoz так‘ nem utott Потап)’. - De _hogy 
voltak magyar kronikák, hogy a’ Magyarok a.’ 
tetteik’ emlékezete fenntartására igeny vigyáwz# 
tak, hogy ez illyek fel jegyzései a’ Tárnoknál ` 
letétettek, ezt ugy Thuróczy mint más régi 
lrók bizonyítják, ugy a’ törvényeinkbül is Иль 
liató , ambár ezeknek most más nyoma sints. 

A’ mi azon sopánkolodását illeti Szkle» 
nárnak: hogy fértek а’ Magyarok U'ngba? --- 
é bizon'yosan esö után köpenyeg. Ok шик 
hogy fértek el: hîszen` talán так volt sátorjok. 
Ha a’ H'adak dolgába neveztetik а’ föszállás, 
nem következik hogy abba, az egész had be# _ 
bújjon; 

Мёд ‘azon kiêrdésre is vetemedìk» hol 
vették a’ Magyar-ok a foglokra a’ Lánczokat? 

Аз: is tagad ja, hogy Ungtul jönn az „Un“ 
garus“ nevezet: mivel Luitprandus ('l‘ 743) 
Ldngob'ardiai Király sir versei máx' Ungarn“ 
említtenek. » ‘ 

` Nékünk mind ‘еду akár régi akár Ung 
tul jön az Ungarns, de itt is (163-iklapiâl1) 
az y‘elöhordot ’s bizonyosan késöbbi, танца. 
ellene van: „Ungarns a solo hoc adjutüß, 
Francus *) et omnes vicini grata degebant 

'Ü l‘î'rancus név allatt nem lehet egyenesen Fran- . 
tzlát értem , hanem a’ romai Birodalom lako- ' 
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pace. Hiszen ,ezt „csak 'Porphirogenítábúl is 
láthatta ',- hogy a’ „Frauens“ már itt volt 
szomszédja a’ Magyarnak, tehát azon vers er 
rül a’ földrülszóll. Ungban pedig legelő tele. 

. pedtek' meg. - 
a’ Bhik részben ujra tagadja, hogy azon 

nemzetek. lakták légyen a’ Dunán innent való 
részt, а’ mellyeket Anonymus nevez. ` 

а’ ¿pik részben ő a’ régi Magyarok lak helyeit elő adván (1go-ik lapján) Erdélybe 
és Moldvába állítja, mivel a’ Paczinaciták előtt 

- futó és pedig igen győzedelmes“ Magyaroknak 
sehonnan az ő képzelt nagy Moraviájába egye 
nesebb űtjok nem volt (képzelt mondom, 
mivel Porphirogenita látni valóképpen a’ ne 
vekre nem vigyázott, soha `jól nem írta és 
tulajdonképp nem“ vesz; tehát ő_ a’ nemzetek 
külömböztetéseire nézve bizonyos s'inór mér 
tékül nem szolgálhat, ’s ezt látván Szklenár, 
mi több? maga a’ nevekre nézve i90-»ík lap 
ján valván: hogy még а’ sybilláknál is homá 
losabb;` még is itt tulájdonul veszi) &quot; 

Itt Porphirogenitát azért elhagyván rni 
vel előadásán keveset lehet epítteni; minden 
előhordott bizonysága ellene van, mellyet ő 
is észre vehetett volna, ha Ulmában látván 

 

sít; mert mivel nagy Károly, а’ ki ezt újra fel 
állította, frantzia volt, megvetésből minden alat 
ta valóit így nevezték a’ Görögök , a’ melly 
nevezet szokásba jött, és keleten mái napig“ is 
megmaradt. » 
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‚ keletrůl szóllani,it`ůzében min‘gyárt ezután a.’ 
Szávához nem szaladna! holott Ulmának _igaf 
zabhan esik keletre a’ morvái, mint a’ 526 
vaiMoI-va’. f ` д 

De legjobban megesmérjůk ötet, haer 
` re szólló állitásait öszve állittjuk , es ugyan itt: 

Hogy a’ Magyarok régen Erdélyben és 
Moldvábań *) laktanak, mivel inn'éntlegegye 
nessebb útjok` volt Morvába 190-ik191-ik 
lapján. ‚ 1 ‚. 

 

1*)‘ 1de szorúlt egy rész'e Nagy Károly Csaszár 
alatt elszélledett' Hunno Avareseknelc Ч‘) sze 
kér 1-sö része 3 szak. ’sa’t. f 

&quot; Н‘) „Avar“ ma ar szó, annyi mint törzsök; 
` különösen а’ alótzok Avarnalc hijfák azon 

füvet, melly а’ 11а52а ala’rt elmarad; fHunno 
‚ Avares tehát, Hónyi Avarok.' az же azon itt 

megverelett Hun‘nusoknak hónyi törzsöke. 
. HOgy iussok’ megmutatására e’ ki feie 

zéssel éltek ezen eleink l-ör természeles: 
mert а’ vérségnek közös а’11155а‚ 2-01‘ 1111г11у11 
állasáikhoz alkalmaztatott, mert а’ iövevé~ 
nyektül azt kérdik: ki népei чаю/1011? de 

ß különösen e’ földi tót rostáló közmondás' 
‘ odkal Buka odkal noha? azon 14, r. -- Er-' 

re igen fontos rövid szép felelet az: „Honnyir 
'j -Avarok mert mind azt, hogy nem sehonnai, 

mindazt“ hogy itt is hazafl, bizonyìtja. Melly 
seliònnai most 15 ’1е5Гоп’105аЬЬ nevezet a' 
Magyaroknál is'. ---- Az Avar tehát mint Инн 
nus is nem kül-önös nem , hanem ugyan azon 

v Magyaroknak csapatiai. „Hunnos et 111111811 
ros eandem‘ fuisse gentem“ (Banzanuß — 
ezt bizonyitja az is , hogy azon csapatok el 
nyomásával ezen felv ett печени?‘ is megszün 



Hogy a' Magyarokat régi lakhelyekbi'll 
Annonymus ellen Erdélbel ‘елей t 47-ik я 484k 

,lapiálx 
Es pedig Thuróczy után és Nestor sze 

rént is „per regna Bessorum albo Сатана 
rum Susdáliam et cîvitatem Kio“ 145. 146. 
lapján. 

Tehát Erdélybül Bessar-ábián fehér Kún 
ságon Susdálîán Kiov mellett, mint leg/fö 
zelebbA úton Erde'lybe --- hát ez nem kész 
kergödés Р 

 

Azért tí'lzes kifogásai ama ditsösséges 
hazal irónk Annonymus ellen mint nagy Mor 
vája füstbe menvén, a’ nélkůl, hogy ezen ne 
vetlen írónk fénnyétmegbomálositanák, mél 
tán mondhatjuk ô “Не ’) 

Szerentsés tehát ’s boldog Magyar ország, 
' ‘А’ kinek adatott sokf'éle szép joszág; 

Már ezután ö mìnden órában 

` 4 ` ` tek. -l „Jam enim Hunnorum nomen etíam 
y apud Scythìcas gentes fuerat multo ante Hun 

garorum in Pannonias advent'um exstinc-` 
tum, id omnino habet Ventas“ (ugyan ott) 
-- Hunnusl pedig hogy nem más,egyéb ho- ‚ 
nyi, bizonyltia az emlékezetére épitett Heim 
burg -- „Heimburg, quod signifìcat castellum 
Hunnorum , yin hoc tantum loco remansìt 
Hunnae gentìs, nomen, quod они: fuerat tev 
rori universi orbìs'terrae nationibus. Капа, 

ì Ind. Re 
*) Lethenyei fordíttása szerént. 



Örvendezzen deákjának .ajándékában, 
Mert meg tudta Királynak ’s fő Emberének 
Eredetét ’s leírását nemzetségének. 

А’ mit itt ott Anonymus ellen meghal 
lottam ’s olvastam , ezekbűl áll. 

i-ŐI“ hogy nevetlen. 2-or hogy meséző 
(Sabelmann êcblößu‘), de azért hiszünk nékimi- ' 
vel a’ nemzet lelkének kedvez. ` 

3-or hogyA mind mást ír: p. o. иду ad 
ja elö a’ Magyarokat, mint valami csinosodott 
nemzetet, midőn bizonyos, hogy а’ Magya 
rok vadak (Barbari) voltak. 

4-er hogy senkit se nevez azon irókbúl' 
а’ kik után ir. ‚ 
5-őr hogy legbizonyosabban 4-ik Bela írója 
volt. ’ 

б-ог vagy talán tsak költemény,mivel 
a' 3-ik Bela előtt nem voltak notariusoknsatt. 

A’ mi az elsőt illeti: ba az ember akár 
melly régi könyvnek а’ nevező lapját Маша-д 
kasztja, mingyárt nevetlen ez, (le nem kö-` 
vetkezik innént, hogy már nem igaz a’ mitír, 
így legkönnyebb volna minden irót mcgczá-a 
folni, kétség kívül Anonymusnak sints más 
bajaktsak hogy az eleje hibázik , de hogy ott . 
volt bizonyos, abbúl а’ mint а’ maradékja kez 
dődik z dictus magister az előbb mondott mes 
ter , -- minden esetre ha neve nints , e’ hibá 
zik, de a’ mi nem hibázik meg van az. Nem 
teheti a’ neve, volt az Péter vagy Pál, hitele 



seb'né,'mînt a&quot;dîszes hîvatalja, melly» v'aló.. 
ban nagy és tehetö emberre mutat; mint az 
Jelôadása., melly egy îgaz )'ó svivůistenfélö em 
berre mutat , ha mìngyár-t mondom régiséget 
bizonyító elöadása n_nódja nem tett'zìk is 
mìndenìkek, és hìbazuñk közönségesen abbgq; 

‚ hogynevetlennek ‘юный, ~tudván 4hogy Béla 
Király irója volt.` 

A’ másodìkjat a’mmi illeii: ne indica et 
non judicaberis ‚— tsak megs-_zólnì , elneveznî ‚ 
tsuñ'á tenui valakiß'nem tsak nem там-пе: 
iróî munka,\hanem ‚тем ls- Мёд а’ törvé 
nyes Birák ìlélete.sem à“, ha a’ Biró a’ pör'ijs. 

' Az iróké a’ dolog mi létét (МЫ a’ maga tu 
dománnya szerént teszì ezt) elöadni ‚ az itélet 
а’ világ végéig az оЪ’аззф.1‹б2бп5ё5‘ёг 

A’ vìlág sors'a vâltozásai olly sokfélék. 
hogy tsak rendŕůl rendre' egybe kaptsolva, 
sokszov értelödhetnek, olly állapoiban, olly, 
pusztittások századokìg tartó vad pusztitások 
után, inint a’ mellyeket magyar o'rszág ért, 
ki érthetné~több századok шина ismét a’ 
Burkus és F rantszîa és némelly Corsìcanusok 
királyságát az elöb'oi romaì Birodalomban. Нет 
tartottuk e’ az iskolában mesének, Sándor., 
Hannibál, és Attila тетей,’ még Napoleon 
meg nem &gt;mutatta mi а’ lehetö? -- Minden 
esetre tsupa tagadással semmit se bìzonyi» 
tunk. Nints a’ világon ЧПУ йгёз‘щзепу ok nél 
НИ -történt volna. ---‘- Es Anonymus nem a’ 
Magyarok hirét nagyobbítani,hanem a’ ‚ра 
газыыщшеэёзёзе bìzonytalansálgátúl~ , és а’ 

' s 



Dallosok`az az po’eták tréfás kitétele vészedel 
métůl, tehát egyikre mint másikra nézve a’ 
nagyobbitástúl akarta a’ Magyarok eleje’ ’s 
tetteik’történetét megmefnteni. —— ;,Et si 1am 
nóbilissima gens Hungariae primordia, suai: 
generatiònis et fortia quaeque facta 'sua ех 
falsis fabulis rusticorum vel a&gt;garulo Cantu 
joculatorum quasi somninando 'audiret, valde 
indecorum et satis‘indecens esset. Ergó po-Í 
tius a’ me de certa scrìpturarum explanatio 
ne et aperta historiarum interpret'atione re 
rum veritatem nobiliter percipiat“ -- Illy fel 
tételü irórúl hogy lehet mondani, hogy mese 
zettl ---- „Sed q'uidam dicunt eos ivisse usque 
ad Constantionpólim , «et portam auream 
Constantinopolis Botondium cum Dolabro 
suo incidisse, sed ego, quia in nullo codi 
ce historiographorum invent', nisi ex falsi@ 
fabulis rusticorum audivi,ideo ad pra'esens 
opus scriberefnon proposui“ ---- illy irórúl tsak 
az irigység sárga mérge, a’ gyülölség fene in-- 
dulatja mondhatja, hogy mesézett. ' 

A’ harmadikra: ar mi a’ Magyarokat'il 
leti, hogyÍ ezekri'll nem иду ir, mint a’ Ме 
tensis Annalista а’ 889-ik esztendöhöz, azért 
rnég nem lehet mondani hogy roszúl ir, vagy‘ 
hogy hizelkedik , mert Anonymus й‘! ‚161% 
neteket a’ törtênetekbiil, és tekíntetöleg a’tu~ 
dománnyábúl, a’ Metensis Annalista „мы 
mat a' равна hirbůl„ut fama est.“ *Fontoljg 
rnár akárki, kinek van a’ hitelre nagy'obb jus~ 
sa? А’ Metensis Еду ír „vivunt non hominum 

&gt; Varady a’ Magyar Zászlósság‘ról. &quot; 
l 
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sed belluaram more carnibus (‘Едут olvasó 
ezen nagy olera) carnibus siquidem, ut fa 
ma est, crudis vescuntur“(nyilván megették ak 
kor nyersen a’ szulonnátß „Sangvinem bi 
bunt“ (talán johb volna comedunt, ha a’ göm 
böczbe, patzorba, van töltveü-e „corda ho 
minum,quos capiunt (így véltek a’ Báborok 
is és а’ Frantziák Trenk Pandurjairól, és' 
a’ magyar nemességrlll is --- „@Cgm feint 
l¢`§eínbe »erfuhr er тиф febr grau'íam , vaber 
nicht eben nad) eigener bunniícber íßeifblone 
bern nach ber bamablígen allgemrŕßm üblídnn 
.fîriegébärtel Die jebocb web! nicht größer mar, 
al@ Die ‘та шп- bunbert Sabena be» мявш 
brennung ber ‘ргщ auágeübte&quot; @attent »on 
Attila) -- „particulatim dìvidentes“ — Ez az 
a’ hires Verse a’ Metensis Annali‘stának, ’s 
másoknak is, a’ hol a’ magyarok ellentállójil’e 
leal leczleéjöket fenyitékůl tapasztaltatták. Es 
ezele után némelly irók készek eleinket. vadak- _ 
пай nevezni, nem gondolván hogy а’ bábo 
rokkalamaz 'u8-ik században történt , ‘ходу а’ 
magyarok most, is megeszik a’ nyers szalon 
nát, és a’ véres hurkát; olly vadaknak нечег 
ni, a’ millyek Bogerius szerént a’ Tatárok sem 
voltale. És nem de nem a’ régi Szìttyálerúl 
emlit valamLhasonlótAnonymus is — „postea 
vero jám dicta gens“ (Nagy Sandor -idejérůl 
van a’ szó) fatigata in bello ad штат cru 
delìtatem pervenit, ut quidam dícunt his 
toriographi, quod irracundia ducti humanam 
manducussent `сагпет, et sangvinem' bi 
bissent hominum“ --- Нет éppen e’ nótátl 



éneklé e’a’Metiensis Annalísta,tsak abban Ы} 
lömbözvén , hogy a’ magyarokra kenyí. 

De minden esetre hogy a’ régi Szittyák» 
rúl is {за}: azt kell hinni , hogy nagy'esküvéa 
helyetr véreket стопы‘, de hogy ember Шла‘ 
nem ettek, vérét nem МАК, abbúl tartom, a’ 
a°-mit Tomyris királnéjok Cyrussal (ей. „Et 
amputato illius capite in utrem. humano ßan- 
gvine plenum projecit inquiens „„humanum 
qui Semper sitivisti sangvinem, ad ultimum de 
illo suñicienter bibe““ — ugy vélem, hogy az 
ördögöt a’ szerecsenek festik fehérnek , és nem 
büntetünk Tokai borral, ì ’ 

Nem is voltak a’ magya’rok barbnrusok, 
még erre rájövök, két tanúját adom ennek 
azok számára , a’ kik a’ barbariest Asiábúl 
akarják Europaba hozni, a’ honnént inkább 
elszéllesztetett , és ugyan 1-sö, hogy a’ magya 
rok ide jövén békességbe akartak élni, de 2~or 
az itt lévö népek és uralkodók buzdították а‘ 
ráblásokra, az elsöt bizonyitja a’ 96~ik lapon 
bövebben elöadott „venatu et-piscatu victum 
quotidíanum quaeritabant (Regino) --- dede? 
шт: operam (az Avarok), ut agri diligenti/ 
cura colerentur“ (Ran'zanus) --~ а’ 2~dikat 

~ „Швей ад horribiles illas direptiones (u'gyan 
azon Regino) --- ,&quot;ipsi(Marachenses) Hunga' 
rorum non modicam multitudinem ad se sum 
serunt eté. , et_super nos Christianos immi 
ßerunt , atque ipsi supervenerunt, ac alios ca 
ptivos duxerunt, alios occiderunt, et ecclesias 
Dei incenderunt, et omnia aediŕicia Dei деда 

7* 
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verunt“ etc. ime hogy .tanitották az id‘evaló 
no‘â‘peky jámbor eleinket a’Barba‘riesl-e. (Bábori 
Piíspök a’ romai Pápához, (vos bárbaros ad 
nequitiam instituisiis, foedus_dissolvex‘e ne-~ 
scivissemus. Simon után az avar Chágán, `Mau 
ritius Császál‘nál. f 

A’ uegyedikre: hogy nem nevezi az iró 
‚Вас, ez az esmértetö jele a’ régi iróknak, a 
kik leginkább az én igen tsekély olvasásom 
szerént közönségesen a’ történeteket emlit-_ 
tik de ezt Anonymus’is- teszi. 

Az ölödikre; Anonymus irván magát „et 
quondam bonae memoriae gloriosissimi Belae 
Regis HungariaeNotarius“ bizonyos, liogy már 
Bela holta után irt; igy késöbbi volna Boge 
riusnâl, a’ ki 4-ik Bela alatt irt. --- Már 'Rogy ’ férne meg egy idöbe az Ö ditsösséggel te yes 
hálá adása-a’ Magyarok által tapasztalt jó-y 
kért az llstennek, yRogerius» siralmas verseivell` 

A’ Hatodikra‘: Notarius- elölibi nevezése 
az ìróknak- , ,különösen a’ jegyzöknek mint 
Cancellarius, mert ezt már Martialis.emlegeti 
io-ik könyvében , midön a’ szó „Cancelli“ 
még a’ Lîìlsö keritésen: gátoron kivůl, más 
ra talán nem is értett'idött —-‚ „tantus est а‘ 
fori cancellis plausus excitatus“ Cic. pro Sextio. 
r'Cvalepihus pedig eze‘n szó után „cancellarii“ Еду 
ir: „degenerante jam tum lingva latina can_- 
cellarii dicti sunt Scribae Principum, quorum 
Opera illi in conficriendis examinandisve diplo 
matibus utebantur. Utitur hac voce Flavius 

lvopiscus scribens, a (Qarino lmp'eeatore fa 
I 
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ctum esse .Praefe'ctum` urbis unum ei: Cancel-q 
lariis suisf‘l _ ~ ' — 

l A’ Magyar dolgokra nézve ha máshon 
nan nem, legalábby Schvartner Marton azon 
czimi'l könyvébiil „Introductio in rem ШРИ 
maticam aevi intermedii, praecipue Hungari--&gt; 
cam Budae 1802“ »337-ik^l,àp`on_ kikiláthatja, 
llogy lll-ik I_stvánnak, a’ ki lll-ik Bela elött, B-ik 
kiraly volt, szinte Notariuss'a volt, -— „in villa 
etiarn V -- unum braturn cum molendinis, ef 
per notarium Bricenum scribi 4ac etc. 

lgy' тем: még ugyan tsak tántorithatat 
lan ezen ditsò' magyar irónk betse. _ 

A’ mi magát Anonymust illeti: az 'irása 
módja a’ szavakra nézve egészen idegenre mu 
tat. Soha scnki el nem hitetheti azt a’ magyar 
ral,hogy Magyar volt az, a’ ki az Alînot (Alom 
az i-sö esetében) Alrnu irta; ittlátn_i.való, h_ogy ' 
a’ többi esetit az elsötůl nern Плата külömböz-~ 
temi --- vágyá’Zerentsét, Zel'emsu ;Szénha- 
10m, Zenuholmu ,Nyarad, -Naragy’sa’tI Hogy 
Nlagyarországban voltak a’ szülöi, bizonyitja. 
az erántavaló vârakozása baratjának ,' de ide 

_gen 'szüléktůl valónak kelletett lennie, mert 
rosz a’magyarsága, Lásd nagy Lajos alatt, а’ 
ki a’ Bela után tsak 76 „мандат élt késöb 
ben; a‘ hitet a’ magyar törvény könyvben ‚ 
melly igaz mostani magyarság ez; és elhiszem, \ 

_ hogy a’ ymagyarság váltçzhatattlan; és hogy 
— mese , .vagy idegen einher (Gsell néz _ki 

belöle) szava járasa és jrása ama hires Prae 
dikátzió. melly a’ Posonyi mise mondó könyg 
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/ben olvastatik -— „Latiatuc feleym'Zumtuchel 
mic vogmuc y‘sa pur és chomum vogmuc. 
Menyimilostben (ettül ‚быта!‘ mondják а’ 
malasztott; -- én nem tagadom, annálinkább 
bjzonyitja a’ tót eredetet , а’ Magyar a’milos 
tot, kegy, kegyesség, kegyelemnek mondja, 
és malaszt nélkůl sem szükölködik) terumteve 
eleve mic Izemuclxùt Adamut ’sa’t. a’ mellyet 
a’ más kép igen érdemes Belnay a’ litteraria 

«Historìájában ok ne'lkůl olly fontosnak vél, 
hogy a’ vizsgáló'magyarnak valósággal нечег 
séges az állitása; тег: akár ki észre veheti, 
hogy nem régi magyarság ez, hanem tót ori 
gínál: a’ szerzö tudatlansága a’ 7-ìk soton 
-Belnaynál этап Istenünk Isemuchut, a’Qo. 
sol'oń lstentül lstentúl, .'-- a’ neil; soton '--- 
Gimilcictúl ‚ а’ 23-11‘: soron Gimilstúl, a’ 14-ik 
Soran Gimilcetúl, az an: gyůmöltsétůl, már 
jól azon idö irása módjá szerérit, mivelazon 
idökben a’ legjobb irók sem állapodtak még 

\ meg, шифр irják az ö. ü. é. ts, vagy cst;hogy 
kellien lágyíttani а’ g. l. betüket. Kiki иду 
segitett magán, a’ rilìnt tudott а’ nemzetje 
ìrása módja szerént, azért találunk Olasz, 
Fmntzia, Cseh pótolásokat, készületlen kel» 
lett'az idegen irónak magát segiteni, Еду tör» 
tent, hogy minemů tndós, és nemzet volt az 
iró,ollyan volt az irás. Mileor {на a1 hallásf. 

kl‘ml , tudta mit aleart, mileor loix-ta, es olvas».- 
ni kellet, ugy olvasta mint irta . legtöbb вза 
vakat értetlen; azután tagolta fogla‘lgatta вза 

A vait, de már maga magán „днем nem tú» 

'4 
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dott, a? környül álló halgató magyarság talál 
gatta, mit akar a’ Déak &quot;) az író látszott itt 
legtudatlanabbnak,és ínnént jön, hogy a’ ma 
gyar nem mondta: olvasd el, hanem magya 
rázd meg e’ levelet. Nem is volt mind tudós, 
a’ ki ide kijött, és kevés jött a’ magyarokat 
boldogítani , legtöbb'jött а’ maga boldog kén 
nyét e’ jó ember szerető ’s betsülő nemzetnél 
keresni. Azért a’ magyar Herczegeken elkö 
vetett törvénytelenségek; azért ütött ki első 
András alatt az üldözés; azért a’ sok törvény: 
Sz. István 1. k. 51, r. a’ menedék elrontása. 
Sz. Laszló alattt: _de bígamis Presbyteris et 

' Diaconis. De Presbyteris qui ancillam in lo 
cum uxoris surrogaverìnt. De Episcopo con 
sensum praebente nolentibus separari ab il 
licito conjugio. clericus sine comendatitiis ve 
niens discutiatur de perseveratione clericorum 
in uno loco , de celebratione missae extra 
ecclesiam , de Abbatis vvel monachi osculo 
erga газет; de salutatione Abbatis- vel mo 
nachi euntisyad regem, de furto clerîcorum. „CQ 
lomanus; de alienigenis Presbyteris sine-litte 
ris comendatitiis venientib us , de bígamlsPres 
byteris, de celebratío'nibus missarum; de ve 
stibus clericorum, de degradatione bigamorum 
Presbyterorumhbigami Presbyteri beneficiis 
priventurg de servitio conjugatorum Presby 
terorum , de cleríoís concu binariis . de despoti 
satione conjufgali in facie Ecc-lesiae.&quot; -- Azért 

 

*) Diaconushul lett~ magyar szó. 
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Azért szüntek meg ezen törvényhozások, mi. 
helyt az idegenek helyét hazafiak foglalták el. 
De&quot; az idegenek soha se tudtak jól magyarúl 
írni, mint 1463-ban az apostoli könyvet Szi 
Iág’yi Mihál helyett írta Lassamiale; Gara Pa 
latmus „Lassnlabanus“ -Í Ezis díalectus vetus 
bungaríca? -- Es mikor javult hát meg а’ 
nemzet/nyelve? lehet é ezt litteratura nélkül 
gondolni? -- e’ nélkül nem romlik e’ inkább 
minden élő nyelv? -- vagy más mértékkel. 
fogjuk a’ Magyarokat mérni mint más nemze 
teket? Igaz hogy valaha tudományok mellett 

. kéllettvirágzani a’magyar nyelvnek,mert együ 
gyüség mellett meg van benne a’ rendes bő 
hajlás, bőség; és szaporaság és minden kiván 
batóiökélletesség, De ez éppen nem bizony-.- ` 
sága.hogy Kálmán idejében olly tsúf, és Lajos“? 
alatt” már mívelt- lehetett volna és szép. » — 

v,Schmalz-Lne? se tesz ín introductione ín rem 
diplomaticam jó következtetést ama prediká 
tionál fogva, mert a' deák nyelv tudvalévőkép, 
és litleraturamellett javult, éslez az esett, itt 
nints a'mi magyar nyelvünkben.-- Mert ezen 
ének: O deucheoseeges zent job kez, mel’ et 
maglap ohaítva neez ,A drága gauche neepeun-r 
bnec, nag eoreome ziveunkneld'w- jó ma&gt;~ 
gyamág; ч a’ diplomatícus tudjahogy el). üd n 
eo, ö; ee„é; l’ g', ly, gy; -- és így vévén, 
ezen Szent István jobbjára tett ének lesxzzvó 
dütsősséges Szent“ jobb kéz, mellyet magyar; 
obajtvavnéz 'sa't tudni illik mostani magyar 
sás, és. az éppen az én állításomat bizonyítja. 
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из)’ van ha tót ‘аду német itéli a’ magyar 
nyelvet, 4mé‘g nerrì tudja. \ 

Ь 

jan еще!‘ két példával „een Sipos Péter 130 
bó Uram ö Nga jobbágia“ és „ваше kedig 

‚ De még Katona se mutat mást S21-ik lap -i ` 

ezt a’ Mátyás’t Colosvárott Erdélben , miko~- i 
'ron i‘rnának Kristus Urunk születése után_ 

1443“ egyéb azt, hogy a’ magyarság mindég 
еду forma, de az emberek irótudománnya 
külömbözött akkor is; talán most nints еду 
erdélyi Рар,— ésegy magyar yfalusi Notarius 
irasaközt külömbség? vagy talán nem mon 
gyák most is tsak p'. о. Honthban ¿próbalom 
helyett iróbálòm? nem mongya a’ Csalló-kö 
zi a’ `s_zalmat, szóma, a’ Камы Kómárnak? 

Es végtére kérem a’ böltseket', _mit iesz 
é? „Memoriae proditum est, patrern de socie- 
tate natìone Hungarum, a Turcis captum, per 
eos ad Tartaros hosce (qui volgam accole-E 
bant) venundatum pervenisse. Betulit iste post 
Íea per litterasi Bomam perscriptas , hoc exilio 
se in patriam ejectum esse, reperisse se ibi» 
de m homines, ведет, quo Hungari uientes 
idiomate, plańeque eos, ‘а Чий’щ‘ Hungari 
quondam processissevidentur, proinde pro 
redemtione non litruni, sed socios postulare,_ 
qui avltam gentem patria religione una весит › 
5п1Ъцат.“-- Hogy állithatják azon böltsek a’ 
magyar nyelv штат, а’ kik a’ magyarok 
eredétéri'll a’ világelaibe illy tanusagokat te-- 
ritenek. -- Vagy еду oskolában formálta ` 
egyx‘e magát а’ Csalloközi és Volgai шавуаг?’ 

f 
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—— hiszem ez, és mind azok a' tanult, mellye 
Не: а.’ magyarok el'edetél'ül Katona a’ VII-ik, 

‚ VIII-ik száma után előhord,mind azt kiáltják, 
hogy ollyan a' magyar IŐ-Öd Századi nyelv, 
mint a’ volgai, mint a’ régi szittyai atyáinké. 
n De hogy Anonymushoz viszsza térjünk: 
O maga se tartja magát magyarnak, mert 
midőn а’ magyarokrúl ir; nem mondja „mi“ ‹ 
hanem „ök“ —- „most is megesméritek (Же: az 
ő gyümöltsökrűl“ 's art. Nem is érti magát 
soha e’ nemzethez, nem is ir se'mmi régit az 
elejé tudománnyábul, hanem a’ kronikákbul, 
nem az eléjitűl, hanem a’ 'parasztoktul vett 
hallornányokat. - 7'” 

. ` A’ mi az idejét illeti: Anonymus, „Regis 
Notarius“ Király Iró - Deákjának írván magát, 
ll-ik Bela idejénél ifjabb nem lehet, ,` mivel 
már I'll-ik Bela Ministereket rendelt, és számos 
sabb Cancelláriát tartott , de még lI-ik Belá 
nál is időssebb, mert írván „és hajdan a’ bol 
dog emlékezetü Béla Magyar ország királyjá 
пай az Irója, mivel semmi külömböztetést nem 
tesz, jele, hogy tsak egy Belát ért; ezt `mu 
tatja &quot;az írása módja, természete és különösen 
foglalatja Előbeszédének, ' melly tellyes di 

“tsőséggel , és minden jón épült megelégedés 
sel,'melly már Q-lk István idejére, vagy 2-ik 
Bela megvakittásáva, melly itt igen különös 
állapot, nem illene. De ez a’ kűlömböztetés 
is „ quondam gloriosissimi Belag, Regis ,“ ha 
minda) négy Belát megérte volna is, tsak 
ugyarïA első Belára egyedül illik; legalább ez 
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tet az _lrók mind személyes tulajdonságaìra 
mind tetteire nézve így nevezik. ~ y 

Az irása ide je Szent Lászlónál *j èlöbbi 
nehezen lehet, mivel 3-ik részében‘irja „quin 
ex progenie ejus ’Sancti Reges et Duces etant 
pasciturí ,“ сем‘ a’ i 1-~ik század vége Ше 

t’ 

 

y1v.¿szAI&lt;;Agsz. 
Ańonymus dîtsö eleink még indulása 181‘ 

ténetét könyvének 5- ik és Ó-’ik részében ígf 
adja е1б: 

Ё“) „Annak okáért ugyan a’Magyaroknak 
nagy erejü és a’ ’hadi dolgokban, a’ mint kföl 
lyeb mondánk, ígçn hatalmas nemzete a’ $115 
tyaî ‘nemzetségbüL melly а’ maga (‘демон nyel 
véń Dentumogernek mondatik, vette erjedetét, 
és az a’ fÖld igen tele vala az ottan született 
Népeknek sokaságával, иду hogy sem nem 
táplálhatná, sem magában nem foglalhatná, a’ 
mint föllyebb mondottuk. Annak okáért akkor 
ama hét föemberek, kik e’ máì napîglanHetu 
mogernek hivattattngzk, a’ helyeknek szük vol., 
ш el nem türhetvén ‘пазы; közt Tanátsot 

*) Kit éllében зимней hîvtak, „ipsum тише in 
carne темам Sanctum Ведет vocìtabant“y 
(Ranzanus Md. XI). l 

. u‘) É fordittás Lethenyeìbül van. 
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ml‘tanak hogy, születésök födén'íl elmenné 
nek, hogy magoknak fegyverrel és haddal 

I keresnî meg nem szüntek.“ 
„Akker feltették Íiöz végezéssel magok 

ban, hogy felkereßsék Pannonìa földét , mel- — 
lyet repûlö hîrrel hallottak, hogy Attila ,Kif 

- rályé lett vçlna, a’ “пей nemzetségébül szár 
mazott az Arpádnak Attya Almus vezér. Ak 
kor ага/я a’ hét__/ö'emberek köz és îgaz ta 
náttsal által értették azt, hogy kezdett зайц 

‹ dékjokat és uttypkat véghez nem vihetnék, ha 
egy vezérek és paliantsolójok felettek nem 
lennef Azért tehát ezen hét férñaknak szabad 
akarattyokbul és köz egyes értelmekbül Válasz 
tottákmagoknal vezérül, és parantsolóul Hrul 
lira az u‘tolsó nemzetségîg az Ugeknek Её: Al 
must,és a’ kik ennek nemzetségébül alá видна 
nának, тег! a1. Ugek Ha Àlrnus, és a’ kik annak' ` 
nemzetse'gébül származtak,tekin'tetesbek vol 
так nemzettyekre és hatalmasbak a’ hadban; 
тег! ezek a’ hét föemberek `nemzettyekre ‘се 
kíntetesek, a’ hadban hatalmassak , a’ hüség 
ben álhatatossàk voltak. Akkor egyezö aka 
l‘attakAlmushoz így‘ szóllottak: „'„E’ mái nap 
ságtul fogva tégedet magunknak vezérül és 

/ _ parantsolńul választuńk, és a’ hová téged a' 
te sze‘réntßéd vezetend, téged odáîg köve-` 
tünk.“ “ Akkor a’ fellyebb mondott férßak Ро 
gány módra e'gy edénybe tulajdon véröket 
Almus Herczegért ontván törvényes esküvést 
tettenek; és noha Pogányok voltak mindazon- . 
által az esküvésnek a’ hitét, a’ mellyet akkox- 
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magok közt fogadtak, mind halálokig mègiar; 
tották .ezen módoîn.&quot;` ' 

„1-ör Hogy még életök титана, mind ma- i 
goknak, mind maradékjoknak Almus vérébül 
ienne* vezérök.“ ' 

,Q2-or Hogy a’mit'szcrëznek abbul senki 
rki ne zarattasson &quot;)J‘ 

„B-or Hogy se a’ f5 személlyek se a’ Maf 
-radékjok a’ vezér шпагат“! és äz ország tisz 
tes; hivataljátul meg ne fosztassanak.“ 
‚ „I4-er A’ ki a’ vezérhöz hitetlen lenne, éle 
îével fizessen.“ _ ' 

„Ü-ör Ha ki az Almus vezér vagy a’tfl'ibbi 
föember maradékibul az ezküvést feltörnéAt‘ok 
légyen.“ \ ‘ _ _ 

_Ebbül мышь, hogy: _ 
a) Két végezést'me'g Szittyában tettek ta 

nátskozasaik után diisö eleink. 1-ör közönsé 
ges végezést, hogy meg indulván Pannonia 

 

földét felkeressék, (a’ mi a’ 7-ik részébül) ‚7 
„пес поп cum multitudine magna populorum 
non numeratafoederatorum de eadem re 
gione egressus est“ de különösen Almus be» 
szédibül a’ VIII-ik részben. --- „О Scylici et ' 
Commilitónes meil viri fortissimi, memores 
esiote initium viarum nostrarum, quoniam di 
xistis, quod terram, quam incolere possetis, ar 
mis et bello quaeretis,&quot; ---- kitettzik. Ebben 

‚‚ kétség fkivül a’ hét fövezérek is választa‘ttak, 

*) lit rrieg vál‘toziatlam lelhenyeit, mert ö tá 
gan adta. ‚ - ‘— _ ` 
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és az ígyekezet rendbe szedése réájòk biza 
{сию-ох‘ különös végezésft, mellyben a’ fö-P 
személlyek Almust vezérjöknek parantsoló 
uroknak ŕirúl [ira az utolsó nemzetségig vá 
lasztották. ‚ 

b) Hogy az elöadásban dïtsö eleînket 
Szittyában Dentu Magyaroknak hîvták , а’ kik 
pedìg kijöttek , neveztettek hét Magarnak; --- 
bizonyos tehát; hogy nem hagyta el az egész 
Dentu Magyarság a’ földét. Hanem tsak- ezen 
hét Magyar köveiöìvel. 

A’ mi az elsöt illeti ez máx' magában fog» 
lalva elömutatja a’ nemzet'akkori országos 
köz törvénnyének а’ minemüségét. A’ hol kü 
lönösen f ' 

Szembetünö az: Hogy ugyan tsak hét 
föszemélly vo`lt é ezen ki költözö népben? _ 
A’ felelet az: bogy nem tsak e’ hét , hanem 
iöbben yis voltak; mert ott volt Zovárd és Ca 
база, (Апоп. 7-ik г.) ott volt Culpon a’ hìres Ü 
Botond Attya (4i-ik r) és pedïg ezek. a’ ve 
zér Bokonyi. Ott volt Uszubu, а’ Szalok Attya, 
ott volt velek, és pedîg nemzetségekre nèzve ‘ 
olly tekìntete’sek mint a’ t'öbbì (Anon. ing-ik 
r.) ’s a’ t. Es még is tsak 7 föszeméllyekrůl 
van а’ szó, miért lehet pz? Felelet: Az eskü 
vésnek a’ 3-ik állapotjábul: „hogy ezeky а’ 175: 
személlyek, á’ kik a’ magok szabad akaratjok 
bulAlmust magoknak urokká ifálasztották, seml ` 

’ ök magok sem azoknak fìjaì a’ _vezérnek ta 
nátsátul, és -— az orsza'gnak tisgtes Миа 
шЦуйпЦ meg ne fosztassanak, ` 



auf -' 

ì Ime! (бы) föszeméllyek voltak мы, de 
ezen 7 voit a’ választotjai a’ népnek; ezen 7 
köz és igaz tanátsál által „élrtvén „hogy kezdett 
szánfiékjokat és' útjokat véghez Anem ‘Шей 
nék, ha‘egf vezérök és parantsolójok felettek 
nem ienne, válaszfotta ismét a’ vezért, а’ hat 
lett mellet-te az orazág tisztes hivatallyában. 

4Az ö Zászlójok alatt jÖtt ki a’ Nep. 
Oktehát Zászlós ut‘ak volta’k‘; mint та; 

napig is az»ország Atisztes föhivatallyában lé 
vö föszeméllygket ç’ magyar Zászlósz urak 
nak hivja. Ok hiva-talbul szolgáltak а’ ve 
z'érnek, késérték, tanátsal tartották, parantsó 
latit vették, és Маты: , azért van tsak 7 Í`ö~- 
személlyekrůl a’ szó. ‚ ‘ ` 

Ez tagadhatatlan: mert‘ezen `törvényes 
ÁlkoI/mánynak; mellyre megeskiidtek, 3-dik 
pontja `хтёвоэз‚штамп! valija. Ezt magya 

‚физ а’ iöbbi föszeméllyek elhalgatása , ezt 
bizonyítják vmagok a’ hat föembei‘ek, midò'n 
(Anon. 44 - ik r.) Csepel „Едет á’ vezér szá 
шага elfoglalván , ott a&quot;‘föszeméllyek véle 
mind meg telepedtek, és hivatallyokba beál 
lották; „et constituerunt, ut ducalis вазы in 
aula, `et unusquisque nobilium personarum 
suam ibi haberet curian et ‘Шаги. Statim 
Dux Árpád conductis 'artificibus praecepit fa- ‚ 
cere egregias Битов ducales.“ 

De maid ад mondje valaki': mire való 
lett volna ez а’ pompás tiszielet Almus vagy 
Arpádnak , hiszen tsak vezér, Dux volt. Над; 

f 
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vezér; és ezeknek Над-Малыш“; ugyan cle Ud 
varok nem volt, Каши illy dolog felül nem’ is 
tudtak, nem értettek hozzá ezen _magyaruk, 

Olly bizonyságok ellen,mint az elf'iíadot 
tak, nints igaz kifogás; de hogy még мы; illy 
vélekedésben se maradjon valaki, lássukv bö 
vebben а’ dolgot: — y 

Föntebb láttuk, hogy a’ Dentu mágyarok 
országában, Szittyában állott fel а’ hét та 
gyarok országa; láttuk, hogy ezek a’ hét Pö 
szernéllyek Nçemzetjekre tekíntetesek а’ had 
ban hatalmasok és a’ hüségben álhatatossak 
voltak. _ ` ‚ 

Ezekbül bizonyos, hogy ott is её); Feje-` 
' ydelem alatt voltak; mert máskép mit akarna 

а’ hüséggelAnonymus? érteni se lehetne. Del 
ezl bizonyos a’ régi történetekbtìl is; és pc 
dig olly örßökös f'ejedelcmség alatt, mellybül 
az Aszonyi Нет se volt kizárva, a’ mintCy 
rust- a’Szittyák Tomyrîs királynéjok alatt ver 
ték, és ölték meg (Danes gen. temp. notio, 
Thur. t. VIII.) а’ Homai történetek is emlí 
-tik azon Thuróczy szerént фар. [Х.) Zelig 
bert Hunnusok kix‘ályját, „Zeliobrem olim 
Hunnorum in Asiatica Scythia manentium re 
gem Chosroae Persarum.regi contra Justi.. 
nianum Bomanorum lmperatorem curr'x viginm4 
ti millibus Hunnorum in auxilium vçnisse Ro 
manae dcommemorauiï historiae.“ Es Anony 
Inus ezt minden kétségçn tul teszi Раб, S-ik, 
74k, 53-ik ’s а’ t. részeibema’midÖn az ele 
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jökrííl mint királyjokrúl -Bex --- beszél, ám 
bár ök magok Vezérnek hivták: „идеи ,sicut 
supra diximus, longo post tempore de genere 
Magog regis,“ -- „et filium suum Tocsun fc-. 
cit Ducem ac Dominatorem“; és az 2li-ik 
reszben Tuhutumrúl -- „per gratiam Ducis 
Arpádi Domini sui.“ — De ez a’ szó „Vezér“ 
nints is „Пик“ által jól deákra forditva, mert 
Dux az a’ ki -vezeti , a’ ki vezérli 'Bex az; és 
hogy tsak gyülölségbül, megvetésbül, egy 
szóval kevélységbül hivták légyenDuxnak,Ung- 
váriDuxnakAlmust, ¿tandem vero, dum hace 
omnia, quae acta fuerant, Dux Salanus a suis» ' 

`fuga lapsis audivisset, manum levare ausus 
non fuit, sed missis legatis suis more bulga 
rico, ut mos est eorum, minari caepit, et Аг 
padium Ducem Hungariae quasi aleriden-` 
do salutavit, et suos pro risu Hunguaros ap 
pellavit.“ Anonymus 1li-ik részében bizonyít 
ja, és Еще! mind a’ Dux reá nézve, mind a’ 
Hunguaria ors'zágára nézve örök idökre meg 
maradt, ‘ f 

De hogy Almuslvezért Duxnak roszul 
nevézték, onnént is kitettzik, hogy a’ fösze- ‘ 
méllyek is még késöbbi idöben is,‘ugy mint 
‚Заем István alatt, Duxnak hivattattak ,'mint 
Cupa Dux'Simeghiensis. Nem érdemlett é hat 
többet, nem volté valóban több az, a’ kit ezek 
parantsóló Uroknak válosztottak, és a’ 111156 
gére meg eski'ldtek! 

Minden esetre a’ Magyar vezér: Uralko 
Várady: a’ Magyar Zászlósságról. 8 
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dó fejedelem Dominator, és hasonló volt, az 
ezen föld része királyihoz _ Rex —-; valóban 
annak irrattak és tartattak — „Regem Unga 
riae baptisavit, qui vocabatur Сейм“ (Ademár 
Szent Brunórúl) — ‚;ргае!егеа intraverunt ‚ 
Hungariam tempore Regis Geychae, ,et S. Pie-1 l 
gis Stephani&quot; (Chron. C. Y522). --- Es ugyan 
é volt az oka, hqgy a’ Szentséges Romai Pá 
pátul, a’ ki azon idö szokása szerént ezeket 
оптовым, koroná‘t kért Szent István. Valósá 
gos Király vezér lévén tudni ПИК , ez által ki 
vánta Fŕìlségét erösitettni és közönségeseni 
eiösmértettni —- „deinde 4-0 а Patris obitu 
anno divinitus permotus eundem Astricum 
Praesulem, qui etiam Anastasius dictus est`, ad 
S. Apostolorum limina misit, a Petri Aposto 
lorum principis successore petiturum, ut re 
céns conversae Pannoniae largam Benedictio 
nein impertiret, et ipsum Ducem Regio Dia 
demate cobonestaret, ut eo fultus honore, quae 
divinae gratiáe adjutorio coepisset, ea magis 
mngisque promovere et constabilireposset.“ 
(Chart.) — Ez okozta, hogy valamint ez után 
Ö és a’ következöi végképpen Királyoknak, 
ugy az eleji ezenkülömböztetés felemelésére 
és örök emlékezetére, a’ valóság ellenis, vég 
képpen Dux, vezéreknek hivattattak. lgy ol 

Ívassukv Lehoczkynál (Hung.` SS. et OO.) sz-ik 
András Király Privilegiumában '„Geyza Chri 
stiano patre Biissimi quondam antecessoris 
nostri Hungariae Regis Coronati Stephani-“ 

u 
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' _ Ez így lévén, és még hozzá jövén az, 
hogy a’ Magyarok а’ régi jóvá hagyott szoká 
soknak“ (Anon. 4o-ik 53 r.) hiv tisztelőji vol 
tak, -- minden Nemzetek Példájit is szemünk 
előtt tartván, - kételkedni nem lehet, hogy 
valamint a’ fejedelem, a’ törvények, a’ szokás 
és az udvari hivatalok ama hires Szittyában 
voltak, ök is törvényes alkotmánnyokat a’ sze 
rént állították fel. 

l 

‚ &quot;Ebbül ismét az következne, hogy ámbár 
_ez a’ gyökeres törvényes Alkotmány tsupa 
Hadi hatalomnak,'és a’ költözés vezérlésére _ 
czélzónak eddig majd egyátaljaban nézette-j 
tett, -még is ez a’ hatalom minden egy tör 
.vényes Fejedelmet. illető jussokat magában 
foglalt. т- 1 ~ör Mert a’ szittyai.udvar for 
májára volt felállítva. 2-01‘ mert ha jól meg 
fontoljuk azon kifejezéseket, mellyeket a’ fö 
személlyek Almushoz tesznek , látjuk , hogy 
világosan kimondják: Hogy uroknak'válasz 
tják. —— És pedig “örök időkre; Nemzetségrűl 
Nemzetségre; mind magoknak mind mara 
'dékjoknak. -- És a’ felállított törvény meg 
tartása mellett tellyes hatalommal;'_ és a’ 
Király választástul tsak annyira külömhözött, 
hogy akkor még ez a’ most már bevett ma 
gyar szó az akkori Magyaroknál ösmeretlen 
volt. -~- Szeretném tudni, ki hinné, hogy ke 
vesebb ezi: „Mi téged vezérünknek és paran 
tsoló urúnknakjválasztunk N emzetségrül Nem 
zetségre (melly éppen hasonló а’ hoz a’ mel 

8 I 
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lyel az orjs'zág a’ most ditsösségeseii úralko 
dó Ház alá való vetését 1547 а. 5 5 ki 
magyar-¿Azza igy szólván „nam cum sese Ог 
dines et Status Begni lion solum Majestati 
suae sed etiam suorum haeredum Imperio et 
Potestati in omne tempus subdiderînt“) mint 
ez: „én téged királynak kenlek“ ——— mi több 
szeretném tudni, melly országban áll föbb sza 
vakban а’ Kîrály választásánakkifejezése, mint I 
Almusnak vezérré való valasztása. -- Vagy 

’ avval kevesebb ez, hogy talán tsak szóval 161‘ 
tént? --- Minden végzés élö nyelven áll fel. 
»- Az lrás tsak а7 feleclékenységtül menti, --- 

ä ha ez egyéb eránt szükséges : az akarat tökéle 
tessége megromlását jelenti. 3- or mçrt látjuk е’ 
mellelt a’választás -melletitAlmust és a’követkö 
`26 Че2ёге1‹е1: minden egy Fölséget illetö Jussal 
törvényesen а’ föemberek tanátsával é‘lni, иду 
mint: Hadat indítani, békességet kötni, -kö 
veteket elfogadni , és kiìldeni, a’ föszemél 
lyeknek és Had-Nagyok'nak a’ megtámadásra 
engedelmet ‘Табу р‘агатэыагог adni, földe 
ket ajándékozni, jutalmazni és büntetni. Hogy 
Рейд örök idökre szabott l'égyen kitettzik az 
Alkotmány 1'--sö 3-ik és 5-ik álalpotjábul. 

Hogy Almus és а’ következöi illy diszes 
vezérséget viseltek, hogy a’ Magyax‘okl ezt igy 
értettek és változtatás nélkül »meg is tartották, 
bizonysâg az: Hogy Szent István királlyá va 
ló nevezésekor se változtatást nem теней a’ 
törvényeikben,` se nagyobb hatalmat nêki nem` 
adtalc. És иду щшикпюву ezen тушат: 



ugyan tsak szó változtatásnak, és vezérek ne 
vezése az itt keletben lévö nevezésre való ál 
taltételének nézték. Ezt,bizonyítja Szent Ist 

_ ván, midön a’ hüségtelenek megbüntetésében 
ezen törvénnyel él, éssennek szentül való meg- 
tartását ñának is meghagyá. 

— Nem ezen ditsö eleink Alkotmánnya lel 
ke szóll é belöle midc'in l-sö könyvének 4-11: 
részében mondia: „Ezek légyenek Ham atyáid 
és testvérid , ezekbül senki’ szabadságát el ne 
_vedd , vagy szolgának *) ne ‘нечем ‚ ök ‘11162 
kedjenek , de ne szolgáljanak.' Ha békességes 
leszel, Királynak és Király Fiának fogsz hi 
vattatni, ha haragos, kevély, irigy, nyug 
hatatlan, és a’ föszeméllyeket megveted, 1161 

Q A’ Nemessek Biráia Szolga-Biró még is ! Tebál: 
a’ Nemessek szolgák: --~ [gen is nints máskép; 
de t_udnunk kell, hogy akkor annyi volt a’ $201 
ga, mint most Minister. „Si quispiam autem re 
ceperit. Si Comes fuerit, sciat se dupliciter cum 
65 pensis redditurum; si Minister dupliciter` 
cum 25 pensis; si plebeins dupliciter 5 реп 
sis.“ Заем László I’J-_ik k. 21 r. —- A’ Mini 
ster major minor mint a’ Nemessek. Col. 1. Il. 
12. L A’ mi most szolga, akkor volt rah. és 
Szent István Deák ваш/ай „Servum non _nomi 
nes“ikellett volna fordìtanom „ezek közül sen 
kit rabnak **)' ne nevezz; de ez most vértetlen 
és nevetséges volna , mivel a’ ki akkor rab, 
most `c_zolga; a’ ki akkor ‹ szolga', most Твин 
tetes Ur. - 

&quot;') Azért embereket eröszakkal elfogni mond 
iák a’ Magyarok: rabolni. Termesztményt 

»és éleményt szedni: mondlák, zsákmányozni, 



[этап mind azt,hogy ös eieji k 
tsak nem áliott el, bane iS , a’ kinek boldogságát szxvbul o 
Dak megtartását szörnyen a] 
köti, mondvan 1 

_ hogy magyaru De maid azt mondja v 
‘этап nem vezéreket , hanem ez 
királyokat ért ; feietetz egy szempx kat fogiai mert так‘ magz'iban ellenmondàso _ 

ségben ezen na. De nem is bágy két _ râlyunk, mert mindjárt utánna teszi a’ [Vf ` ё-Ъвп: „Melly Görög vezéreihetnè a&quot;Boma1--_ kat Görögjszokàs szerént, vagy {пену Bomal a’ Görögöket Bomaì szokás „мы“ --~ ugy è? --- ha Szent [этап magyarúl irt voina: дуют! nehezen tartod meg az országot épen è foldö'mha az eiötted vezérlök péidàját megv vet ' kásokat szorosan nem követed.“` De ha egyedůi а’ iózan észszei veszszlìk SOfldOlóra: ‘вне: в Almust az ö áilapotiában “Sy tekinteni, mint {вора Badi» vezért? oda уже“ hOgy nem. Mert ott ment. az egész or-. 
_ “983 a’ mellyen uraikodot; annak az ugyel 

_ \ 

` ’ ‚ ‘ ‚ i &gt; \ ...HLM-L 
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annyìfélék voltak , `mint еду álló` orsz'ágé. -f 
--- Hogy le-hetne тем: valamí Lévöt, nem Lé 
vönek; еду uralkodó Fejedelmet~ az ország 
Tisztjének; ‘еду országot, hadi né nek gon 
dolnî; és Almust, midön a’ hadna , igazság 
kiszplgáltatásának , Nemzetének , táplálásá? 
пай ‚ elrendelésének, belsö és külsö', erköl-~ 

y (si és világi tekînteteinek, kaptsolásìnak és dol 
gaìnak a’ törvényes tanátsa befolyásával ‚ F5 
ura, örökös Föura volt, mint еду tsupa Ha 
di-vezért képzelnì. 

v Ezekbül gondolnám már ' böven kitet 
мак: hogy a’ magyar Alkotmány régiebb mint 
gondolnánk. 

Hogy а’ régî ditséreteá és jóvá hagyoti:- 
magyar szokások szíttyaiak. 
v Hogy a’k'Magyarok vezéri mìndjárt Al 

mus „штаты fogva valóságos törvényea&gt; 
uralkodók. А’ véle említeni szokott hat föem' 
berek pedig az ország tìsztes hivatallya vise 
löji Vvoltak, -- a’ kîknek Zászlójok alatt a.' 
nép költözött. 

Innént ismét látnánk, mîért mái napîglìs 
aßarones fie-gni orsz'ág Zászlós lurainak hi-- 
vattat'tnak. ’ ` v 
_ I Es mîert ezen Zászlósz urakat a’ törvé--v 
nyek a’ Király 'Pisztjeinek *J nevezik. Sig. 6. 

l21. 14392 8. 25. 26. 

9‘) Be dìtsö termévszefeâ rendelés, mort most is 
&quot; tapaszìaljuk , hogy а’ teï‘mészetnek` akár melly 

eröszakot tegyen is a' világ, hogy ez, ez‘illye 

n 
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És tudnánk az eredetét is поп törvényes 
kötelességnek, melly szerént az ország Zász 
lóssai valóságos törvényes Hadf-Nagyok is. 

És honnént tatoznak a’ Király mellett 
Banderìummal kiállani. 

_ De egyszersmind észre vehetjük azt is, 
hogy ditsö eleink a’ vezérre ruházván a’ Föl 
ség illetôsîégeit, az Ö törvenyés Tanáttsa be 
folyásával, és az Alkotmány 2-ik pontja ér 
telmében azt a’ kötést tévén: hogy fáradsá 
gok jutalmául kinek kinek tekíntete és érde 
те szerént a’ nyert földbül rés,zt adjon: --- 
Hogy az egész magyar Alkotmány a’ 165263 
beli birtokon épült. .- Es ìme! azért a’ Bir 
tokosok törvényünkben, Verb. 1 : 4. а’ magyar 
Заем Korona’, ~--- mellynek ezen köz juss-bul 
a’ magvà sz'akadtak jószágára _örökös jussa 
maradt, „- Tagjainak neveztetnek, 

Azért kétséget se szenved, hogy vala 
mint- а’ tekintet, tìsztelet , hivatal, 115у`а ban-. 
derialis szerkezet is a’ birtokra, mint az érdem 
képére léöyen megállapitva, ‘Э 

 

liet, `mint az egyíìgyü természetbül kivilagov 
sodott emb’èri kéntetést megvetvén, most is a'&gt; 
legszükségesebb Akaratiátul leginkább függ, és 
a’ valósághoz ragazkodik, 

’j Innént láthatiuk, mért nem lehetett Magyar 
országban új'itás, nem is lehet mfíg az Аню: 
mány áll: mort ez tsak az érdemest killömböz» 
teti, ellenlcezöleg a' revolutiók alapiával, melly 
ezt eltörlì. ' ' 

д . 
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Nem tartozik ide, de el nem türhetem, 
‘ hogy ditsö eleink okosságát *) ne magasztal 

jam, a’ kik ennek elötte mint egy 942 eszten 
dövel azon alapot tették Alkotmánnyok talp 
kövéül, melly szeréint ezen ditsérve felvilágo 
sodott idöben, az ezen minémüségben elsi'i- 
és hatalmas uralkodók véres próbákon által 
vitt népek’ nyugodalma meg szérzését kere 
sik; tudni illik egy törvényes Tanátslás *&quot;) 

 

l 

*) Ez onnént is kitettzik,- hogy minden Nemzetek 
ditsösségnek tartották, a’ Magyarok szerét ma 
gokénak tulaidonítani. -- Ambár kiki 611111111: 
hatia,hogy mihelyt a’ Magyarok az e’föld népe 
szokásaihoz térni kezdettek, és a’ régi лег! 
szorosan meg nem tartották, banyatlani kez 
dett orszá iok, és ditsö önnlétek az ö különös 
fellülhalla óságábul a többi Nemzetek köz sor- ‘ 
sához lehömpölödni kezdett; -- mert nem a’ 
név sem a’ test külömbözteti a’ Nemzeteket; 
a’ Görögök, a’ Rómaiak, a’ Germanusok,` d’ 
Slavusok, a’ kiket a’ Magyarok el nyomt'ak, 
mind erössek voltak'; de a’ törvények, mellyek 
tsak szororosan megtartva ollyanok, eszköz 
lik a’ külömbséget. Sz. Ist'v.' 1 : 8, -- Hanyatlik 
minden nemzet, mihelyt a’ törvénytés 1511255 

' got szorosan nem tartja. 
‘ ̀ **)»Tanáts nélkül a’ földön еду uralkodó sints *’) 

„in Tribùnalibus Begum Consilium sibi septi 
'mum vendioatjl'ocum, Consilio enim consti 
t‘uuntur Bages, gubernantur Piegna, defenditur 
Patria , componuntur praelia, sumitur victoria, 
appellantur' amici, civitates construuntur, et 
castra adversariorum destruuntur“ Sz.- Istv. 1: 
7. -~ Tsak az a’ külömbség', hogy egy 16116 
nyes u_ralkodónál törvénytúdó Tanátsos kiván 
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mellett a’ fegyvert, a’ pálczát, a’birtokos kezé 
be adván. Azért e’ mai napig is szerentsésen 
fenn áll Magyar orszag. 

Se egy önhatalmu uralkodó, se` tsak kia 
ideig is fö nélkůl мы, és valami hatalmast ` 
az elfoglaláêra gerjesztö ‘аду több igazgatók 
közt felosztott kormány ‚ mellyet respubliká 
nak nevezuek, és a’ melly az lsten teremté 
sében ugy is на]: erò'ltetés, se еду fö szabad 
маты rendelö alkotmány, se шёл, se ezt 
az idegen földön szerzett országot, állandóan 
meg nem tarthatták чаша. Azért igen böltsen 

 

так, az önnhatalmnál pedig a’tanulatlan ter 
mészet fia is el lehet. _ 

‘*) Л) idövel azután, hogy ezt irtam , az úiságban 
olvastam illy Czikelyt: Constantinopel ben 16. 
Sum) 1826. 931e Sahne bes ‘.Dropbeten ift нефт 
тег im ‘Этап-бас! Всё @erail aufgepfïamt u. f. w. 
Sur *Bongiebung berfelbm beburfte er (Der tiìx-Eifcbe 
ßaifer) nornebmlíd) ber “пишет Suftimmung ber 
.bá'upter ber штатным, von berm mäd‘tigm 
битый man In зашить, mo man М) шт: einem 
@unan einen unbefdyränften lllleinbeefrber ¿u шип 
pflegt, nod) feine gang rírbtige ’Borftellung ¿u ba. 
ben fcfeìnt. ’sa’t. — „Melly nagy tanusága ez 
a’ (бы! lévö a'llitásnak. Még is mìvel önhatal 
mu a’ legjobb lépése‘iben is bizonytalan a’ Sul 
tán, mort ha az ellenkezö rész felkaphat, nints 
törvény, nints mihesz ragaszkodni, а’ tanáfslók 
elszéllednek, me ta/gadjáky ö maga marad a’ 
veszedclemben. idön ellenben a’törvény szen 
tůl meglartya mint a’ köszikla mallette állana. 
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szerzettek magòknak ditsö Atyáìnk еду az 
örökösödês utján Iìrúl Bra menö halhatatlan ' 
országlást, és új létöket ezen az erös alapón 
állitot’ták fel. ' „‚ 

Es valóban melly boldog állandóságr'a ju 
tott ez által az ország mîngyárt kezdetében. ---- 
A’ szabad választás, hogy megrontotta , maid 
semmîvé tette édes hazáukat,és tsak az örö 
kösen országló királyok visza hozása menthet 
te meg a’ végsö veszedelemtůl. 

 

V.SZ'AKASZ’ 

A Anonymus szerént történetek útját kö' 
vetvén XV. XVII. XVIII. XXX. XXXI 
XXXII. XXXVII. XLIV. XLVI. XLVIII» 
L. LII. LVII. részeìbůl, ylátjuk hogy Arpád 
és а’ következö Vezérek a’ nyert (диет 

' a’ vezér, а’ -fö emberek , a’ nemessek közt 
Megyékre, (Comitatús, а’ ki bírta Comes;) örö-~- 
kösenl ‚ de hivataljokkal is Быт-МОИМ‘, ’s el--` 
tulajdonitották, és a’ jövevény idegeneknèk 
Га az ö állapotjokhoz képest földeket ajándé 
koztak. ^ ` 

’ Ezekbůl kîtettzîk az is, hogy a’ Рыбы!‘ 
tokával 'az ország védelmét és szolgálatját is 
felosztották. A’ XIII-fik részben Еду ír ARQ 
nymus „Dux pró beneficio suo Borsum ш 
eodem castro` Borsod Comitem constituit,et 
штат curam illìus partis sìbicondonavît‘ü a’ 
XXXVII-ik részben „Ош: Arpád Hubam fe- ` 
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cit comitem Nítriensem et aliorum castrorum, 
et dedit illi propriam terram juxta fluvium 
Zsitvam usque ad sylvam Tursoc.“ LII. rész 
ben, „tune- Dux Usubo, Patri Zolonk dedit 
castrum Ves`zprim , cum omnibus appendiciis 
suis et Veloquio (ledit Comitatum de Zarand“ 
--`- Ezt a’ mondást„cumappendiciis“ én иду 
értem, „juribus et obligationibus, annyival _is 
inkább, hogy az utánna köveèkezö és hason 
ló értelembe kaptsolt „et Veloquio dedit Со 
mitatum de Zaránd“ eztmas értelembe venni 
nem engedi, és nem is lehet azt másképp ér 

‘ teni, mert külömben a’ köz igazság, mellytůl 
a’ Magyarok Vezéröltettek megsértödne, és 
a’ kötelességnek a’ jusshoz való egyerános 
mérséklê e megszlìnne, melly а’ magyar al kotmánygan nem találtatik. — Et sic caeteris 
nobilibus honores et loca condonavit“ (ugyan 
ott) _- , — 

Csak w.#»ajnálni lehet, ‘hogy Anonymus ma 
gyarúl nem irt, mert igy az elövett tárgya 
sok yvilágosl'tást adna, ha a’ Comes-t magyar 
rúily irta volna; mert bizonyos az, l'logy az ‚а‘ 
nevezet„Comes“ nemiött Arpad szájábúl,ha-« 
nem az îrók, a’ kik jövevények voltak, а’ nem 
zet nyelvét ha fölesen értették is ‚ de jól nem 
tudták, magyar nevezetekrůl keresztelték el. 

`ezen Deák nevezetre , kétség kivúl u`gy: hogy 
a’~ hivatallját, mellyet sz'emeikkel láttak , a’ дед!‘ 
szóval kimondták. Szükséges tehát mindenek ` 
,elött tudnunk, mittesz ez a’ szó Comes. 
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_ Minden kétségen kívül van az, hogy ak 
kor azt nem jelentette, а’ mit most, mert a’y 
ki-vármegye Comessze, most sem (mostani) 
Gróf az még ez által. - Иду sints jólmond-` 
va; szabad úr , mint némellyek vélték, mert, 
'i-sör ez a’szó szabad nem fér meg a’ magyar' 
alkotmány természetével egynek tulajdonítva, 
mert е’ szerént nem tsak ez illy külömböztetett 
személy , hanem minden hazafi, legalább min 
den nemes ember szabad. 2-01‘ а’ régi érte 
lemben' pedig ez a’ szó szabad , alá való külöm 
böztetés, és tsak az iga alól szabadságba bo 
vtsátottal‘mak nevezete volt; (Sz. István sz-ik k. 
Qo-ik 27-ik részében. Sz. László 2-ik k. 12.12) 
legalább minden nem rab, szabad volt: Sz. 
Lászlo 2-ik k. 12. г. ---- Igaz ugyan hogy ké 
sőbb bekapott ez a’ szó , deákul „liber“ az eu 
ropai Méltóságok sorában; de akkor sem lez, 
hanem ya’ foglalatlanság értelmében. Nem is 
reménylem, hogy valaki tsak a’ 17-ik században 
olvasta volna ezen alá írást N. N. szabad 

'Báró, hanem bizonnyára Liber Báró. --- 3-0r 
evvel minden esetre nem a” nevezet mivoltát 
és kötelességeit, hanem ezen nevezettel ösz 
ve kaptsolt jussnak a? mivoltát némünémükép 
pen magyarazná. . - ‚ 

Hogy tehát bizonyosabban ennek a’ szónak 
az értelmét eltaláljuk, és “onnént arra a’ mit 

' jelentett juthassunk, tudnunk kell, melly ér 
telembe vették magok а’ Deákok vagy is Bo 
maiak ezt a’ szót Comes: Calepinus szerént 
a’ deákok igy írják le, hogy Cómes az: „qui ` 

'l 
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alterum sequitur, assectator assecla et, pro 
priae majoris etc. item diŕfert Comes a’ so 
cio et sodali, quod Comes dicalur , qui quo 
vis modo alterius sequitur dictum: socius ple 
rumque in negotiis -seriisque rebus et fortu 
nae arbitrio subjectis“ — lgy tehát magyarul 
követò'nek késérönek kellene mondani és pe 

i diga’ hadban, мы, badi vezér,hadnagy.--- 
lgy látjuk venni Anonymust,` Еду veszikA a’ 
magyar törvények is, mivel azok szerént a’ 
Comes T iszt. Sz. István Q-ik k. 5o-ik r. „Si 
servus seniorem vel serviens suum Comitem“ 
Sz. Laszló Sz-ik könyve 5-ik r, „Si autem in 
stínctu Comitis sui milites“ Kálmán 1.1:.79. 
t. neque prius Begii Comites vel Centuriones“ 
Sig.- 5. Tür. 4.21. 1439. 8. 25. 26. мат, és 
pedig „aulae familiaris“ Sz. István 2-ik k. 54. 
tehát „аду tiszt. Kalmán 1. k. н. 12. 25. 28, 
36.37. 77 78. 79. etc. 

Szent Istvánnak ezen belyébůl , „si servus 
seniorem vel serviens винт Comitem“ Юге: 
tzik végképpen , hogy а’ Comes tiszt, mert bi 
zonyos , hogy a’ serviens vitéz, ennek az elöl 
járója tehát Comes; valamínt kitettzik, hogy 
a’ házi gazda , mint ollyan , Senior nevezetet 
viselt, melly nevezet hogy egyedůl ezt illette bí 
zonyos abbúl, hogy'a’ servus nem volt vi‘téz: „ех 
his vero neminem servum nomines, illi 'bi mili 
tent non serviant“ Sz. Ist. t. 4, Azért a’ ervus 
nak nem tisztje Comes, hanem ига volt, senior a’ 
ki tulajdonos, dominus, proprietarius (Ulp.) és 



hogy a’ szolgáló tulajdonossa is `senior velt, 
Sz. Istv. 2. y26. 3. 

De шёл‘ most szeretnénk talán tudni 
azoktúl ‚ kik a’ származtatást tudják, honnént 
származik ez а’ szó Senior , melly egy a’ 
Dominusszal, melly Calep. szerént а’ Domus 

1111 jön, olly forman tudni illik, hogy Domi- Y 
nus azra’ ki do'mui praeest , az az: а’ leg 
öregebb, Senior. A’ Frantzia mondja : Seigneur, 
az Olasz Signore, a’Spanyól Sennorg- так‘ 
ki mellyiktůl vette? -— gondolnánk a’ Deák- I 
tùl? ‚- De a’magyarban mit tesz ez: öregbik 
iiïjabbikuram, melly olly régi, mint az 632 
уе1се1ёэ, mint az Aszonyok a’ Magyaroknál ’ 
-— Ime ! keleten kés nyugoton egyforma neve 
zete a’ gazdának, a’ nélkůl, hogy a’ másolást 

_tsak gondolni is lehessen a’ természet vesz 
közlése által. 

De hogy а’ Comeshez visza térjünk , en 
.nek badi tiszti`~léte k'itettzik Chartuitiusbul is: 
„ut per eum omnes militiae ejus Comites ad-- 
veri Dei cultum ad'ducti sint‘f Еду vette és ma 

- gyarázza Forgach Simon isv „Gróifok vol tak а 
zoknál feijebb. (Franc. Forgách Res. Hung. az 
1562-ik esztendönél. ` l ‘ 

»_ És innén_t már egyenesen folyik az а’ 
kötelesség, hogy a’ Comites , Zászlós urak, 
banderiati sunt. 

y Innént jön„hogy a’ Deákok a’_vármegye 
elöiáróit Comesnek' nevezték , mivel a’ kirâly- ' 
па!‘ tisztjei, törvényes követöi Hadnagyi voltak. 
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1111161111611, hogy regenten az orszäg Nagy 
gyai is, a’ kik Zászlóval birtak, magokat Со 
mesnek nevezték, és a’ Királytul is ezen ne 
vezcttel megtiszteltettek, ha tsak kevessé ha 
talmas-sabbak voltak , vagy e’ meg tiszteltetés 
re érdemet tettek. ` 

Innént jön, hogy Comes volt , а’ ki a’ 
Király'társaságában volt. Innént jö, hogy а’ 
Comes udvarba mehetöséggel: udvarhatoság 
-gal hir. — 

Inni-iml származik, hogy a’ kit a’ Király 
megtisztelni akart Liber Comesnek: tisztelet 
heli hivatalos örökös Hadnagynak, vagy is 

‚ A:mint еду örökös udvari Nagynak: „habens 
honorem ‘*) Comitatus&quot;, nevezte. Ezt érti Ver 
-böczy 1-sö részének Q-ik tzimjében Q-ik czik 

 

helyében mondván: „Praelati utpote et Baro- ‘ 
nes vero respectu oll'icii, quo funguntur, et a 

` Principe sublimantur. _ l 

1*) Illy tiszteletbeli és más valósagos nagyok és 
hivatalosok, mint a' végheleyk Натур“ Comi 
tes conlìnìoru'm Sz. Laszló l. 17. bánya váro 
sok nagyai comites camerarii, ,és az ország 
Nagyiai, és tisztiei, kik meg nem neveztetlek ‚ ér 
telödnek a’ törvények végin evvel „Comitatus 
et honores: sic caeteris nobilibus honores et 
loca condonavit: Anon 52. Praeter Banos Vaj_ 
vodas et alios honores in confinibur:` regni te 
nentes 1495, 4(Verb_ 1_, 14.'§-'|5. in cas/u, quo 
Nicolau-ß, ÍiliuS Stephani, de Liblyo el ipsumv 

VPodalin non in honorem, sed in perpetuum 
habere dignosceretur.“ An. 1403. §. 9. 1498 
5'?. мы. . ’ ‘ 
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\ Ezen megtîszteitetés számos jószâg örö» 
kös ajándékozásával történt, nagyobb, örö», 
kös, a’ közs'égbůlkivett, Hadnagy печные! 
szerzett; és hogy nem ok nélkül maid alább 
meglátjuk. Ezek шёл зъёгшощоц а’ nagyóbb, 
örökös Grófok nevezete „ Comites majores 
perpetuî, 1599 ar. 48. §, 4. 

lnnént jön,hogy mìnden fegyx'feres nép, 
mellynek elöljáro'ja Comes, elsö volt a’ Генш 
lésben és a’ magyar hadaknak azon idöbeli rend 
szerént való elsö részìt tette, Q-ik Andr. 7. 

/arL ’sa’t. 

De lvalan'iint 'a' vìlág semmiben mértéket' 
д nem ösméŕ, és a’ mit kedvelve felkap, ат egész 

а’ megutálásìg üzi; иду е’ dìszes Comes ne 
vezettel is îgy bántak а’ hatalmas udvarnokok, - 
mertv azok is, а’ kikët nem тетей, Comesnek 
nevezték magok magokat. Azért е’ nevezet 

А ̀ I önkényes viselete a’ magyar világb'an, az idò' {ё} 
ban igenmegszünt, és a’ Ван‘) foglaltê el a’ 
helyét, (mellyet napkeleti *)'szónak tartanak 
és annyit tesz~mînt„nagy“ a’deákok szeréntis) 
mìvel a’ Barones веды ország жития ‚ 
országhîvatalos Nagyjaì, mindég tisztes és n’agy . 

 

urak voltak. 

а‘) На а’ Czîgányok Hindúk, îgy kétseget sem szen 
\ ved; mert ezek nyelvében a’ BáI'O, - разу; Bam 
Baia: na yur. A’ mint észre venm még magy 7 
Sandorra iöhetett az ki lndìálzn’xl.y 

Várady: а’ Magyar Z'a’szlôsságról. 9 
l ‹\ 

l 

\ 
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lnnent iött végtére, bogy a’ hivatalyban nem l 
lévö Zászlós urak „Liber Báró“ nevezettel él 
tek, és е’ le'tökhez képest valósággal a’ Юг 
vény is иду vesziv öket Sig, VI. art. 20. 3. 

A’ megkülömböztetett és elökelö tagjai 
nem'zetünknek neveztettek még „Jobbaknak ; 
deákul az elsö idöben még az idegenek nem 
értették: „.lobbakiones'v‘; de az idegenek irták 
„Jobbagyiones“és ugyan akár hivatallal Jobb 
agyio habens honorem (II-ik Andr.30. a.) akár 
hivatal nélkül(l3.,art,) - lgazán deákql Op 
timates Sz.- Laszló '1 k.,Principes Sz, Laszlo 
lll~ik könyve l. r. és Proceres, Primates, (Char. 
Sz. lstván életében) 

A’ Birák is, és a’ miezen név alatt jön, 
neveztettek igy , mivel természetesen‘a' job 
bakbul választattak , &gt;és tekíntetöleg ugyan 
azon tisztek voltak. Sz. Las‘zló S-ik k. :o-ik 

`részében olvas'suk ~-- „Si Bex in expeditione 
fuerit, et interim furem capi contigerit, qui 
cepit firmiter teneat, sed postquam Bex et 
Primates redibunl, Ultra quemqerminum dixi 
tenere non praesumat'ß. -— Itt világos hogy 
a' Primates birák, mivel a’ tolvaj’a’ Biró ke-' 
zébe tartozik, a’ mint ugyan azon szent ki 
~rályunk иду rendeli lll, k. 9-ik részében„quo- 
tiescu'nque quis furem caeperit, et. ligaverit, 
per tres tantum dies eum teneat, quarta au 
tem die .ludici statuat.“ y l 

Innént ismét jön, bogy a’ külömböztetés 
„Jobbak“minden egyesülésbenzmint azország- ‹ 
ьащцву a’Vármegyében (2-ikAndr. 19. 30.) 
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mint a* várban иду a’ faluba'n , találkozott; mivel~v 
minden rendben és minflen helyben, Jobbak, 
a’ kik tisztek, а’ kik birák voltak; és miolta 
ez a’ nevezet Jobbak: a’ `szokŕisbul ki, és ввё 

Ís‘zen a’ paraszt népre , azen magyar ideg'en 
âltalirt deákságbúl vett változiással: „Job 
bagio,in singulari: jobbagyïok, in plurali, ‘аду 
’s kés'öbbi értelem ésirás móaîávalaz i helyett 
a' g ,lágyitására y-nt vévén: 4v jobbagyok, 

` Ы: ment, nints mivel magyarul kimondanánk 
az Optimates-t. De ugyan tsak a’ paraszfcok 
közt is a’ jobbak, jobbágyok; az alább ‘valök 
zsellérek. . ‘ ‘ ‹ e 

Ninté -is már azon n’evezet mellett, mel 
lyet а’ Comesnek adtunkl itt magzg'yairul,~ másy 
hátra , hanem hogy витой adjunk, mértnem 
hivtak ezt igy való'sággal a’ magyarok.k yEsl 
miért ennek a’ Fö Ispányon kivůl más нечет 

y tére nem találunk, a’ mennyire a’ megye со 
messzét illeti. _ „ 

-Ebbe segitt bennünket az a’ hozzá adás 
Parochianusr, melly a’Comessel еду ideiü. Az' 

› евуНс а’ hadbeli , a’ másik a’ polgari mivolto- 

 

kat, és mind a’ kettö а’ magyar Ispanyi neve 
zeteket magyarázza, tsak lássuk mit értet‘tek 
а’ latinusok a’ Parochia *) Parochus név alatt. 
-- Calepinus szerént „erant Parochi, qui pu 
` blice Bomam missis caeterisque alicujus digni 

*) A’ mi most Parochia, az igazán deákul „Pa 
raecia“ (Calep.) 

‚ 9 ' 
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tatie hospitibus salem et ligna praebebant, 
ut adnotavit Acron in‘illud Hóratii L. Leer, 
sat. 5.tum Parochi, quae debent, lignal salemque 
hi latino verbo Copiarii dicti sunt teste Por 
phirione, quod omnium rerum necessariarum 
copiam regum populorumque Legatis suppedi 
taëant etc.“--- Tudvalévökép a’Fö lspányok 
Hadnagyi és gazdáji *) is voltak a’ régi magyar 
Vezéröknek és Királyokn'ak: Sz. Ist. II. 42.1461 
:nán I. 25. 40. 78. 79. lI-ik András 29. ~-- 
Es ime ennek a’Comes parochianus, Fc'í Is 
pány által való meghatározása. Mert a’ FÖ 
annyi mint Capitaneus, azért a’ vàrmegye 
nélkůl való hivatalos nagy, Fö ember, “) a’ 
vármegy‘ével biró Её lspán, az az mint еду _ 

‘,_Capitaneus seu Comes c'opiarius: i. e. Comes 
parochianus. Supremus Comes pedig azért; 
mertV Comes és Comites voltak azon Megyé 

l 
 

‚ *) Innént lálhatjuk, mi oka ezen nevezet hason 
latosságának a’ gazdaságbeli tiszt „lspán“ ne 
vezetével. — Itt egyszersmind eszembe iutott 

` a’ mit 'l‘huróczy ir 1, l5, Attila kírály tìsziei ne 
vezésérůl „et horum quidem (a’ kik a’ Katala 
niai részeket ellepték, és ott megtelepedtek) Ca 
pitaneos ipsorum lingva Hispanos vocatos ex 
stitisse“ -talán a’ H. betů tsak sohajtás, és 
ezek is mint megtelepedetl tiszlek „lspánok‘c 
voltak. ' l 

&quot;**) Ez a’ nevezießFô ember, olly régi és ollyiköl 
‘ zönséges volt, Воду még а’ tsupa Tot is tudott 

felôle,éà ugy mondta „Fijomben“ &quot; - 

‹ 
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ben, és öa'megyebeli Comîteseknekìs Bîrája, 
a’ Megye elölülöje , tehát supremus Comes, 

А’ melly más és másféle nevezeteknek 
oka pedîg, hogy az irók idegen nemzetekbůl 
voltak,éá ' a' magyar bö terjedésìì hìvatalt ‚ 
а’ romai an-nyi hivatalok nevével, a’ mennyít 
am@ magában foglalt , mondottálk ki a’ romai 
n’ye lvben. 

 

vLszA'KAßZV; 
sElìerjedvén ezen a’ födön а’ magyarok 

ereje, és ös atyj‘ok országában ugy elhatalma 
sodván, hogy meg rnaradásokrul máx' Vnem 
kételkedhetnének; megtelepedéseket és Ыг 
tokokat ott, а’ mi a’ Teremtönek kedves , éis . 
a' teremtés `sorálha valö állandó megmaradás 
ra elrekůlhetetlen: az igazság eszközlésénél 
kezdendök, szükségesnek látták Штаб eleînk 

- alkotmánnyqkat ezen и] hazába beiktatni.' 
Azért Arpád gyözedelmében а’ Gyümöl-l 

_tsényi erdö mellett megállapodván: „Az ö ne 
messeîvel elrendelte az országnak mìnden szo 
kásbeli törvényeìt és annak minden îgazságit 
és jussaît; hogy mi képpen szolgáljanak a’ 
vezérnek,~ és kiki á’Fö embereînek; és mîkép 
pen&gt; tennének itéletet akár melly elkövetett~ 
gonosz cselekedetért“ Anońymus y40-ik ré~- 
Èzében. ’ 
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Hogy _ditsö eleink, valamint mindern 115 
pesekb'en [sten segitségével aglegtapasztaltabb 
böltsességnek jeleit adták , иду ez úttal is min 
den tekíntetekre nézve, és pedig régi Szytjai 
módra (тег: másfélét nem tudtak) ez új ha 
zájokban a’ leg illendöbb rendet megszerzet 
ték, kétséget sem `izenved. És azt lehet {1111111 
111 : hogy minden védelembeli és a’ belsö szol 
gálatot illetö ’s eszközlö törvények, mellyek 
édes hazánknak hoszszas állandóságot, az av 
val törvényesen, élö Fejedelmeknek pedig a’ 
legboldogabb uralkodást szerzettek, ez alkal 
matossâggal hozattanak légyen rendbe, és e’ 
nemzetnek további ---- е’ földnek pedig ûj tör 
vénnyévé -- beiktattanak Iégyeń. 
'y Mert ki az, a' ki megmutatja, ezen kivůl 
hol hozat'tanak légyen rendbe gyökeresen 

yaz ország dolgai? —- pedig mínden törvény, 
a’ mellyet elöhozhatunk már az elöbbeni jó 
ditséretes , helybe hagyott szokásokon 15211111-Ь 
és ambár mint egy ujjal mutatnak minden 
törvényeink egy elöre kelt gyökeres re'nd ага 
básra, még is azt minden törvényeinkben ha» ‘ 
szontalan keressük, és mint еду meg 1111162 
ve kellene megvallanunk -- hogy n'ints a' mi 
lehetetlenség, --- ha tsak itt nem állapodunk 
meg. --- Kezdet nélki'll semmit a’ teremtett‘ 
világon gondolnunk nem lehet. Ha mingyárt 
az égbůl esettnek is mondanánk a’ magyar 
alkotmányt , a’ megtartása kezdetinek idöt 
kell adnunk. --- Ezt olly lehetetlenség más 
idöre hat'ározni, mint lehetetlen állitani, hogy 
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Inints az , a’ mi‘van.- е’ mellet Ánonyrinu‘s 
világos szavakkal kiáltia. —- Nem is támagadh 
tarn volna én ezt annyi okokkal, ha Anony 
rnus sokáig homályba .nem maradt volna, .és 
más vélekedéssel elfoglalva nem tudnám a’ 
világot. Mert mar ditsöséges emlékezeti'l II-ik l 
András _király‘ 12M-ik es'ztendöbeli arańy 
petsétes törvénnyében említi Szent Istvánt a’ 
magyar~ tör'vény és szabadság adójának, de 
линий, hogy Szent István törvényei nem- e’ 
minémüségüekVerb. 2. б. 4-й: А2 elsö köny 
ve a’ magyar orszagi régi köz törvényeknek, a’ 
bé чей szent _hittel igen meg .egyezö pnlgari 
tekíntetei szerént való tanitását- Hához; a’ Sz-ik 
a’ hit'béli dolgokon kivůl leg inkább az azon 
idöbeli jövevények’ boldogítása jövendö meg 
tartására , és а’ magyar sz‘abadságra nem szo 
kott jövevények, abba lévö elbizásábul meg`- 
Ásziaporodott és el minémüségesedett vétkek 

` hátráltatására tzélzó törvényeket foglalja maga 
ban. -- De &gt;Szent István maga bizonyitja i-sö 
könyve 8-ik részében, hogy a’ polgári Alkot 

траву: nem tsak hogy l*nem újitotta, haneml 
hogy senki nálánál а’ nemzet `régi szQkásaira 
nézve‘való újittásokat jobb‘an nem gyülölte, 
se nálánál azoknak szentebb megrartója nem 
volt , mint a’ mellyek tsak eszközölhették, 
hogy az ország mint kezdödött és volt , allan 
dó_ megmaradjon --- „Regale ornamentum 
scio esse maximum, seqni antecessores reges 

.eL honestos imitari parenles, qui enim ап 
Atece.&lt;&gt;‘.s‘0ru,m, decreta spernit Patrum, nec 

l 
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divinas procurat leges, peribit.' _Grave eni'm 
tibi est 11111113 climatis tenere Regnum, nîsi 
ìmitator Consvetudinis ante regnantium ex 
stiteris Begum. ‘ 

De nem is lehete'tt polgári újításokat еду 
olly szent és bölts fejedelemtül várni, mint 
Szent [этап ‚ а’ ki a’ békesség Herczegének 
a’ mi szerelmesüdvözitönknek, a’ Kristus 
Jesusnak Isteni ‘Tanitása’ országába való tö 
kéletes behozása lmunkz’ailláságban a’ polgári 
iìgyeletekre nézve való újittások behozásáí 
val tudvalévöképpen békételenséget, mellytül» 
a’ szent lelke irtózott , okozott volna, és igy 
bizonnyára áthágtatlan -nehézségekel: magá- y 
nak szerzett volna, és szentyfeltételében nem 

` tsak Ku'pátul, hanem az egész országátul a’ 
leghathatósabb ellenmondást tapasztalt vol 
па. A’ ki a’ magyar vért ugy ösméri, mint 
Szen't lstván ösmérte, Arnent mond ezekre. 
ч” Es ha akár a’ Magyarok akár azok királyi 
Szent Istvánt e’ tárgyra nézve emli'tik, az azért 
van , bogy az országnak igazság szeretö Attya, 
és a’ régi magyar szokásbéli törvényeknek hiv 
tellyesitía'je yolt,` és annak megtartását irásban 
meghagyta. De azért is , mivel а’ szent hitet 
az országba tökéletessen bé ho'zván, a’ 1132’ 
telendö Papságot rnéltán elsö Statussá tette, — 
és igy minden MagyZar Nemesi Jussokban ré» szesitette'ò' legelö, zen Status volt az 11113111 
116 , ez tette fel a’ törvényeket, mint idegenek 
az elöbbennieket vágy még'nem tu'dták, magy&gt; 
mint a' Gentilismusbullévöket azon idökben 
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talán nem ok nélkül elhalgattak. Azért a' tör 
vény és szabadság első adójának írták. Ez. ki 
tettzik Chartuitiusbul, a’ hol Szent István sze-ik 

Hogy ez így vagyon Szent István {та} 
donbízonságán kívül (a’ kìnekY talán ebbe. 
tsak legiöbbet. .kell hinni) Милый; Anony 
musbul is; -mert ez Sz. István után és ugyan 

` tsak nem sokára élvén, és a’ dolgot értvén, mi 
vel tudós és királyi Minister volt, hogy írhat 
ta volna: hogy Arpäd az ő Nemesseivel ren 
delte el az országnak minden szokásbeli tör 
vényeit, ígazságit, jussaít ’s a’ t. ha tudta vel 
na, hogy Szent István rendelte el, nem Ar 
pád l? ---- Azt már tsak jó akarattal senkit lse 
tagadhatja , hogy a’ maga ideje állopotját. 
tudhatta Anonymus. ~- Hogy Q-îk Andráä 
törvényébe Sz. István említtetik itéletemben 
meg nem tántorítt; inert Albert Király törvé 
nyében, а’ hol a’Magyarok szabadságaik’ cson 
kításárúl panàszolkodnak, és annak helyre ho 
zását kérik, már nem Szent Ist'ván, hanem 
Nagy 4- Lajos` alatt tapasztalt &quot; szabadságaikat 
cmlegetik„nostrum conspectum Regîum ade 
undo , et libertates lpsíus Begni nostri, qui-» 

`bus ipsi Praelati et Barones ac Nobíles' ео- _ 
rumque Praedecessores temporibus divorum 
Begum praesertim quondam serenissimi Prin 
cípis Domini Ludovici Regis“ (ez természete 
a’ könyvnélkül való Diplqmatícának) a’ mel 
lyek még is azok , mellyekc-ík András; Szent 
István, és Arpád alatt voltak. 

à 
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-A’ kinek ez nem elég, olvassa Kezát, Thn 
róczyt ’s a' t. Péter Király felül, abbul által 
llátja, hogy Péter szeréntsétlensége a’ volt, 
hogy polgári újításokat tett. Es mi lett bet 
-löle? a’ mit Szent István meg jövendölt f: 4. 
'„Es másnak-adják az országodat.“ —- És mi-' 
dőn vissza vették is, a’ volt az első feltétel; hogy 
а’ régi szokás szerént országoljon. Chron. sz. 
З?- „Concessitque (Henricus) petentibus hun 
garis Hungarica scita set-vari ,“ ime l nem 
Sz. István törvényeit egyenesen, mint a-ik An 
drás Király'Decretumában van, hanem „hunga 
rica scita servari et consvetudinibus-iudicari.u 

Ambár ez így van; még is Szentistván 
Királyunkat éppen nem kissebbíti; mert ha 
igaz, hogy nagy böltsesség és hosszú tapaszta 
lás kívántatik az állótörvények meg tartására. 
Ebben olly tündöklő példája az egész világ 
nak Szent István, hogy még а’ világ világ lesz, 
és hozzánk hasonló gyarló emberek fogják 
lakni, annak első könyvében lévő szent ta 
штат; senki valami szent, és hamvaiban is 
ötet tisztelő borzadozás nélkül nem olvas 
hatja. -- Ez most is az a’ szent kints tára a’ 
Nemzetnek athová ügyefogyásában folyamo 
dik. Itt tellyesedik az valósággal, a’ mit a’ ma 
gyár énekel is: „hol vagy István Király, té 
gedMagyar kìván.“--- Es az egyházi rend és . 
jussokra nézve áll elsősége 1471. 19. 

Ezek után bátran lehet állítani, hogy 
minden alapos törvényeink, és pedig a’ régi 

7 
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szittyai módra, ês szokás szerént, itt‘ì a’ Буй 
‘möltsényi erdö mellett való ország gyülésen 
vették ezen földre való alkalmaztatásokat, ’s 
e’ Nemzet tovàbbi e’ földnek pedig új törveny 
nyévebeiktattanak légyen (tisz, Katona sze 
rént Urunk születése 8g3-ik esztendejében.) 

Воду. magok ditsö eleink .is é törvény 
szerzéseket nem kis `dolognak шишек, аЫш!’ i 
is. kitettzik, hogy ezen tetteknek emlék 052 
lopot állitot‘tak ; azon helyet, a’ hol ez történt 
örök emlékezetül Szernek *J nevezvénmet lo 
cum illum ubi'haec. omnia fuerunt ¿ordinata 

Y Hungarii secundum suum idioma nominave-- 
runtScerìi ‚ео, quod ibi ordinatu'm fuit totum 
negotium Begni. Anon. 40. 

De hogy Anonymus is tökéletesnek tar 
tja ezen törvény szerzést, abbul kitettzik, hogy 
minden еду országban magát elöadható ügyeket 
annak foglalatja kimagyarazásában elöhoz igy 
szólvân „Dux et suinobiles ordinaverunt omnes 
consvetudinarias leges regni', et omnia Jura 
ejus, qualiter servirent Duc‘i et Primatibus 
suis, etI qualiter judicium facerent pro quo» 
Iibet crimine commisso'.“ —— Ugy v'élem hogy 
szélessebb és különösebb tartalmu törvényt *A 
gondolni se lehet. -—- De az a’ szerëntsétlen 
ség, hogy annak а’ foglalatját nevezetesen sen» 
ki se botsájtotta hozzánk. ` ‘ 

 

--“jwñlövel Zcer Mo'n'osltra y most _Nagy lŕlzer ищу 
puszta Szer, Csongrád Vármegyében, hol a’ 
régli'l‘emplom omladozolt falai is látzatnak. Kat. Va yi. y 
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Némellyek аж‘ irták, hogy a’ Fövezérnek i 
a* hatalma az országra és a’ külsò'iségre nézve 
itt határoztatott meg. Hogy az ország vár 

'megyékre osztatott. Azt is emlitvén, hogy'a’ 
föszeméllyek ez iòöben a’ Nemességnek is för 
vény adóji voltak.` ' v ‚ 

De 'ez nem lehet ugy, mert aïFölség 
Jussával *J láttuk még Szittyábantörvényes Ta 
nátsa' hozzá járásával Almust felruháztattva 
lenni, és attul fogva mindég avval élni. Lát 
tuk ötet örök ,idökre a’ Magyarok. urává vá 
laeztatni; _ Arpád a’ fia és örököse volt, —— 
az örökösédes útján az Áttyának minden 
Jussaiba belépett, és шёл‘ élt véle. Mi okra 
nézve tehát állotvolna ö, _ egy bölts Fejede 
lem',---meg a’ve'gre, hogy az ò' hatalma melly 
már bizonyos e's törvényes volt, hatàroztasson, 
`-«`-- ezt tsak gondolni is következetlenség. 

4De a’ másik sem álhat , mert Anonymus 
bizonyít‘ása szerént, a’ mint melly vár'a’ ke 
zekbe )'ött a’ magyar vezéreknek, ugy azt azon~l 
nal törvény és igazság szerént a’ meghodit- 
tórája bizták, és‘a hol szükséges volt épitet 

› и 
 

` 

*) Juss talán régiebb a’ magyaroknál mint1 а’ Deák 
Jus. -- Mivel a’ magyarok erkölts, érdem 
által juttoltak a’ tisztséghez, a’ méltósághoz; 
azért méltán mondatik az `érdem szerzemén 
nye az én Закат, Пива, a’ mellyh’ez tudni 
illk ‘lutottami 



tek is', mint Zoljom Komárom&quot;) Borsod- ‘за’ t. 
új várakat; -— és lehet é jó okkal gondolni 
hogy 'Arpád az ö győzedelmes főemberei akár 
hivatalos akár örökös tulajdonait meg változtat 
ta, vagy megváltoztathatta volna;és mind eze 
ket a’ nélkül, hogy ezen történetek írója Anony 
mus akármelly rövideden arrul nem emlékezett 
volna, a’ ki tsak egy’tserélést (15. r.) se hagyott 
emlékezet nélkül. Es ámbár ezen időben még 
nem volt az ország azon vármegyékre mint 
később felosztva, mivel még elfoglalva se volt; 
de bizonyos, hogy a’ mi el volt foglalva, fel 
is volt osztva, és ezek osztását a’ Gyümöl 
tsényî erdő mellett való ország. gyülésen ok 
nélkül keresnénk. &quot; 

De meg az is tsak ráfogíis, hogy akkor ' 
a’ főemberek a’ Nemesseknek is törvényt ad 
tak volna. Mert Anonymus világosan bizon 
yítja, hogy „Árpád a’ Nemesseivel rendelte 
el az ország dolgát&quot; ha mindjárt (а’ mi most 
sints máskép de máskép nem is lehet) a’fö 
személlyek és hivatalyban lévök hajtották is vé-E 
gre a’ törvényeket. -- Az isl bizonyos, hogy 
nem tsak a’ megyéket, de a’ tiszti helyeket 
is (Honores) a'Vezér rendelte el. „Veloquio 
dedit Comitatum de Zaránd , et sic coeteris 
Nobilibus honores et laca (ennek akár mel 

 

*) Camarum iria Anonym ‚ és ott rakta lle a’ va 
äyonnyát, őrizetére népének két harmadát ren elte Oluptalma. Anon. C. ll5. tehát Hamáram.’ 
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lyik megyébe kelletett lenni) condónavit (Апо-' 
nym. 52). -- A’ mi az írókat ezen vélekedést-e 
vitte a’ lehetett; hogy a’ főembereket a’ ma 
gok seregével tellyes hatalommal bánni látjuk. 
--- De ez se a’ hadi , se a’ polgári tekintetében 
ezt a’ következtetést nem szülheti. A’ Hadite 
kintetébe nem : mert a’ hadak most is a’ Had 

_ Nagynak vak engedelmességgel tartoznak, a’ 
nélkül, hogy azért. а’ Nemesség fő Tisztyei 
annak törvény adóji volnának. 

De polgári tekintetben sem: mert látjuk 
hogy а’ magyarok nemzetségekre osztva levé 
nek, és minden főé? rokonyival , szolgáival, 
szolgálóival jött , Anon Xl- XII. Es itt is nyert 
tulajdon népeket, Anon. XV. a’ kiknek az 
ura most is birája Verb, 3. 25. — Ez tehát 
a’ mennyire nem hadi“ annyira atyai és uri 
hatalom volt a’ maga rokonyihoz és tulajdo 
nához tartozandókra ynézve, még egyik vagy 
másik szerentséjét följebb nem vivén azon 
nemzetséghez való tartozásbul , (maga új ne 
met kezdvén , а’ honnént a’ nemes nevezet) 
ki nem kelt, és a’ Vezér zázlója alá nem érte 
tődött: a’mîntláthatjuk, hogy a’ nemzetségek 
hez nem tartozó számos nemesség a’ Vezér alatt 
maradt „Arpád vero Dux et suiNobiles'e'gressi 
de castro Hung.“ Anon.-XVII. „Dux vero Arpadl 
transactis: quibusdam diebus accepto suorum ‹ 
consilio портит“ v XIX. -' „Almus Dux et 
filius suus Arpád cum suis nobilibus“ XX. — 
„Cum curiam ducis intrare vellent,A Dux o 
mes-suos milites-lobviam eis praemisit“ XXIX. 
-- Postea Dux Arpad et suihnobiles hinc ge 
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ressi“ XXXII. ---~t Unde Dux et*&gt; sui nobiles` 
Iaetiorés facti sunt solito“ XXXII. -y „Dux 
Arpád consilio et petitione suorùm nobilum“ 
XXXVII. -— '„Dux Arpád et sui nobiles eg 
ressi de ŕluvio Zogea“ XXXVIII. _ „Poste-al` 
'Dux Arpád et sui nobiles hinc egl'essi.“ XLI. 
’s a’t. ———‚ néki szolgált. _а’ honnan a’szolga 

_„sel‘viens&quot; nevezete, és tsak evvel kellt a’had 
ha; törvényeket hozott véle „Dux et &quot;sui no 
-biles ordinaverunt consvetudinarias leges“ XL. 
--- „ibi etiam Dux condonavit suis nobilibus 
secúm vÍenientibus diversa loca cum habita-_ 
tol'ibus ejus“ ugyan ott. _ 

Azért máiiy napig is ez а’ szokás és tör 
vény a’ nemességre nézve. II-ik And-7. törvw 
Sig. V, 1. art. 1596.17. 1597. 7. 1598- 2O.` ’s a’lt, 

Amaz a’ Barones regni,- ország Záiszlósŕ 
urai , a’ Comites, és pedig mindenféle, paro»-` 
chianus , Perpetuus‘, Liber, confiniorum „cas 
tri comites: minden rendbeli ‘Haçlna'gyoh 
és Zászlósok,mellyek létinek a’ czélja mindl 
egy, és nevezeti 'külömbsége tsak elökelése 
minémüségét jelenti, mint Hadnagyok Had'ai 
nak, és idövel a’ portalis felkelésnek Bande-n 

i ria,A gentes , mellyek a’ hadak elejét; ez ai 
nemesség felkelésének, melly a’ hadak alap-Ä; 
ját tették , az ország ierjedése és gyarapoda-l 
sa sze’rént, ex'edetet adtak. ‚ . _ 

Е5 mind a’ ketteje az ország F5 Hada 
Generalis exerçitus vala mind, addig, meg&gt; 
nyugodalomra térvén az ország , ennek orá'ig. 
napig való tartósága elharítására , ._a’ magyarl 
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‚ 'Fôlseg külön és allo badakat: gentes , stipen 
(Бай regis, Sig. 1. nem állitott fel. Melly Юб 
tül l`ogva Ihárom féle lett а’ magyar badi erö: 
gentes APraelatorum Baronum et nobilium; az 
ország hada; és a’ nemesség. 

Az elsö az álló katonaságot, militia sta-A 
bilis , a’ másik, a’ mint mar láttuk , az órszág 
hada't, melly seregek neve alatt is )'ött ,f,Exer-&quot; 
cituantes, generalis exercitus ,VY azért hogy sok 
féle seregekbůl állott. Az uótlsó kettöP mint 
szinte már làttuk, a’ generalis exercitust, az 
ország`Fö~ Hadát tették. Sig. V. 1. 1439. 3. 
1454. 2. 3. 4. I1458. Q. ’sa’t. 

Ezeket a’mint ki feitödtek beszéd közben meg 
-mondvám és ezt igen Íigyelmetesen venni kérvén: 

Hogy a’ nemzetségeknek az ö Föjök alá 
való vetése személyenként tekíntve nem más 
volt a’ föntebb elöadottnál abbul is kitettzik 
hogy: 1-ör Ez az atyai hatalom természete; 
az atya tudni ìllik a’ gyermeke javát nem aka- 
dálo'zza. S2~or lgy fér meg a’ magyar Fölség 
nek azon hatalmával, mellynél fogva ha érde 
mes a’ legutolsót is nemesítheti. 3-or a’ kö 
vetkezendö idök megmutatták, mert valamint-a’ 
vér kötelezései idöveltováb’b továbbra ritkul 
ván gyengültek , иду végtére egészen meg 
oszolván elenyészettugy annyira, hogy hoz 
zánk tsak az emlékezete hire se )'utott , ha a’ 

)történetekbůl nem látnánk, melly függés ha 
tsnpa törvényes lett volna, bizonnyára mint 
a’uöbbi régi, ditseretes szokásai ditsö eleink 
Не: egészen hozzánk jutott volna. 
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De hogy a’ gyümöltsényi erdö menen 
lévö el-sö magyar ország Gyüléséhez `viszlszva 
térjünk, és minemü lehetett az а’ rend ,mel 
lyet ott megtettek, nyomozzuk, ragaszhodjuk 
megîntAnonymussal а’ történetek utjához e’ 
szerént: „Dux et sui nobìles ordinaverun-t 
omnes consvetudînarías leges regni, et omnia 
jura ejus“ -— Itt az elsö kérdés cujus regni? 
-- az kétséget' se szenved , hogy itt de prae 
ríto azon ország értetödik, a’ honnént valók 
voltak. A’ mellynek а’ szokásait tudták és tar* 
tották. Ezt tudván már egészen érthetjük 

_ Anonymust , hogy: a’ vezér az ö Nemesseivel. 
elö vévén mînden jó és dìtséretes szíttyai szo~` ^ 
kàsokal, azt itt is jóvá hagyták, és é föld Bir--&gt; . 
tokára alkalmaztattván, új törvényül megál»4 
lapitották. Mert tagadhatatlan az, hogy „ordi 
-naverunt“ rendrůl rendre való szerkeztetésî. 
jelent; а’ consvetudo is Verböczy elöszava 10. 
1 l-ik cz`ìmje szerént, de természetésen ia olly 
némüség, mellyet jelenvalóképp, se annál ín 
`kább elöre szereznî nem lehet. „a ` 

` És mellyek ezek а’ törvények? Felelet: 
IAzok az alapos törvények, mellyek az Árpád 
vérébülszármazó Magyar vezérek és király‘ok’~ 
&gt;alatt voltak: --~ tudui~ illik a’A mostani ala 
pos törvények: &gt;--- Láttuk hogy Anònymus» 
Szent Пацан után Ш, melly idöbeli törvénye 
ket és jussok'at arany petsétes vtörvénnyében 
foglalta sz-dik András ditsösséges emlékezçtü 
királyunk. Ha {вып Anonymus ezen иже. 

Varady: a’ Magyar Zászlóuágrôl. i0 
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nyek elsö vìrágzásában élvén_, de. 'praesentì 
is minden “года nélküb azt mondja: „or 
dinaverunt consvetudìnarias Leges Нева; et 
omnia jura ejus,“ - azt moiìdja: hogy a’ ré 
gi törvényeket rendbe szedvép jóvá hagyták, 
a’ mellyekkel шов: is élünk; (és ez a’ termé 
szetes oka, hogy -azon törvényeket, ugy mint 
a’ mellyeket, élvén vélek, иду is tudták, bö-. 
vebben elö nem hordîa Anonymù‘s), -- Azért 
van az ország kezdetétül fogva mái napig is a’ 
törvényeinknek ezen kifejezése: ‚дана anti 
quam“ tud'ni НИК „Szîttyai“ -- „et aproba 
tam“ а’ gyümöltsényi erdö mellett tartott el 
sö ország gyülésen „веды hujus“ rnelly eképp 
a’ Szittyainak folytatása lett, „Consvetudiv 
nem.“ \ 

Tovább: qualìteŕ servirent Вис; et Pri 
matîbus suis, et'qualiter judicîum facerent 
pro quolìbet crimine commisso.“ --- AE’Szenlt 
István törvénye útasitásánál Afogva, a’ meg 
hódolt népeket. ìlleti. Mert а’ „зегйгет“ nem 

. illeti a’ magyar Nemességet е’ servitus érteL» 
mében, igy irván Szcnt István I-sö könyve 
¿lf-ik részében , „ex his vero nemìnem-in ser-~ 
‘Ищет redígas vel servum‘ nomines , ílli tibi 
militent non serviant.“ &gt;---- &gt;Nem is volt 52131‘ 
ség a magyaro'kra nézve ez illyekrůl Szót ien 
ni, mivel ezek tudták a’szokásáìkat, törvényei 
Кв‘, jussaik'at és« kötelességeiket,mellyeket jó 
„мазут, és a’ mellyekkel ditsò'sségesen ё! 
tek. Szó szaporitók az azon idöbeli magyar-_ 
rok nem voltak.` „Natura tácitiï ad faciendum 

\„ 



quam ad dicendum proníores.“ -É Regino a’ 
BBQ-ik esztendôhöz. —- Е5 nékem ‘111165515-1 
gal ugy láttzik , hogy nevetse'ges voIna, tsak 
gondolni is ,hogy „62 a&quot; Ma yárokat illetné; 
mert azt jelentené: hogy ed ig nem тайга?!‘ 
циангег servirent Duci et Primatibus suis! 
Нет is lebe-t ezen „Primates&quot; alatt egyenesen 
-tsak a* föszeméllyeket „Principales Personas&quot; 
VIQVII. érteniàmert az elökelök, a’ Kunok 
által, és az elömenetelek általisf, .igen meg 
szaporodtak. És azon idöben is, 'mellykor Ano-, 
nymus e’ történeteket irta , a’ Primates alatt 
értetödtek szinte az ország minden Nagyai 
(Sz. Laszló IL-ik k. lßfik г.) -- Ez tehát 11 
Iete a’ meg hó‘dolt Népekre val‘ó'Bend-Szabá 
sokat; azoknak _adózások’ 65 szolgàlatjok&quot; #-- ' 
(mint ebbe tanunk Kalràán 1-sö`könyve 78Ã-ik 
törvénnye „quisque comìtum in Comitatu suo 
tertiam ubique ракет habeat de tributo, Rex 
vero ad -plenum de tributo Omnium similiter 
duas partes habeat“ ime! „qualiter servirent 
Duci et Prim'atibus suis.“ Ezt illeti Szentilst 
чёт 2-11‘ 11бпуче ¿l2-ik törvénye „si quîs Со 
mitum partem Regis defraudaverit, reddat frau~ 
dem et duplo componat,“) ----- sorsok és bün 

 

`te`tésök minemüségei meghatározását. ' Mert 
rnárv Ãn'onymusbul lâtjuk, hogy más volt а’ 
sorsa az önként megliodoltaknak; és más a’ 
meg hóditottaknak; és pedig az ország caen 
des meg maradására, a’ hodító ezél könnyeb 
elérésére nézve igen böltsen és alkalmatosan 
elhatározva. _ i .t _ 

` 1.0 ‘P ' 
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Volt! volt édes hazánkban aKirály és az 
ország szolgálatjára különös, alapos, erös, 
szinte а’ birtokon épült bizonyos , jó, és di 
tséretes rend; mellynek шаг most tsak a' dii 
ledékei sintsenek. Ertem a’ Vármegyék szol 

` gálatja ugyan e’ szerkeztetéaét, *) mellyet fö 
 

i‘) Lehet é azt igazán álíttani, Ногу а’ várak ió 
szágai „bonorum ¢astri“elidegenítése különö~ 
sen papokra és klastromokra, az они; eseti 
nek oka lehetett? Feletet: nem, 

a) mert ezeket leginkább az Udyärnokok` 
nyerték el. ' ' _ 

Ь) mert a’ hit szolgálatia ezek bántása пе! 
kill vagyonosittatott. „Consensimusi itur peti tioni totius Senatus, ut unusquisque âominetut 
propriorum símiliter et donorum regis, dum vi 
И‘: excepto, quod ad Episcopatum pcrtinct el; Cof 
mitatum“ Sz. lstv. П. 35. nehány Klaatromok` 

edig tapasztalásunk szerént az они; Javába Есть külömbségetieaznek. 
c).Mert az l,eerszáig;gxlrédelmezése kötelessége 

mindég egy mértékben'vélek járt, birta a’ Jo-A 
szágot a’ Fölsége'n kivül akár Péter akár Pál. 
1454. 2. (Ей egyedal ide alkalmaztatva értvén.) 
Mi Iehetett tehát az Марса oka országunk ese- ‚ 
tinck Е” Felelet: a’ tö'rvények me nem ‘там. 
II. Andr. 1., akár az országló a ár az ország 
ré'azirůl, mert egyik a’ másikbul következik. Vio 
latio legis: a’bt'm мы, а’ mint maid meg la` 
link. Peritura Troia perdidit‘ primum Deus шов. 
Elsöbb az Istennek, az ulán annale, a’ ki az 
Istentül. vette a’ hatalmnt, Aés igy az igazságnak 
meg vetése. Ez a’dolognak az alapja, ha roszra 
kel: az lstentül való 'el távózás, mert 'tsak az 
lstennel lehetîlnk iók és igazalc --- „ÍUsti сайт 
dumus, si pietatem, qua religiose Deum colimuïs 

\ ‚ l . 



ìîsz Palma 3-îk kiádása 1 76-îk lapján, és után 
na'Kßl‘esztúry: de veteri Instituto Rei milìtarìs 
hungaricae gyönyörüen élöadnak; de Anony 
musból is,Szent István g- ik k. 35. 38- 42 - ik 
részébül. Sz. László Q-ik k, 17. гёзцёЬШ. 3-ìk 
k. 1. 2. 13. 14-= 20. 27. §28. részébül; Kálmán 
l-sö könyve 25. Зб. 37. 40. 45. 78. 79 «ik 
részébůl ’sa’ t. Индианы 

De ezen ditsö szittyaî rend, az ezen ég 
hajlat szokásaî bevételével, de különösen és 
t‘ermészetesen az idegen béresek terj'edésével 
megveszni kezdett, és végtére el is шт. 

 

praesentem Semper coranique habuetimus, hu 
mana enìm justitia nisi a divina manet (qu‘ae 
pietas est) ваш esse iniustitiam snmmam rear“ 
(Verb. a’ ä-mas könyve elöszavábàn.) ---- a’ já 
idök , elbizás! senki se tette már a’ kötelessé 
gét! -- На адогзяёв hànyatlásának azerentsét 
len ìdeiében, ezen чём!‘ Na yyjni, Comites сдан-5, 
és vìtézei milites castri élte чаша, bizonnyára 
hatalmaasabbak lettek volna a’ szerzeteseknél z, 
Sz. Istv. z-wik k. 42. (ф; 2-Пс Andr. 5, [4. 29.; 
1536 à. 55. etc. ---- Tudiuk pedìg a&quot; törvényeink. 

' bül, hogy a’ hatalmaskodók forgatták fel az or 
szágot, a' hatalmosok se а’ Fölségnek se a’ tör 
vénynek nem ehyedelmeskedvén, а’ törvényen 
fellül vélvén magokàt. А’ mire a’ Királ Válasz. 
ìások alkalmatosságot adtak. De mely gyen~ 
geség is а’ vétket másr-a, a_’ F ark_asrú.| а’ ßárá1 
nyra kenni , minden esetre ngen hlb_ázxk , a’ k|_ a’ 
magyar Papságot, а‘ me'lly kevés kwétellel mm 
dég a’ iobb részeN volt az országnak, aä Spanyol y 
Papok történetébül iréli. у 
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Mîvel ama dítsö és )'ó ìgyekezetü Szittyai 
eìeinkn'íl sokszor szót teszünk,érdemes hogy 
elenyészett hamyaìkhoz viseltetö köteles Hui 
tiszteletbül nékik egy „мы; emlék oszlopot 
állitsunk. Еще!) `kitsapást olyásó édes hazánk' 
tudom jó szîvvel fogadja. A’ melly abbul АН, 
hogy az egész “Над elött megvaljuk è_s emlé 
Битый! hagyjuk: hogy lstènfélö! ês ‘321612380 
аодоп jó, ígaz, Ynyilt szivü, hív, betsületes 
einberek voltak. ' Y 
` Hogyv Istenf'élök voltak, látjuk minden 
Lépéseîkbül: mart a’ hol mi érdemesset tet- — 

’ tek, azonnal a’ mîndenható halhatatlan lsten 
nek , mint a’ Magyarok lstenének , hálákat ad 
(ай. м- „Тппс Dux Almus et sui Castruny 
Hung subìntrantes Dìis immortalîbus magnas ‚ 

‚ victimas f'ecerunt.“ (Anon. 13.123 `--- „Tune 
hi tres Domini (Und, Betel, Тише!) super ver 
ticem ejusdem montìs terram undîque pro 
spìcientes quantum humanusoculua valet, ul 
tra, quam dici potest, dilexerunt, et in eodem 
loco more paganismo occiso equo pîn5vissì~ 
mo.“ (Ló Ivolt а’ legkedvessebb vagyonnyok‘, 
azért áldozták ezt az Istennek) „magnum Al 
domás fecerunt“ (16. In), „- „quod cum nun.. 
cìatum esset Вис; Árpád; et suis Jobbagìo, 
`nibus vgavisi sunt, gaudio gnagno чаше, et 
more paganismo fecerunt Aldomás , et gnu, 
dium annuncîantìbps _diversa dona praesenta-~- 
фетиш. Dui;A vero Axçpád gt rsuiPrimaìes ob 
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hanc causam Iaetitiae per totam unam beb 
domadam solenniter conïedebant“ (S22. r.) Ezt 
azért tettem ide, hogy lássuk, hogy áldomás 
megelöz'te az evést, mint 11616 adás az Isten 
nek; tehát hogy az álclomás~ nem állott a' 
vemlégeskedésbül. Ugy mái napigis a’ magya 
rok az áldomást az Istenhez' való hálaadással 
teszik, a’víg, minden gond félre tételével 
esendö evés és ivás tsak a’pótoló emberivége, 
mln' egy tanúságára` annak; hogy az Isten 
nek szolgálván , egyenesen és vigan az Ö 
ak‘aratjába adjuk` ált magunkat) —- „Dux vero 
Arpád armis indutus, ordinata acie, fusis 
lachrimis Dominum orans&quot;y (31). г.) —- De 

_ melly gy‘o'nyörü, melly lszivre ható , 65 kétel- . 
kedö emberi sz'ivèt a’Teremtö kegyes attyához ‚ 
1`е1ен1е16 cselekedete Arpádn‘ak az, midr'ín a’ 
Duna vizét néki meghozván,ezt egy kürtbe Y 
öntve az ég és népe elött fél emelte; buzgó 
szìvvel a’ Mìndenhatót kérvén; hogy e’ vizet 
örök birtoka alá adja; а’ mire magyar eleink 

Y háromszor az Istenhez felkiáltották! -— „Ár 
pz’xd vero cum suis de aqua Danubii cornu im 
plens, ante omnes Hungaros super illo cor 
nu omnipotentis Dei clementiarn rogavit, ut 
Dominus eis terrain in perpetuum concede 
151,‘ Fmitis his verbis omnes Hungari clama 
verunt Deus! DeuslDeusl“ Chron Q. 3. Hogy 
ez kedves volt azUr Istennek mint Abel 61 
dozatja , hogy az egek erre Amen-t mondtak, 
mái napig is tapasztaljuk, és fogiuk tapasz 
talni még az lstentůl el nem távozunk; 
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A' mi a' másodikát illeti:v 
y Akár mit irtak ellenségei, és utánnok a’ 
vllazafiak is, ditsö eleink ellen, de ki sül még 
is minden tetteikbiíl : hogy közönségesen vévén 
igaz felvilágosodássakaz elme és az akarat felvilá 
goßodásával birtak. Ezt bizonyitja egyátaljában 
az, hOgy Istenfélök voltak; ezt bizonyitja az 
eredetek , melly mint Asiai ‚ a’ felvilágosodás 
hak elsö székibůlvaló; ezt bizonyitja alkot 
‘тащусь, melly mint törvényes, mar megvi 
láëOSOdásnak а’ szüleménn'ye , mert (стилевы 
Ёезеп a’ vakságnak, rabság az annya , és a! 
.leánya i8. Ezt bizonyítja a’nemzet erköltse mi 
nemůsége; mellyet minden irók ditsérnek. - 
.,_Haec continentia illis morum quoque justi 
Uafn dedit.“ —- „Atque utinarn reliquis mor 
Èal‘bUS Similis moderatie et abstinentia alieni 
‘Grey’ ‘Ч- ‚БсуШае _ab alieno imperio aut in 
мы» Hut invicti manserunt&quot; --„Gens et la 
bombuî et bellis aspera“ а,’ kik szabadok lé 
vén zar ваш éltek. Ezt bizonyìtja az: Ногу 
széP és ÍÓ rendel hatalmas országot és hazat 
[i.naSOk-Hak s_zerzettek. Ezt bizonyitja hogy fel uvall‘odók nem voltak -- „Dux autem Ar, 
P'ád accepta legatione Salani superbi Ducis, 
non Superbe sed humiliter respondit“ (Anon 
l?&quot; 14) -~ Ezt bizonyitjal különöâen az alf `otmányok minémůsége, melly -P- távullévén 
а’ mostani felvilágosodásnak а’ ,képzeletek 0r--` 
Yzágában lehetö egyerányuságmlndég Szom-p 
)u hall‘látszasáitul, melly a’ teremtésbe se nints, 

_ Y 

à 
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`se meg nem álhat -- az egyeä Felség ôrö». 
kös törvényes atyaivá enyhitett hatalmára épit. 
(ей/«511, és Еду а’ méltóságnak, a’ kornak, az 
érdeinnek, a’természetes határit meghagyvám,` 
az emberiség valóságos betsét, annál inkább 
àllandóva tette. Ezt bizonyitják különösen 
Anonymus szerént minden теща; eleinknek: 
Еду 33-ik részben: Zoárd Kadusa és Aba mi» 
dön látták volna, hogy minden had nélkůl olly 
sokl nep meghodult légyen, веду vendégséget 
tettek , és a’ föld jobb lakosinak, a’ kikl a’ Б’ j 
aikat zálogba adták, külömbféle ajándékokat 

` nyujtottak, -- a’ ki érte a’ Fzancziák gyöze, 
delmét, tujda, hogy еще]: a’meghodult népeik~- 
nek minden vagyonnyáért széllel béllett ditse» 
kedésen, az egyaranyuság ditséretén ‘) és pusz 
ta igéreteken kivůl semmivel se kedveskedtek, 
A’ 37-ik részben ugyan Zoárd,Kadusa és Aba 
a’ Nyitrai hüségteleneket lánczon vivén Ar 
pádhoz; ez a’ Nemessei kérésekre kegyeseń 
földeket adott nékiek más helyeken, ’s a’Lv-w 

.A’Francziák ez illyeket agyon lövették. ЕМ 

 

bizonyitják törvény könyveinek: ilgy Sz. lst-1 
ván Q-ik K, 20-ik részében olvassuk „Libel‘ufn 
nemo in servitutem redigat“ 31-ik részében 
a' boszorkányságrul vádo'ltatottat tanitásra 
adatni rendeli. A’ kard kihu‘zás is _tehát a’Dw 

°) Már most {ища kiki, hogy ezen egyerányuság 
koholói ezt avval vitték végbe: hogy minden! 
lkoldlxsssá ‘спас, -r- de magok Herczegekké ‘за’! ette _. 
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ellum {Лига volt S'z. lst. 2. 46. [19. -— П-д&quot;: 
András 13-ìk törvénnye a’ régi szokásokra épül 
ve rendelî, „Rustici per potentíores non opri 
mantur, neçalìì pauperes“ a’ 19-ìk szóll I,de 
lîbertate hospîturn et rusticorum.“ Kálmán 1._ 
:'Ó rendeli „de strigis, quae non sunt, nulla 
На: quaestio“ ott 77-ik részében „Nemo ser 
vum de genere Hungarorum vel in Hungaría 
naturn vendat, exceptìs lingvae alterîus servis, 
qui ex aliis дней sunt regíonibus“ -I- 1114. ---~ 
’s a’ t. — 

Még a’ zsîdókkal is megosztották hazá 
jok szabadságát, a’ mint Kalmán 75 részébůl 
ll-ik András 24-îk törvénnyébül kìtettszîk. De 

‚ ezek mîhelyt felkaptak; vallások szakadási hi 
báji szerént a’ nemzetet mînñen módon nyom 
ni és üldöznî îgyekezvén; minekutánna ‘több 
törvények, {нём Sz. László 1. K. 1oA 26. r. 
Kálmán 1. k 74 _75. 2. k. 1. 2- З. lI-ik And. 24`-ik 
törvénye képzeleteîk'dühössége tüzét nem eny 
hîthették, attul sokára és главу nehezen îsrnét 
megfosztattak, be bizonyitvámhogy szent az 
a’ mondás „perdîtío tua ex te Israel ‚“-— Nînts 
a’ világon az á’ törvény, mellya’ Talmundis 
мы más hìtbelivel egybe sorsosîlsa. ‘) 

М 

1‘) Késò'bben mini! eztîrtam , olvastamk az uiságbul, 
hogy Hildburgshausenì Hertzegségben ezen езж 
tendö Sz. Iván hava I'l-ikén a’zsldóknak a’ ke 
resztényekkel Чай) kereskedésére nézye iélettek 
Olly réndelések, a’ millyek Канта‘: Királyunk (1’ 
1|la.)`2-ìk könyve 2-ik 5-ik részében talállattnak. 
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Иду látszik,bogy a’magyarok az ide valóÍ 
népek közt és mellett való Iakással ai’ csino 
soclás állapotjában semmit se nyertek, a’ta 
nulatlanságot pedig tüzes elszánt terrnészetek-Í 
ké valt indulatjok mellet a’ szügntelen hábo 
rúk okozták. 

y Ezekbůl kitettzik böven eleink világoso 
dásának minémüsége; de még különösen 

t szembetünö Almus beszédébůl, mellyet a’ Kió 
vi mezökön nemzetéhez mondott. И: láthatni, 
hogy az erkölts volt'legnagyobb indl'tó ваз’ 
közök. A’ mohos régiség történeteirííl иду szóll 
'hozzájok, mint köz tudományban lévö dologrúl. 
Igy nem szólnak bárdolatlan, tsintalan vagy 
tud atlan emberekhez. 

Meg az aszonyi nem tettei is hasznos, az` 
igaz világosodásaúl eredö, tudományokra mu» 
tatnak, mert Arpád Fejedelemné Szalánnak 
arannyal kivarott köntöst küldött. Es ki Atsalc 
velem egy idös a’ tsipke kötés, a' pamukkal 
való тайга kivarrás düledékeire mé'g a’ nyugotì 
vármegyékben is emlékezik. ’S ki nem шар’ 
hogy több felsr'î megyék , és itt a’ szép palótz 
menyetske, minden szükségét ruháját, szöves/é't 
varrását, kötését még maga készitti, és tsak most 
kezd az idegen ringy rongy után, mint a’ 
szitás, gyerehaza, padra mász--kendökön, klap l ’kodni, és nagy dolog, ha erköltse is értek 
végtére a’ padra nem mász. ---- A’nyîlt'» ÍÓ» 
igaz, egyenes szivüség, az emberiség betsülé 
se,a’ barátságos mindennel asztalát osìtó ’s 
jó `tévö indulat nálok oda baza volt. Anon,15-ik 



részében Rétellel az alatta v'alói tréfáltak. A’ 
mi, t, i. az ember betsűlés az országban még 
most is, annyira megvan, hogy ezeken azide 
genek tsudálkoznak, és megütköznek (ВопБп 
D. IV. 1. 7.) Ez az elme és akarat felvilágosodá 
sa. --- Bár az Isten mentené meg örökre Nem 
zetemet azon elme futtató , a’ képzeletek után 
kapkodó , a’ természetes valóságban pedig tsak 
boldogtalanító, egyedül annak , a’ mi szent, 
tagadásában álló ‚ mostani felvilágosodástul._ 

Ne vélje senki, hogy ezeketakár mìnémů lelragadtatásbul irom. Ezeket, a’ mellyeket régi 
eleinkben ditsérek, dítsértek minden , de min 
den böltsek. Ezeket a’ régi Philosophu 
`sok дымом!“ ajánlották és tanították. Se 
neca írja 16 levelében: „Non est Philoso 
phia populare artifìcium, _nec` ostentationi pa 
ratum. Non in verbis sed in rebus est. Nec in 
hoc adhibetu‘r, ut aliqua oblectatione consu 
matur dips, ut dematur otio/nausea. Animum 
format et fabricat, vitam disponit, actiones 
regit , agenda et omitenda demonstrat, sed 
et ad gubernaculum, et per ancipitia fluctuan 
tìum dirigit cursum. Sine baci nemo securus 
est. innumerabilia accidunt singulis horís, uae 
eonsilium exígunt, quod ab haepeten um 
est. Haec hortabitur , ut Deo libenter parea 
mus, ut fortunati contumaciter resistamusg 
haec docebit, ut Deum sequari's, feras casum“ 
ugyanl az az 53-ik levelében „mittamus ani 
mum ad illa, quae aeterna sunt, miremur in 
sublimi volitantes rerum omnium formas , 
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Deumque' inter illa versantem et provideńtem, 
quemadmodum, quae immortalia facere‘ non 
potuit, quia materia prohibebat, defendat a&quot; 
morte , ac ratione corporis vitium vincat. ‘Ма 
nent enim cuncta, non quia aetern-a sunt ›‚ 
sed quia defenduntur curaBegentis. 1mm ortalia 
tutore non едет. Наес сопзег‘югагйГех; fra 
gilitatem materiae, vi sua vincens.&quot;Ugyan az a’ 
92-ik levélben :„Sine ratione ipsa veritas дней“ 
ismét„haec est enim sapientia: in naturam con-k 
verti, et eo restitui unde publicus error *j ех 
pulerit.“ ` ‘А . 

Bruxillus, nagy Philosophus Homában, a’ 
Bomai köz országlás virágzásában a’ halalhoz 
közelitvén a’ Bespublicát töie elbutsuztató, 
Bomai штате]; a’ többi között mondotta: 

7„Si respicimus, quam inutili-bus rebus ‘vitam 
impendamus,dicere poesumus illo nos tantum 
tempore vixiss/e; quod cultui divino tribuimus.“ 
----A’ Bomaikrul mint Pogányokrul azt irják, 
hogy „vulgus Romae omnia fatis, Philosophi 
saniores- Providentiae divinae adscrihebant.“ 
lsmét: Romae ad Deorum cultum ad гей 
ciendas aedes sacras, ad redimendos captives 
nunquam pecuniae deerant,“ (Livios) A’Spar 
tánusokrul olvassuk: „Lacedemonii nemini be 
neficium contulerunt, qui nulla Diis obsequia 
praestitit.“ А’ Lippariai tengeri rablókrul irja 
Livius, hogy elfogván aÄ Delphusi Apollóhoz 
küldött követeit Ptoxnának,` a’ hogy megér 
teték, hogy Istenek dolgában járnak , `nem tsak 

 

*i im а’ baifelvilágosoaási. \ 
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elbotsájtották, hanem el is késértették.-- „Hó 
mines aequalitatem amant, Deus inaequalìtatem 
induxit.“--„Dissimilitudo varietatem, ut juris 
habeat, necesse est. (Cicero pro Com. Balbox) 
- „Quidquid praecipiti via certum deserit or 
dinem, laetos non habet exitus.&quot;(Boet 1 Соп 
sol. met. б.) -„Tempus malum non per na 
turam, sed propter ea, quae ín illo fiuntu (Philo 
de vita'cont.) -magìs Deum miseri quam 
beati colunt“ (Sen. 8. con. i.) -- „Primum 
scientiae vestibulum est ,: scire quod nescias , 
(Fulgent. ММ). 1,) — „Nationes de existen 
tiae mor-alis fastigio deturbatae , multo majus 
transmittunt ad posteros dedecus, quam ipsi 
acceperunt a majoribus gloriam. (Cornelia ad 
filios Grachos) -- „Non enim consistit victus 
in actione una perfecta, sed invperpetuo con 
servandae illius studio (Phebo) -— „gravíus enim 
exercitibus Bomanis impendet perículum, si 

» victi a vitíís, quam si oppugnati ab hostibus 
fuerintu Cu. Fabricius. -- Seneca а’_ tia-ik 
levelében irja &quot;„Atque vir bonus tam cito nec 
fieri potest, nec inteligi ; sed iste multum abs 
est adhuc ab hoc,quod proütetuly'etvsi sciretis 

' quid esset vir bonus, nondum se esse crede 
ret» fortasse etiam fieri posse despel'aret“y ugyan 
az a’ 43 - ik levelében. „Bem dicam, ex qua 
molzes aestimes nostros: vix quenquâm fin 
Vernes ‚ qui possit aperto Ostia! vivere,“ 

Ügy vélem, hogy már ezekkel is számot 
játam “aílitásaim mindenféle némüségei. igaz 

)Ó V°1tárnl; készakartvá vál‘asztottam leginkább 
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ogány'böltsék tam’tásait, hogy annál лет-г 

betünöbb légyen: mellyilletlen, ha az'ember 
a’ еще‘)! hit fáklája‘ fel világositásánal' fogva is 
ezeknél nagyobb&gt; setétségben botorkál, 

Szomorú , valósággal‘ szomorú -mint a’ 
mostani világ nagyobb része, a’ maga meges 
mértetésén mint egy megrettenvén,tsak и! 
kivánja, a.’ mi mulatatia,magát elfelejteti, gyai'-, 

› lóságának hizelkedik, megeröltetett érzékeny@- 
ségét tsiklándozza, istentelenségét ditséri, ébf»` 

` reszti, menti, vagy legalább vesztén érzéket 
len maradván! nem emlékezteti,szom'orú, hogy 
ezen izlésnek az irók is `áldoznak, olly irók 
is, а‘ kikti'll a’ gyarló testi gyönyörködtetés ш]!! 
denféle képzelt formáiba öntött fárasztó leirá-f 
наша} vtöbb kitellik, gyönyörü munkájikat e’. 
megromlas izléséhez, hogytkelöbbek legyenek; 
alkalmaztattván; a’ minémüirók igen új mun 
kájiban szomoru azt a’«tapasztalást tenniì hogy 
mái nap' a’ keresztény böltsek , nem ugy mint; 
а’ pogâny böltse-k, „Philosophi saniores (om 
nia) divinae providentiae adscribant“ az Istená 
hez közelítenének; hanem attul inkább elta-i 
voznak, egészen oda czélozván, a’ hol a’ Во 

’ mai köznép_„vulgus omnia fatis“ volt; mi több-` 
oda ~czélozván, a’ hola’ Мёд, ezen böltseknél 
gyermekkor neve Aallait jövö` kórában volt, 
Soknak fog ,látattni, a&quot;mit állítok, de tsak 
olva'ssák édes Hazámfiai azon bizonyos köny» › 
vet‘, melly nem regen már а’ hatodik ki 

i adását megérte; Ebbe a’ religiók sorában legelô 
fpgják vIátni a’ balványozást , holott езде id‘e`- i 

l -.\ 
к 
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jére, se méltóságára nézve az elsc'í helyetnem 
érdemli, holott máx` régen elöttök Doctor 
Reinhard Реж-ели böltsen megmutatta,` hogy. 
nagyobb ditsò'sség magát keresztények nevez 
hctnì, mînt а’ pogányok javának Philosophus 
nâk. Ott fogják látní a’keresztény hìtnek еду&quot;: 
szent titkát, a’ szent Háromság egy Istçnt, е’ 
szent hitet lealázó foì'mában elö adatni azon 
állitásban: hogy a’ keresztények három sze 
mélyt imádnak az Istenben , holott Fraindal»~ 
ler Ferentz és , Fö tìszt. Döme Károly szerént, 
a’ keresztény katolica tudomány igazságárul, 
а’ keresztények egy lsteut imádnak három 
személyben. Иду a’ világ elejérül b-öltselkedvén, 
megengedìk azon könyv szerzöjì , hogy a’ ‘Мёд 
egy párrul kezdödhetett , de oda teszik, ,hogy 
több párrul is lehetett e’. ---- Melly nagy дует‘ Y 
geség a’ Sz. lrást és Mnysest lábbal народы, 
és illy й] gyarló embereknek hitelt kîvánnî? 
melly gyengeség-olly állitást tennì , a’ melly ter 
mészetesen is nevetséges; mert ha vég ńél--- 
kůl váló számot állitunk is, ---- tsak „еду“ nél 
kezdjůk mi : a’ szaporitás sorában mindég öre 
gebb az egyes szám a’ többesnél; ha pedìgket 
töt veszi‘mk, máx' akkor is, most is, azoń oli--` 
bul, iazon erövel, ezeret is vehetünk; a’ mìvel 
pedig а’ mîndennapì .tapasztalás ellenkezìk.v 
Ha végre а’ teremtésre megyünk, a’ mire tá-` 
maszkodnának a’szerzök, ellenek van. --- Szá-~ 
nakodásra méltó, hogy a’ vìlág idejét azon лет 
könyv ellen itélni `akarîákî holott megkellene 

‘ vallanîok, ha .kérdeztetnénekg hogy è’sze‘nt. 
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könyv vnélld'll', megszóllani- se tudnának a’ vi 
lág idejéhez. Uram Isten mire-jutánk! minden 

`éçllitások a’ világ kezdetériil, folyásárul', Мно 
2аз1ги1, hamis kezdeten épülnek: a’föld vval- 
tozásai okául állitják egyenessen a’ ‘еще! és а’ 
vizet, De а’ tůz és viz önnmunkálkodásu né 
müség é? nem látják é a’ sok égi ol&lt;_talan- tes 
tek’ okos, a’ legbizonyosab határig нажатии, 
е’ természeti eröt és tehetseget fellül hallado 
egyenlöséggel és sebességgel való forgásait '1N 
Ezt az oktalan testek szà'mláltáké ki magok 
nak? vagy megegyeztek,¿ illy pontosságig ész 
nélkůl, a’ tůz és viz által egymással? -— „haec 
conservat` artif‘ex, fragilitatem ‘ materiae vi sua 
vincens (Sen,53. Lev;) ide nem tekíntettek a’ 
'bölts szerzök elragadtattván az и], de igen se 
tétffelvilágosodásnak szeretetétůl. Legérdemes 
sehb a’ halhatatlan lélek dolgárul bizonyos 
sagra jönni az okos embernek, minekutánna 
az laten megösmérése elsö terrnésze'tes kötef 
lességi'mk (Heinec. L. i. 126 de jure natur. 
gent), az oktalannak pedig mînek a’kételkedés! 

Es végtére nem is и] gondolat ez: evvel 
Í'eleltek а’ Szíttyák az Egyptombelieknek ’Гг0-_ 
jus Pompeius szerént valo vetélkedésekbem-g-P 
„Caeterum si mondi. Primordia vel aquàrum 
illuvies гений, vel ignis possedit,utrumque Scy 
this potins priorem praestare ori-ginem реше 
‚гипд nam si ignis primas res possedit,~ nonne 
paulatim exstinct'us septemtrionali agro, quil su 
per omnes terras hiberno frigore alget, aeris 
temperiem'dedit, etc. si vero aquarum inun 

várady: a' Magyar Zászlónsa'gról. y 11 

o 
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davtio omnes terras immersît,~ profecto дети‘ 
rentibus aquis altiox` terrarum pars prius de 
tecta (uit etc.“ Chron, 3. 

Ime! melly mohos régiségü setétség a’ 
mostani ui felvilágosodás, Azért az а’ vélekedés, 
hogy most felvilágosodott a’ ‘Мёд ‚ ne ámitson el 
bennünket, ebben a’vélekedésben mindég volt 
a’ világ , mînden idöben minden nemzetben ta 
lálkozott, а’ ki màgát ditsérte. Ez a’ gyenge ol 
dala-az embernek, nem erkölts. Szebb a’ ré 
g'reket dìtsérni,a’kîk jók voltak, .mert ez er 
költsi javitásra czéloz, midön amaz ezt 'meg 

‚ állítja. Мёд а’ nékünk nyomorultnak láttzó 
grönlandiai is az idegen tettét avval ditséri az 
irók szerént, hogy hozzájok kezd hasonlítani --- 
hát a’ Babilo-niaìak, a’Fénicia;k, az Egyiptom-L 
béliek, a’ Görögök, a’ Bomaiak mit tartottak ma~ 
gokrul? ki éri el Romának az ugy nevezett гем 
lágosodását? A’ melly nagyAesthetîsmusában 
ételek helyett áranyot, gyöngyöt, gyemántot ra 
Кот: asztalára, A’ruhával’való kényes pompásko 
dásban fél mezitelen járt. ---Az emberiség bc 
tsülésébůl, cselédjeìnek is minden esztendöben _ 
egyszer hatalmát (és talán ágyát is) Ы! enged 
te! - - Ezt hazámra nem is reménylem, 
nem is kivánom; mert láttuk: ez illy felvilágo- ` 
sodás felpörkölte ezeknek ветвей МЫ; mért? 
mert nem igaz ez illy felvilágosodás. Es ha az 
igazat a’világ kezdetétůl fogva minden böltse 
ken ált keressük, tökéletesebben meg nem 
ШИНЫ“ mint a’ mi urunk Jezus Kristus szent 
Tanításában, a’ ki az тем mint közönséges’ 
»teremtö szent Atyánkat mindenek Меч, a’ 

f . 
I 
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felebarátunkat mint magunkat типы tanitot 
ta olly tökélletesen,hogy még az ellenségi’m-l 
kértis imádkozzunk ; nem magaért az embe 

„ rért, melly külömböztetést ваш, és bal utra ve- . 
zet,mint 'a’ Homaiaknál láttuk, hanem azon 
közönséges Atyánkért ‘а’ Teremtö fölséges Ur‘ 
Istenért, a’ kinek заем igázsága halhatatlan lel 

_ ̀  ki'mk’sorsát erköltsi minémůségünkhez szabta. 

De hogy ditsö eleinkhez ‘База térjek: 
ezek ellen sok kegyetlenségeket vetnek, és av 
val akarják vadságokat bebizonyitani. De ez 
ö nálok idegen vétek volt. Erre ай ideföldi 
Barbarusok tanitották Öket. Ök ide érvén bé 
kessé'gesen éltek.- „Venatu et piscatione vic 
tum `quotidianum quaeritabant“ (Regino.) Нет 
is bántottak senkit , a’ ki az idevaló Ösi ljusso» 
kat önként magadta. A’ Morvák voltak, a’ kik 
öket a’ Báborok ellen нападать,“ vitték - ' 
„Ipsi (Marachenses) Hungarorum non modi-' 
cam multitudinem ad se sumserunt, et more 
eorum capita suorum pseudo christianorum 
penitus detonderunt, et super nos Christianos 
immiserunt, atque ipsisupervenerunt, et alios — 
captìvos duxerunt,alios occiderunt , alios feri 
`na carcerum fame et siti perdiderunt, mnu 
meros vero exilio deputaverunt, ac nobilesvi 
ros ac honestas mulieres in servitium redege- i 
runt, ecclesias Dei in_cenderunt et omnia aediq 
ñcia deleverunt“ (Bâbori Püspökök levele a’ 
Бета; Pápához.) -- Ezek ellen ismét гены 
tette а’ tulajdon Császárjok Arnulpb, а’ ki ré 

. › ' .‚ \ . ‘ i] ' ` 
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szére a’ Morvai Herczeget иду теёайщыцьоёу 
az uradalomrul is lemondott~-- „excitati sunt 
contra eumv Hungari, sed qui Slavos quidem 
ita domuerunt, ut turbulentus eorum_Dux“ 
(Sventiboldus) „regno spreto ad eremitas se 
conferret.“ (Polyh.)--~ „Arnulphus contra Sven 
tiboldum Maravanorum Ducem sibi viriliter re 
pugnantem debellare nequiret, depulsis pro do» 
lor! munitissimis _interpositionibus, Hungaro 
rum gentem in auxilium convocat, si tarnen 
auxilium dici potest, quod paulo posteo mo 
richte tum genti suae , tum caeteris in meri 
die occasuque degentibus nation‘ibus grave pe 
riculum imo (excidium) fuitff Luitpr. - Tsak 
az hibázott, hogy keresztények nem voltak, 
тег! igy bizonuyára pénzért nem ültek volna 
fel a’ kegyetlenkedésre, a’- mint Geyzátulf 5 
va Példáját adták, l ~ . 

De az ide való Barbarusoknak a’ kegyet 
lensége erántok, önként is öket a’ kegyetlen 
ségre birhatták, érdemes errül Luitprandust 
hallani, ki igy ir: „Cum-nullus esser, qui'in ori‘h 
стан ac australi plaga Hu-ngaris resisteret (nam 
Bulgarorum gente‘m atque Graecorum tribu 
tariam fecerunt) ne quid inexpertum his es 
set, quae sub meridiano atque sub orientali 
degerent climatae nationes, invisex‘eA satagunt ,l 
immenso ìtaqueinnumerabilique collecto exer 
citu miseram решит Iîaliam, cumque juxta 

‚ fluvium Brennam deßxis tentoriolis imo cen 
toxiibus,triduo exploraioribus directis etc. etc. 
revel‘tun-tur e'tc. etcfe- Sol necdum,piscis sig 
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пит‘дезегепэ, arielis occupabat, cum immenso, 
atque inifiumerabili exercitu collecto Itali-am pe 
tunt, Aquilejam et Veronampertranseuntmu 
nitissimas civitates etTiuinum, quae nunc alio 
excellentiori vocabolo Papiavocatur, nullis re 
sistentibus veniunt. Rex Berengarius tam prae 
clarum novumque facinus satis mírari nó'n ро 
tuit , ante ‘hac enim neque nomen gentis hnjus 
audierat. ltalorumigitur Tuscorum Volscorum, 
Camerinorum, Spoletinorum,y quosdam libris 
alios nunciis directîs, omnes tamen in unum 
venire praecipit , factusque ‘est exercitus trip 
lo Hungarorum validior, cumque sibi Beren,-y 
garius tot adesse copias cerneret, superbiae 
spiritu inilatus magisque ltriumphum de hos 
tìbus multitudini suae quam Deo tribuens ,so 
lus cum paucis in quodam opp'ido degens vo 
lupt'ati operam dabat. Quid igiturztantam mox 
ut Hungari contemplati multitudinern, anim'o 
consternati, quid facerent, deliberare non pote 
rant , praeclari penitus formidabant, fugere 
omnino nequibant, verum inter utramque banc 
aestuationem fugere magis quam prael ari ju 
vat, persequentibus Christian‘is Abduam Hu 
vium natando ita,ut nimia festinatione plurimi 
submergerentur transeuntrHugari denique con 
silio non malo accepto per internuntios Chris 
tianos годам , quatenus praecla omni cum lu 
cro‘reddita, ipsi incolumes remeare possent. 
Quam petitionem ch'ristiani Funditus yabdican» 
tes, his proh dolor! insultabant, potiusque 

kvincula, quibusHungarivincirentur , quam ar 
\ 
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ma, quibus necarentur, exquirunt&quot; (szép шё 
nakodás ez is) „Cumque Pagani Christianorum 
animos hoc pacto mulcere nequirent, vetus 
rati consilium melius,caepta sese liberare fuga 
satagunt, sicque fugiendo in Veronenses cam 
pos perveniunt. Christianorurn primi horum 
iam novissimosinsequntur, fitque eodem pug 
nae praeludium, in quo victoriam habuere pa-.. 
gani. Validiore vero propingvante exercitu fu 
'gae non immemores, caeptum iter percur-runt , 
veneruntque Christicolae cum idolatria juitta 
fluvium Brennam, Equi enim nimium defati 
дач fugiendi copiam negabant Hungaris. Simul 
ig'itur utraeque acles convenere, memorati tan 
-iummodo fluvii alveo separati, Hungari deni 
que nimis -terorre coacti, omnem supellecti 
lem, captivos, arma omnia, equos, singulis 
quibuscum remeare passent, retentis, dare pro 
mittunt. Hoc praeterea in honorem вице ре 
îitionis adjugunt, ut si vitatantum comite illos 
remeare permitterent , se nunquam Italiam 
amplius ingressuros, liliis suis obsidibus datis. 
Veruín heu Christiani superbiae tumore de 

`i‘epti , minis paganos seu jam victos insequun» 
tur, eisque continuo hujustnodi apolgiam ге 
mlttunL‘f „„Si contradictum nobis praesertim 
a contradictis, jamque canibus mortuis munus 
rcciperemus , faedusque aliquod iniremus; Вт 
sanos capite nos, Sanus juret orestesŕw -_--» 
„Hao igitur legatione Hungari desperantes, col 
lectin in unum fortissimis, tali se-mutuo ser. 
mone solantu‘r: Si hac, quae in praesentia'rum 

4 \ 
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cernitur, luce perdita, nihil est, quod dette--l 
rius possit provenire hominibus, et quialocus 
preci nullus, fugiendí spes omnis ablata,colla 
submittere mori est , p quid verendum est nobis 
tela inter ipsa ruere ‚— morte mortem ínferre, 
num quid non vfortunae? et non imbecilitati 
casus deputandus помех‘? viriliter enim pug 
nando occumbere, non est mori sed vivere. 
Hanc famam ‘штат , hanc haereditatem, ut 
a’ patribus nostris accepimus, etiani relinqua 
mus haeredibus. NobisY debemus, nobis saltem 
credere expertís, qui copiarum paucitate non 
nunquam plurimos stravimus. lnvalidae plebis 
sane congregatio plurima ad caedem tantum 
est exposita, Sed etfugíentem saepissime Mats 
perimit , dimicantem fortiter protegit Hi enim 
qui nobis suplicantibus non miserentur', igno 
rant, neque m`ent_e percipiunt, quia vincere 
quidem bonum est, supervincere nimis invidi 
osum.&quot; ——- Ezen 'szép biztatása eleinknek meg&quot; 
érdemli hogy anyai nyelvünkre is ált tegyünk, 
melly így szóll: „Ha ezen világot,“ а’ mellyet 
szemlélünk, elvesztvén, nints semmi többé, 
mi roszabb történhetne az embereken; és mivel 
a’ kérésnek semmi Helye, a’ futásra minden 
reménység oda van, nyakát az igába tenni, 
halál; mit féljünk a’ nyilák közt lerogyni ,` ha 
lállal a’ halált fizetni, nemde a’ szerencsétlen 
ségnek, es nem gyengeségünknek tulajdonit 
tandó esetünk? mert emberül ütközve'meg- 4 
halni, nem halál hanem élet, е’ nagy nevet, 
ezen örökséget, a’ mint az atyáinktul vettük , 
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'hagygyuk meg' gyermekeínknek is. Nékünk tsak' 
nékünk magunknak hidjünk tapasztaltaknak, a’ 
kik kevés sereggel gyakorlegtöbbet vertünk le. 
Az erötlen nép gyi'ilekezete bizonnyára legin 
vkább tsak a’ halálra van kitéve, de legtöbször 
maga a’ Márs a’futót megöli , a’ verekedöt erös 
sen védli. Mex-t ezek, a’kik rajtnnk esedezökön 
nem könyörülnek, nem tudják, se eszekkel fel 
nem érik, hogy gyözni ugyan jó, de a’ Зуб 
zötteken gyözedelmeskedni irigyletes‘c -— „Нас 
itaque exhortatione utcunque animos recreati 
tres in `partes insidias disponunt, recta ipsi Hu 
vîum transeundo hostesin medios ruunt. Chris- „ 
tianorum enim plurimi, longa propter intermun 
cios expectatione defatigati, per castra, ut cibo 

i recrearentur,descenderunt, quos tanti Hun 
`-gari celeritate confoderunt, ut in gula cibum 
transtigerent, fugiunt itaque Christiani, saevi 
untque pagani, et qui prius placare muneribus 
nequibaht, suplicantibus post modum parcere 
nesciehant.“ I 

Ha ezen keresztények tettét a’ Magyaro 
kéval öszve állitjuk, kik a’ Barbarusok .FH-„- de 

l lnem is tsudálhatni, ha ezután Ök is keményebfA 
bek voltak e’ keresztény pogányok наш. 
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VIII. SZAKASZ. 

_ Czélòm lévén egyedůl а’ hadakra ügyelö 
rendszabásokat nyomozni, а’ többitül megvá 
lok, e's ezentul tsak ide fog tartozni igyekeze 
tem. 

Ezenidöben, midô'n az orszáig hada‘akl közt 
fel állott, és egyedi'll fegyverrel v‘édelmeztetett, 
hogy a’ támadás és a’ Védelem ügyei lçgfon 
tossabbak voltak, és minden ’más tekíntetet 
‘аду egészen magokban elenyésztettéhy vagy 
tsak r‘nint valami- hozzájok tartozandóságot 0| 
dalaslag magokkal vitték, kétséget se szenved, 
ez а’ törvérmyeink és Alkotmányunk badi lé” 
t` bülis bizonyos. f 

Minden rendeléseknek a’ gyözedelmes meg 
maradásra való köz megegyezést, egy szivů és 
egy МЫ} akaratot eszközleni szükséges volt. 

Ezen igen kiterjedö végre, minden Мата 
rokba szoritott rendelések nem tsak illetlenek, 
de talári éppen ellent okozók lettek volna, Ш: 
egyedůl az Alkotmány ditsö lelke, melly az 
ország létét, дать, terhét annak birtokára é.- \ 
pítvén, аду egyet értö, egyet érzö , egyet» 
akaró , ugy közönségessen mint különös.. 
sen , ugy a’ fö- mint a’ k/ülömbféle rêszeíben , 
azon egy czélra törekedöindulatot és ишем 
get eszközlött, kiki elött forogván, annak a’k‘ü 
lön külön esetekre való alkalmaztatását, min#- 
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. -mindern ладу dolgokra czélzó rendeléseknek 
a’ terméazete , а’ környülállások határozták 
meg. — 

' Azért hihetö, hogy ámbár a’ hadak szer-~ 
keztetése legfö‘bb gondjok volt а’ Magyarok 
па1‹,` még~ is ez uttal valami különös rendszá 
basokat a’ népek kiállitása eránt, ‘газу а’ ne-&gt; 
mesek felkelésére nézve, nem tettek, hanem 
azon közönséges rend , és gyakêorlat melett 
megmaradtak: hogy kiki, a’ szlìkség esetéhez, 
vágyódását, hiî'ségét és tehetségét, а’ tudva 
lévö alap szerén’t, alkalmaztassa. ` 

Hogy édes hazánkban késöbben is , annál 
inkább régenten, nem k‘ellett eleinket a’ had 
ba való menésre, melly a' ditsösségnek, mél 
tóságnak, gazdagodásriak, еду attya volt; eröl 
tetni, arrul vagyon törvényi’mk: árńbár ké 
söbbi idöbéli és akkor felirott , mikor már 
a’ Iörvényes kötelesség elkeri'llésére, ‘югу a’ 
'népe más vagyonnyán való tartására а’ tör 
vényes hatalomnak és а’ törvények megyetésére 
következö Isten ostora, ezen ligazi bánást je 
ientö vallástételt hazánk attyai sziveibůl kihuz 

_ ta; de bizonyos tanusága annak, hogy semmi 
kénszeritö rendelésekre az ország régiebb és 
elsö idej'ébe ditsö eleinknél „тег nem volt, 
a’ törvény igy szóll: .- „Olim in servitiis Re-4 
gum etBegnî ex ordine equestri nemo admit 
tebatur majorem equitum habere numerum , 
qui adminus uno aut duobus mensibus proprio 
stipendio militandi non habeat facultatem. ё. 1 



nam alioquin, si aliquando (ut potentissimis 
etiam quibuscunque lmperatoribus -coniaiugere 
solet) stipendium debitum exercitui defuisset 
provinci-alium lachrimis vivere coactus fuisset , 
quemadmodum id nobis quasi in consve 
iudinem venit. §,2-us. Nihil enim praeter nu» 
dum corpus, illudque dirisv aß‘ectum verberi» 
bus lmiserae plebi relinquitur“ (1536 art. 26. 

Ig’az ugyan, hogy ezen törvény egy keves-» 
sê meszszire esett Szittyai eleinktůl, de régi 
idörůl szóll, ugy hogy mennél távolabbravi~- 
sza esik töle az az „olim“, annál bizonyosabb 
tartalma szerént az állitásunk. 

Ez a’ rend kevés némüsi'téssel állandó та 
radott országunkban még a’ Magyar hadalv 
nak törvénycs kiterjedése a’ Mohátsi veszede 
lem után az ország nagyobb része elfoglalásá 
val meg nem szi‘mt. Mert 

Zoltán vezér alatt tartatott gyíílés semmi 
újjat be nem hozván, haliem az ország dolgai 
elrendelésére, és a’ hadak folytasára már a’ 
fenn álló törvények szokása szerént érdemes 
férfiakat rendelvén ‚-- '„Dux Zulta cum esset 
13 Annorum, omnes Primates Begni suicomu 
ni consilio et pari voluntate quosdam Rectores 
regni sub Duce praefecerunt , qui moderami-- 
ne Juris consvetudinis dissidentium lites con 
tentionesque sopirent *),alios autem constitue 

 

’) Ezek voltak Gylás és Carchás **) de mik? ezen 
sokan törlék már fejôket. Hogy rendszerént való 
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тип‘: ductnrese'xercitus“ (Ànonymus 53. г.) _ 
Toxus alatt egyedul a’ szomszédok gyenglt 
tesére , gyakor valtozó szerentsevel ìgye 
kezvén. -- Geyza alatt pedig maga a’ 
Veszér egész udvarával és igen számos kö 
vetóldrel az Ява: hitre térvén. — Szent lstván 
Kiralyunk tñrvényeibenistsak azt ve szük 651 
re, hogy а’ Hadak ügye а‘ régi szokás melelt 
megmaradott , mert elsò könyvének q-ik részé 
ben igyszóll: „Quartus decor regiminis est fi 
delitas, fortitudo, agilitas comitas, conñdentia 
Principum, Baronum, Comitum, Militum et 
Nobilium, 1-us,)illi enim sunt regni Pro 
Ж 

birák nem voltak, hizonyos tanuia annali , 
hogy a’ Vezér idôtlensége miatt neveztettelc: ‘е 

a’ Vezér neyeben: наш! a’ Hadnagyok; a' 
l nevezése. s'zmte F olseges )us5 а‘ Magyarok nal;l e~ezen teluntetnél fngva találunk a’ törvén 

n_velkben nyomára. Az élet és halál ura a’ Ma 
gyarolînál egyedůl а’ kFölse'g volt: Quotiescun 
que lill chan'ssirnel causa digna iudicari ad te 
vanent, vel allquls capllalis sententiae reus“ (Sz. 
ISIN. 1- 5} -— Ezekre nézvc а‘ szükség „дым 
nasa eselehen a’ megyékben is birákot Идёт! a’ 
k|rál)f,m|nt [Lik András Iörvénye 5v-ik részében 
г` „ßllßf‘hi regales“ késöbb„iudicium generale palahnale.“ Es kétség kivůl ezen birá‘k illyek vol« talc, ’s ama Fölséges 'uss fulytasára Индию , te 
hátHarâia nevlîlc ugyan tsak tulaidon тыс! , mint a’ a nagyo é is. ~ 
‘*) Nagy kedvem van hinni, hogy ez „Sárchás. 

' а‘ minö névrůl SZ. Laszló 3-`ik tür. ‘l-ik art. 
‘ emlékezik „a descriptione iudicis Sárchás“ 

Gylas pelig Gyula Мёд. а‘ l5 ik lapon. 



 

pugnatores“v -- Ebbůlkitettzik, hogyaz ország Y 
vedlöi mind eddig voltak a’ „Principes“ Fö 
emberek, „Barones“ az ország tisztes h‘ivata 
lossaî ,ì „Comites“ a’ Hadnagyok ‘Её ls-pánok 
és Zászlósok, „Mílites“ a’ Vi-tézek, „Nobi‘les‘1`&gt; 
az egész Nemesség, ‘ ‚ l ‘ 

lnnént isrnét a’ Folyna, hogy 'ámbác Szl` 
lstván 1-sö könyve 3-ik részey értelmeben „ai 
tisztelendö Papság elsr'i statusává lett az ország'-, 
nak, még is az ezen just a’rnagyar Alkotmany 
tartolatiához képest elválhatatlan követö köte 
lességet a’ Маша védelmében, meg szent “пап 
alatt nem tellyesitette, még egëszen a’ hit dol 
gának élvén „illorum precatio `commendabit 
te omnipotenti Deo 2., illos enim Deus huî 
mani generis constituit‘custodes, fecitque spe--L 
culatores animarum“ Sz. Ist. '1. k. 3.1'., hanem 
bizonnyára késöbben fogott hozzá: Émidön’rsö 
Andras meg koronázás‘a yutám , azon . meglioldof 
gult Szent lstván -alatt (Каша, Thuróczy&quot;s Palma&quot; 
Szekér elöadásaik'szerént) a’ törvenyes koruna 

’ örökösökömama eg'ryügyü félelembůl', mintha 
a’ fÖlséges Ur Isten az ö yszent gondviselése 
kezdett útját a’ törvényes örökösökalatt foly-g ‘ 
tatni nem tudta volna, -elkövetett kegyeilen 
kedésekért és törvénytelenségekyért, —- mellyek 
nek palástolt mentségére Sz. lstván Q-ik k` 1. 

‘г. 4-11; §-lye „nullisque remediis mitigari pos. 
se visus fuerit , licet obsequiìs aliquibus et tran 
sitoriis Isit .necess/ai‘ius,y abscindendus ab eo“` 
(Неве) A,Lprojiciendusque _est‘f --- 191101011‘з --- 
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habozóvá ‘) lett létők ismét állandóságra lé 
pett. Mert a’ történetek irásaibul nem olvas 
suk, hogy Szent István háboruiban a’ Praelatus 
urak részt vettek volna. A’ bizonyos, hogy 
2-ik András alatt már vitézkedtek; ez kitettzik 
a’ Péchi Püspökök hístoriája i-ső részében le 
másolt oklevelekbűl, a’ hol András király így 
ir a’ szentséges Romai Pápának: „venerabíles 
autem viros quinque Ecclesíensem et Geuríen 
sem Episcopos,nec non Praeposítum Alben- . 
sem Cancellarium nostrum dudum voto alliga 
tos, et Signo crucis ínsígnitos, ut nobis itineris 
socii sint utpote, ex quorum Societate non mo 
‘dicas vires constat nobis accrescere, a’ voca 
tione vestra diligenter imploramus absolvi. 
1214“ iv 

A’ bîzonyos mind 4aznn által, hogy azide 
lgenelmek a’ haza hasznára való fordítása, és 
ez által a'bérelt hadakkezdése Szent István 
hoz tartozik. Ezt bizonyítja iSzent István, i-ső 
könyvének Ő-ik részében g-ik czikkelyébenigy 
szólván „Sicut enim ex diversis partibus pro 
vincia-rum veníunt hospites, íta diversas lingvas 
et consvetudines diversaque documenta et arma 
secum ducunt etc.;§. 4. Si enim tu destruere 

 

il) Péter miatt IX-ik Benedek Pápa kiátkozta а’ 
Krístusnak ezen új aklát, a’ Magyarokat, az anya 
szentegyházbul, mint Pálma а’ régiek után előad 
ia , éppen nem tsuda tehát, hogy ezek I-ső András . 
alatta“ természetes következéseiket megszülték, 
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quod ego aediñcavi.&quot; --- Ezt- tapasztaljuk ai 

— történetek után Szent István háboruibul. 
Ez a’ béres »katonaság, melly-be késöbben. 

hazaßak is allitattak és állottak (Kalman 1. 40. 
I-sö Andr, 7.; 1507. 6. ё. 1.; 1599.22. etc.) a' 
mint az ö nemire nézve utolsó a’ Magyaroknál., 
ugy ezen idÖtů-l fo'gva elsö lett a’kötelesség dol 
gara nézve&gt; ugy : hogy a’ Fölség ez illyekkel ‚ l 
élne békesség idejében, ’s a’ támladások alf 
kalmával 13 még elegendök voltak. Es Szent lst 
ván ez által új szakaszt kezdett a’magyar hadak 
dolgában, mellyet Matyás Király a’tökéletesség 
olly pontjára vitt, hogy az egész országban а’ 
követés lelkét felgerjesztette, olly annyira hogy 
végtére az az állandó katonaság betse majd az 
egész régi és erösebb alapon alló bizonyosabb 
magyar had szert egészen elnyomta, 

 

DLSZA‘KASZ. 
A’ fellrelésre nézve ditsösséges emlékezetl'i 

vll--ik András Király arany‘petsétes törvénnyé 
ben találunk elsö törvényes nyomra, a’ hon 
nan , az , а’ mit 'eddig a’történetek után látott 
gyakorlatbul kinyomoztunk , már világosan 
kitettzik , kitettzik а‘ külömböztetés a’ nemes-- 
ség és a’„gentes“népek k('izt,ês&gt; kitettzik a’ l'elß»- 
kelésnek а’ külömbsége a’ megtámadás és tá 
madtatásbeli háboruknak esetébenis, A’ 161‘ 



véniy igy szóll: art, 7./ Si autemRex extra 
.Regnum exercitum ducet‘e voluerit; Servientes 
cum ipso ire non teneantur, nisi pro pecu 
`nia ipsius, et post reversionem , judicium ` 
exercitus super eos non recipiat 1. Si vero 
,ex adversa parte exercitus venerit, omnes uni-h 
versaliter ire teneantur. Q.Item si extra reg--v 
num exercitum ducere voluerimus, et cum 
exercitu iverimus , omnes, qui comitatus ha 
bent, pro Pecunia nostra nobiscum ireA tene 
antur.' — f 

inné-nt {вып kitettzik a’ nemességrenéz 
ve , hogy azon ellenség ellen, a’ melly az 
országot kivülrül megtámadta, tartozott sze 

` méllyesen mind felkelni. De a’külsö 015251 
gok megtámadásában nem tartozott részt ven 
ni, egyeb ha a’ Király pénzéért akart volna 
szolgálni (a’ mit а’ nemessek , hogy igen gya 
'korta tettek, az érdem és a’ tapasztalás $201‘ 

Ñ„mése okábul is, már az elöbb elöhozottitör 
vények eleget bizonyitják.) 

’ А’ népekr'e nézve pedigmgentes“, ‘аду 
hogy azon idöbéli'kifejezéssel éljünk: 'a’ha 
Aclalcra nézve v(mert 'nem mondták : Raska ,_ 
KanizsaL'Bánfy, Perény, Bebek , Forgách, 
Balassa, Nográd, V’sa’t. Népe, hanem Hada) 
azt vesszük észre: hogy minden, a’ kixhadat 
vezetett, (tehát I‘lem tsak а’ Fö lspánok, és 

’ a’ Áruegyéûk .vára Nagyjai, а’ mint az’ezen arti 
culus álá {вы jegyzésekben hibásan magya 
.ráztatik, hanem, omnes, qui comitatus habent 
mìnden, aïki késér‘övel: haddal birL tehát 



- a 

„omnes banderati&quot; minden zászlos urak , tar 
tozianak, а’ midőn a'Király személyesen kiment 

Czélom volt ugyan az előbbeni állításom 
megmutatását: hogy ezen mondás alatt „om 
nes, qui comitatus` habent&quot; nem a’ varme 
gyek előjáróit egyedül, hanem mindent, a'ki 
haddal bix' érteni kellene,későbbre, odatud~ 
ni illik hagyni :y a’ midőn ezen előadásbulma 
gátul kifejtődne, de hogy ne talántán valaki 
benne megbotránkozzon , leginkább azért; 
hogy a’ törvényeink tudós kiadóji ertelmek 

‚‚ ellen 0állítom; mingyárt itt megteszem. 
Allítom én. ezt tehát azért: 
i-Ör Ha tsak а’ Fő Ispánokat és а’ vár 

hadait kellene érteni, arra eléglett volna ten 
ni „Comitatus'“ 

2-01“ Akkor pedig tsak a’ vár katonasá 
gát lehetne a’ kivezető had népe alatt érteni, 

“mellynek mint иду is a’ király katonaságána'k 
kivezetésére törvény szükséges nem lett vol~` 
na. Erteni kellene tehát nem tsak а’ vár, 

&quot;hanem a’ megye hadát is. - Е’ pedig azon 
Nemessek hadaibul (gentibus) állott, а’ kik 
egy Zászló allyát ki nem állították. De eze» 
ket, а’ kissebb bírtoku nemessel: hadait, nem 
érhetjük oda, ha csak a'Praelatusok és na 
gyobb birtoku nemesség hadait, а’ kik zász 
lóval bírtak, oda nem értjük. Mert ugyan 

а’ Király költségén akár melly háboruba menni; 

azon törvénnyel, azon szabadsággal éltek, ` 
és egy mértékre , egy&quot; erányt , - mint majd 

Várady: а’ Magyar мышцы. I1Q 
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meglátjuk, ышощь ‘ki hadaikaf. És igyigaz 
az állitásom, d( nem is lehet másképp, mei-t: 

3-or hogy éppen hibás az a’ magyará 
zás , abbul is kisůl: hogy voltak vármegyék 

‘ mint Pest., Pilis, a’rmellyeknek a’ Mohátsi 
i veszél elött, nem voltak Fö Ispánnyaik,(1492 

100.) de azéi‘t'mégis tsak Vármegyék Comi 
tatus voltak , ez'en kötelességgel tartoztak 
mint más megyék; és'még is ide nem éri 
`tetöůhettek volna, mivel „nemo illum Comi 
tatum habuit“ e’megyével веды nem bx'rt ,‚ de 
végtére. ‚ ` _ f 

4-ег Ugyan azon II-ik András Király 
&quot; Bomában feltaláit törvénnyében, mellyet 1 23 t . 

’ esztendöben amannak böv-ebb meghatározásá 
ra adott, ligy magyaráztatik: Comites paro 
chiani, sitipendiarii'p et Jobbagiones castri, 
et qui ex officio tenentur,quibus amplas con 
cessimus posessiones. ' 

Ezekbül tehát böven kitettszik, hogy ezen i 
szavak alatt „отвез, qui Comitatus habent“ 
azt kell azüségesen érteni: v„om'nes bande-- 
riati‘f mìnden Zászlòs Urak, a’ kik tudni ШК}: 
comitatu késérökkel„gentes“haddal birnak, 

`akár légyenek azok megyés вып‘ megyétlen 
Tiszitek, és akár valóságos akár tiszteletbéli 
hivatalosok, és akar örök, akar tisztes bir-~ 

` tokok 4utám haddal birók, és azért yz'ászlósok, 
а‘ mint világosan valija az 149841: @.szten 
döbeli 17-~ik,art. mondván :_ „Ех _ quo Domi 
ni Regnicolae pro‘ defensìone Regni stipen 
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diarios de eorum jobbagionibus necessario' te 
nere habebunt, ob hoc quoties nec’esse -pro 
defensione hujus Regni fuerit, officiales, nec 
non stipendiarii tam regales quam Domino 
rum Praelatorum et Baronum , nec non cae@ 
terorum regnicolarum límites et metas Reg“ 
ni secundum temporis et rerum neces’sitatem 
egt‘edi exercitualiter дышат, et illis nullae 
metae praefiniantur. §. ‘2. .Si autem совете 
necessitate ultra illos stipendiatos universi 
идет insuper regnicolarum insurgere сот?‘ 
gerit , tune isto casu ipsa universitas ultra liń 
mites et metas regni exercituare non tenea- _ 
tur&quot; (a’ mellyekbiil már az eddig homályos 16. 
art. (Palma p. 613.) ll-ik `1l\ndráispak, vila# 
gos,_mihelyt ehez a’ birtok természetét , az 
akkor (lll-ik Bela alatt) шёл‘ betsúszott Рю 
mai értelem szerént „так. 

De kitettzik mindég az is: hogy a’ Ma 
gyar badi crd állott a’nemességbůl, nobiles, 
servientes, a’ hadakbul, gentes,banderia, és 
a’ Király béreltjeibůl, stipendiarii. 

Воду pedig az, a’ mit ittfa’ hadak rendi 
růl látunk,régi szokás légyen , világosan теб 
rnutatjaY azon törvény elöbeszédje is mond--A 
van: „quoniam liber-tas tam Nobilium Regni 
nostri, quam etîam allorum instituta a’ S. 
,_Stephano Rege per aliquorum Begum ро 
tentiam ulciscentium aliquanda iram propriam, &quot; 
alìquando etiam attendentîum consilia falsa 
hominum, iniquórum _vel sectantium propria 
_ i 2 Ü 
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lucra, fuerat in quamplurimie partibus di 
minuta.“ 1 ‘ 

Sigmond Kjrály m35-«ik esztendöbéliel 
sö,másképp 5-ik törvénnyében a’ hadak dol 
g'ában az a’ rendelés tétetett: 

Hogy a' Király fölsége mind addig rnég 
az ö királyiereje birja , a’ Morva ország feliil 
való végeket védelmezze. Ha pedig az öki-, 
rályi‘ereje az ellenség viszsza talrtására ele 
-gendö nem volna. 

Akkor azon Praelatusok , а’ kik azon ré 
szek védelmére rendelve valának, az Ö hada 
ikk'al (Banderia) az erántok tett és gyakor 
lott szokás szerént; szinte иду az azon,vagyy 
más háboruban lévö részek védelmére kiren 
де!‘ FÖ Ispányok, a’ m-sgyékbéli Zászlósok' 
kal (Baronibus), Nagyokkal (Proceribus), és 
Nemessekkel (Nobilibus) azoknak' hadaival 
(Gentibus) a’ Király Zászlója alatt (Banderio 
Regali) a’ közönséges felkelés modjára egyeé 
sült erövel, kiállani k-öte'lessek lesznek. (l-sö 
art.) ’ 

A’ hadak'szama pedig a’ birtok menyi-` 
sége szerént (secundum quantitatem Domi 
niorum) иду határoztatott el, hogy minden 
33. egész parasztház hel)r után, akár {репу 
közönséges felkeléséhez (Universalis exercitus 
generaliter proclamati) az országnak, min-l 
den birtokos személyesen járúlv'án еду al 

\ ‘Штатов fegyveres lova'st “дуги. ` 



А’ kînek 4pedig зз jobbágya minnen; &quot; 
mással azon számig öszve kaptsolva egy а! 
kalmatos fegyveres lóvast kůlgyenek. (z-»ik 
art.) ` . ’ 

А’ jobbágy nélkůl való Nemessek pedig 
személyesen kelljenek &gt;fel а’ Fö lspánnyal, 
vagy а’ kik valami urnak kötelessek, annak 
a’ Zászlója alatt` (cum eorum dominis` ac gen 
tibus seu banderiis) 3-ik° art. 

A'I‘saik az öreget és alkalmatlanokat kivé-f 
ven. (ugyan ott.) 

läzok közůl, kik egykenyéren vannak ré- . 
gi szokás szerént, tsakegy tartozik felkelni. 
4. art. ’ 

Azok qediga’ kik személyessen akár a’. ' 
z Kii‘ály Zás (На yalatt, annak vagy az ország 

Zászlóssai bereken mennek, ezen és a’tiszt 
`ségtůl (honoribus) ‘газу al felvett `bérért ki 
állitandó hadak „gentes&quot; számán kivůl, tal' 
toznak a’ magokbirtokátul járó illetöséget, 
a’ megye Её ЬРёппуё‘ггЦ, oda a’ hova ve’megy, 
kiállitani. ‚4; art', . ’ д . 

‘ А’ Praelatusok és `az ország Zászlóseai 
’s nemessége, а’ kik várakkal és erösségek 
kel bìrnak , a’ vár Nagyokat, &gt;vagy azQk vé 
delmére más nemesseket, szinte a’ hi’rveseik 
’s gyermekeik védelmére, és начатой fénnyò. 

‘ fenntartására a’ szükséghez'mérsékelve hagyvI 
hatnak oda hazá nemeS embereket. 5--.-ik art. 

Minden Vármegyében a’y Király, Királyne, 
Zászlósok és Nemessek )'obbágyai házhelyei 
мата: ,l еду а‘ Vármegye közönsége által vá»I 
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lasztandó , közállapotu nem hatalmasabb ne 
mes ember (az Esküttek eredete itt van) а‘ 
Szolga Bíróval számba vegye; és a’Lajstl‘om 
nak mássát a’ F Ö lspánnyának beadja. 6. art. 

r A’ ki idején, mindjárt a’ felkiáltás után 
el nem jött, vagy idő előtt és engedelem nél 

v kül el ment Joszágát el vesztette 7-ik art. 
Füvön, fán , és vízen kívül, mindent, а’ 

megye közönsége által, illendő előbbi áron, 
a&quot; seregek beérkezése előtt tett határozás sze 
rént, meg kellett fizetni, a’ károsodott hite sze 
tént, ‚ _ 

A’ rablás, ~égetés, ’s akármmemü erő 
шт pusztítás, az Aszonyi nemi ragadása 
’S batstelçnítése, verések és sebesítések. ’s 
minden mód nélkül való tettek, azon kívül 

I mint nagyobb hatalmaskodás büntettetett- 8. 
9. ’) art. 

Ezekbül a' Magyar közönséges felkelés 
rendéhez sokàt lehetne már mondani, De mí 
vel majd egyátallában az a’ vélekedés: hogy 
’Sìgmond а’ magyar elkopott had szert egé 
szeń új formába öntötte; ásd így az ő törvén 
nyeibül látható felkelés 'rendének egészen ő 
volt a' szerzője; addig még ezen vélekedést 
meg nem czáfoljuk,» ezeken a? törvényeken 
semmit sefog/nak építeni, 
———————————-——-—ч 

l‘) Kár, hogy törvénnyeink kiadóii azt vélték, hogy 
а’ hadak rende, nem tartozik az ország törvé 
nyeihez. 1435, a( ik art végén. 
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Mindenek előtt tehát tudnunk kell, hogy 
а’ Magyar Alkotmány nem köntös, hogy olly 

‘ könnyen fordítathatna. 
Még az őnnhatalmn országlásokban se 

változtathatik olly könnyen meg a’ régi szo 
kas altal természetté vált erőszak. \ 

A’ Magyar Alkotmány, mint a’ пешие!‘ 
nek dítséretes régi, hoszú, tapasztalás által jó 
nak találtatott, és azért itt is helyben hagyott 
szokásbeli törvényei foglalatja, már minemü 
ségére nézve is örök időkre van szabva; és 
még e’ természet, a’ mellyhez minden álló tör- 
vényi Álkotmányok közt legszebben van al- ' 
kalmaztattva, fenn áll, a’ Magyar Alkotmány 
is mindég megállhat. ‚ 

Mindennek a1 világon a’ vesztének az oka 
magában van; a’ mellyek kívül netalán talál 
tatnanak, nem állandók, és azért'nern töké 
letesek. 

A’ Magyar Alkotmány az örökös, azért ' 
halhatatlan királyi Fölség szentségén , és az 

- ország boldogságán épül. А’ Fölségnek ditső 
fényes, hatalmas atyai országlástyat népneky 

&quot;abban Hui részvételt tulajdonitván. 
` ‘Ez eszköze a’ vìszonos tökéletes megelé-J 

gedésnek. Azért Szent a’ Magyarnak az Al 
kotmánnya, Szent a’ Fejedelme, Szent még ‘а’ 
Földje is, a’ mellyen ezen Alkotmánnyal él. 
Azért kész Királyáért és törvényíért vérét on 
tani. Azért állanak ezek mái napig. ‚ 

Lehet e’ tehát jó okkal tsak gondolni is, 
hogy a’ Magyarok akkor, midőn szenentsét 
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lenségekre majd folyvást *) Királyt választani 
kéntelënek voltak, Alkotmányoknak megvál 
шпагат kívánták, vagy arra rá állottak volna. 

Itt valósággalvmagokkal ellenkeznek az 
írók, mert hol oda megy az itéIetjekLhOgy ezen 
szakaszban a’ Fölség Jussai szükítettek, hol 
oda, hogy а.’ Memzeg törvénnye és szabadsága 
szükebb határba мышц; pedig. se egyik se 
másik nem áll; mert ha történt is egyik vagy 
más törvényben efféle, a’ kövelkezőben bizon 
nyara orvoslására találunk', tanuságul annak, 
hogy a' Magyar törvények hoszú tapasztalá 

l ' доп állottak fel. 
Hogy Sigmund Császár ~és Király а’ tör 

vényen fellül kívánt a’ h/lagyyarloktull a’ bizo- v 
nyospAlbert Király törvénnyébül; de itt lát? 

w juk meg, hogy azonlFölség halálával azok is i ~ 
I megszüntek, mert p L 

Albert Király alatt szabadsága megcson 
kitásárúl és terheltetésekrül panaszolkodván 

_ и ország, ezen dítső emlékezetü királyimk 
mag mindent a’ régi lábra állított. ‚ 
i AZ Ö törvényeibül' tehát arrégiség »meg 
ösmérésére legtöbbet íanulunk; melly alba 
dak dolgában abbul állott; &quot; ‚ 

 

*D 'l‘ïîrvénnyeink bizonyítják, hogy ezen időben is 
a’ törvényes, örökös mindég az Anya királyi szé 
hébe következett, még a’ Leányok IS 'rx- _„quo_d_ 
dispositío pro Serenissima Principe Domina Eh 
uaheth Regina et eius Status Honoris (‚отеч 
valione, ex quo est haet-cs, hujus веды fiai, ubi 
cunque vult in Begno.“-J1430. a. 12. 1498. 45. 

r 
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Hogy öFölsége&quot; az ország védelmére és 
а‘ Végek megtartására ügyelö gyakorlói („ho 
mines sui exerçitual'es)királyi béresek eránt olly 
rendeléseke't tesz, hogy ezek az ország lakó 
sit ne rabolják, egy-ébként mint hatalmaskodók 
büntettesenek, я. ‚ ’ \ 

Hogy 'ö Fö sége a’ közönséges felkelést 
(exercitus generalis) addig fel nem kiáltatja') 
méig az ö bérelt hadai az‘ellenségnek ellent~ — 

’ álhatnak. i e — ’ 

На pedig a’ szükség a’ közönséges Генш 
lést megkiv'ánná, akkor а’ Nemessek az ország 
határin túl *&quot;) a’ hadak modjára (more exer 

kf  

' ’) „Proclametur“ —- azért tetten; а’ betü szerént, 
. való мытье, mivel azon szó magyarázza meg 
természetesen a’ felkelés régi kirendelésót. 
Verb. I. 3. §. 2. és ezen szórul /termeszetesen 
Deákra fordítatott. 

н‘) Helyetlenség é, hogy а’ Magyar Nemesség Ia&quot; 
határon túl nem szolgál , és на!‘ királlya mel 
lett, vagy tsak állala az országnak rendelt fö 
kapitánnya alatt rendszerént kel fel? 

Вы sokszor hallottam а’ Magyarok ellen mint 
helytvelenséget emlegetni; melly éppen nem gv 
mert a’ mi illeti az elsöt: tudva lévöképpen a’ 
Nemesség teszi az,ország közönségét (Univer 
sitatem -—- „Si autem cogenti: necessitate ultra 
illos stipendiatos, Universitatem insuper regnico 
larum“ 1498. 17,) Ez birtokosa а’ földnek; én 
é szerént nagy következetlenség volna az orszá 
got az országbul kivinni, ésvazt la’ lehetöséget 
eszközölni', hogy midön шт! máä országot 
ostromolnának, a’ magokét mint Hannibál el 
vesztenók, ~-- a’ mint az i598. esztendôbveliQO-ik 
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cîtuantîum) ne vezettessenek, из)’ kîvánván az 
ö régi szabadságiok. 1439. 3. 

 

art. 4-ik §-ben bîzonyítja —- „ut ad remoliora 
loca ipso» regnicolas ita abducant; ut dum ìpsi 
procul a suis saepibus absunt, interim domi mi 
les damna inferat, vel hostis excnrsìone factal de 
Ро ulationes facîat.“ -— Ez a’ Nemesség tudni 
»lli törvényes és leghivebb védclmezöje lévén 
kìrályának ós országának, azon szükség eseté 
ben annak tsendes és bátor meg maradása fenn 
ial‘láâál'a nem tsak elegendö , de iól -felállìtva а‘ 
»zomszédnak is réttenetes. A’ mi.illeti a’ ì-ikat: 

Ez is igen готов Okokon épůl, a) mert az 
ország, mellynek` a’ közönségét'a’ Nemesség 
‘ещё, tsak az egy koronás Fejedelmének tö'rvé~ 
uyesen hódol. Es itt nyilváriyitia azon Fölséges 
Jussát is a’ királynalc, melly szerénLátok ай 
eslk, а’ ki a’ Fölség a'karaîy'án kìvül felkel: e’ 
természetes és а’ Magyarnak szent egybekótte-s 
Iésbül; b) mert mint külîêm‘böztetelt test ezen 
minemüségétůl meg nem válhal. — „El hujus 
modi noblles Per quamdam partìcìpatìonem 
rpembra Sacrae Coronae esse censentur, nul 
llusque praeter Princìpis legiîirne coronati sub 
sunt poiestati.“ Verb. I. 4. ‚ с) mert egyenesen 
a’ Fölség Jussai ‘ellen volna ezen hatalmas kö-r 
'zönségut‘ másl fö а“: vetni. 1498, ‘18. §, 1, azéri: 
ls d) mert ez akkor kel fel, mìkor már sok min 
denl'éle nép fegyverben van. M08. 18. .2. molly 
ellen szükségen fellül is шаги bizonyossá ten 
nl 'hOgy igaz és szüntelen való elkevülhetet 
_lef'fség az lärß-ìki magyar, és utóbbi Frantzia 
Idol: bebizonyították. Ha frantzîa országban 
a’ Nemesség иду lett volna felállìtva, mint 
a’ magyar Alkotmány rendelì; a' Sans Cul 
lol'ok» a' kik közönséges eszközlöi az огнё 
50k felforditásának, a’ Nemesség ellen ' -— 

I 

y“ l l 
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Ezen Её! törvény öszve állïttásábul látiuk, 
mi volt az й} ’Sigmond alatt, mî az, а’ mi elleń 
az ország panaszolkodott~, tudi Шин а’ men+ 
nyire ide Ш; 

а) hogy a’ Nemességet a’ Hadakkal еду 
karba vette. 
‚ ‘ Ь) Hogy а’ Hadakon kivül is az orszá» 

got költségekkel terhelte, mint azon 1439-ik 
esztendeî 18-ik 19-îk törv. mutatják. 

è) A’ Béressei az országbul hatalmasan 
éltek. ‚ l 

Ezen törvénytelenség Albert törvénnye 
Ада! meg патенты; а’ mi meg maradt, az 
régi szokás és törvény. Azért már azokbul, 
иду mint, a' mellyeket a’Fölség és az ország ‚ 
régíeknek vállanak ‚ а’ mellyek valósá'ggal 
sz-ìkAndrás törvénnyével, és a’ régi szokások» 
kal egészenfmeg egyeznek bizonyosan mond-« 
hatjuk, 

a) Hogy a’ Nemesség töx-‘vényesen kil 
iömböztetett a’ hadaktul, mellyek a’ határon 
túl is szolgálnì köteleztettek ; а’ Nemesség el-.- 
lenben nem. ' 

b) Hogy a’ magyar Hadî- erö mint sz-ik»V 
András alatt é három féle vala: 

 

(a’ mplly а’ királlyal arra nézve, Воду ez a’ fe 
je ama privilegiált шашек, mindég еду sorsu), 

_&quot; semmìre se mentek volna. Ha а’ Nemesség КМ: 
ta‘láltatik kifogás, az не)’ külsö tanulás, — vagy 
annak is bizonyosan xnár (Sana Cüllotj se in 
ge ’se galyája. ' 
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p ‚ hör a' Király Hade; gentes regis; stipen 
diatif homines sui exer‘cituales; Banderium 
regale. . _ . — l l . 

2-01' Az országHadai: seregek; Gentes, 
Banderia, “Stipendiati, Domino‘rum , Praelato 

_ rum, Baronum et Nobìlium, exercituantes ge 
neralis exercitus _ 

3-or a’ Nemesség. Nobiles. 
с) Hogy ‘a’ Nemesség és az ország Ha 

da a’ közönséges felkelés, Fö-Had, neve alatt 
jöttek. ’ f '‚ _ 

d) Hogy békesség idejében is a’ végek 
szemmel tartása és védelme elrendelve vala. 

ь 'e) Hogy a’ Király Hada az állandó első 
védelme vala az országnak. - ‚ . 

f) Hogy minekutánna akár а’ szükségek 
nek sokasodása által egy részri'll a’ Hadak — 
tartása terhessebb; más részrűl az arra for 

` dittandó tehetség pedig kissebé lett volna; 
akár az ez előtt történt Tatár és Török be-~` 
r@hanások egy szorosabb rendet me kiván 
Ván: a’ köz“ akarat a’ Hadaknak МЫ ittására 
már egy bizonyos. erányos mértékei; szüksé 
gesnek-lenni talált , hogy minden a’ maga kö 
feleségének eleget tegyen, de a’ köz. egyará 
пуощ fellül ne terheltessen; mondom hogy mi 

&quot;ekutánna a’ fent emlétett okok egy erányos 
_mêl‘ték feltalálásának szükségét eszközlötték 
volna: Hogy ez a’ birtok mekkoraságán, a&quot; 
mellyen az előtt is természetesen épült, és ál 
lott vala, törvény szerént is meg állapittatott 
légyen. i ‹ ' j 

\ \ 
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AHas'zontalan -álmodnak teliát azok, а‘ kik 
azt‘ta‘rtják : hogy a’ banderialis ju'ss familiák 
sz'erént különös Privilegium теней mehetett, 
vagy valahamtartatott v‘olna, (a’ Perpetuus 
Comitatuson kivül); la.’ mint еду Nagy Mél 
tóságú Grof Lev-elében olvastam „mea Familia 
Íuna îex‘septem banderiatis farni'liis,“ a’ mint:` 
Keresztury isremlétett munkájábamde meg is 
a’hét szent xszárn nélkül tartja. «- Мы‘: ez 
sèmmikép nem all; шаг a’. Magyarok ide be 
jöttekor nem hét volt a’ Zászlós' úr; mert'tsak= 
a’ Kúnok által Kióv mellett tízennégyre ment; 

y és itt is an'nyira a' mennyire az ország terje 
dése vele Нота, meg szaporodott. г-— Nem a’ 
Familia vagy Privilegium, hanem a’ jószág, 
birtok `szerént ment a’ tulajdon Zász'ló tarta 
sának a’ jusáa ;I_1em is mehetett máskép ; m'ert` 
történvén, hogy az olly Familia elvesztheîte 
ellenség által а’ jószágát, --- `honnént: âllitlot-f7 
ta volna ki a’ Bandierumot? — а’ privilegium-‘ ‚ 
bul? Ez tehát e‘gykori lehetetlenséget'foglaklml` f 

' magábań, ellenmondást, mellyet ditsö elemk’ 
' törvényében az ellenség se találhat. Hog‘y ez~ 

igaz, következöleg bövebben meg Качай; de' 
hogy addig se kételkedjünk ez állittás igazsá 
gárúl: ime l márKálmán 1-sö törvénnye lio-ik 
részébül látjuk, hogyl a’ „Loricati olim secun 
dum exigentiam proventuum disponebantur,&quot; 
és az -iligS-ik_eszt'ende'i 15-ik törvény 3 '-ik 
§À-ly'e Еду szóll: „Si autem aliquiPraelatorum 
etïvirorum eccl‘esiasticorum secularia jura' 
possiderent, ea, quae ab antiquo bander-iam 

i ‚ 
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шт, mmc quoque Bandîeria sua habeant, et 
ratione illorum ’ultra с‘аетега bona ecclesiarum, 
super quibus fondata sunt, consimiliter exer 
cituare sint obligatî,“ ismétaz 1454-ik esz 
tendei B-ik törvény Еду szóll; --- „ё us 1-mus 
ita videlicet, quod quantumcunque ecclesia 
rum seu peraonarum ecclesiasticarum proven»&gt;` 
tus per i'nimicos exstitissent minorati, iuxta 
limitationem electorum hominum praedicto 
‘шт etiam hujusmodi exercituatio earundem 
ecclesiarum seu perfsonarum ecclesiasticarum 
cum tanto defectu mìnóreturf' iamét az 150G-ik 
esztendei 21~ik törwény&gt; Еду szóll 2-~ik âdben. 
„Unìvei‘sa etiam bona et quaelibet jura‘pos- ' 
sessionaria ,\ ’ quorumcunque Dominorum 
banderiatorum apud manu's Nobilium ban 
deria non habentium, titulo pignoris existen 
tia, et habita inter bona eorundem Nobiliurn _ 
ad -sortem corzservationis~-genfium modol 
praedeclarato computentur ,“ ismét i — sö 
Mátyás 3-ik törv. 7-ik art. „Item quod in exer 
cituatione et levatione Banderiorum Praelatof 
rum et Baronum nostrorum , ac exercitus ge 
neralis regnicolarum teneatur idem modus, qui 
fuit tempore quondam Domini Sigismundi Re 
gis: §-us 1-mus, et qui in boni@ destructi ha» 
berentur, agatur cum eis [ищи exígentiam 
bonorum .suorum,“ igy szóll és ezt bizou-` 
yítjaaz15|8:1;1498:22;15Q3: 19; 1526: 
9. 30. „Gentes Dominorum Baronum, sine hae 
redibus decedentium, ratione bonorum eo 
rundem, illi, apud quos ipsa eadem bona 
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haberqntur, {акта contenta decreti conserva- 
re sint astrlctî,“,igy az 1528 : 8. 1595: i8. ’sa’t, 

A’ mellyekben {за}: egyszer sem látjuk, 
l hogy a’Banderiatusok kötelességét a’ Prìvile 
giumok szerént várta 'vòlna az ország, Идет. 
„juxta formam generalis decreti ,“ melly а’ jó 
szághoz szabja: „Dominorum quidem ex eo: 
ut resciatur numerus [выпустят ‚ ju'xta 
quem gentes conservare tenentur.“ 1518-. 

l Báchn '1. ё. 2» 4» 
Innént тем: lcíteti‘zîk,A hqgy nem а’ зиетЫ-г 

lyek’ hanem а’ joszágtúl fügött a’ tulajdon 
Zászló tartás is. ‘ » ‘ _ 
Y Látni valóképpen ugy értvén a’ dolgot,l 

l hogy azon-joszágnak löx‘ököstulal'donngak kel 
1 lett lennie. (1500,art. 21. 52.) -~ Es mí-- 

vel némelly famîliák a’ legnagyobb veszélyel:v 
Кбит is századokîg'virágzottak, a? jószágaikat 

‘а’ banderíálìs kötelességgel Hrúl [ira botsáj'îm`- 
ták: az szülte azon véleményt, hogy familiák 

&quot; voltak banderiatusok. ` 

g) Hogy а’ Fö Had a’szükség esetére lso»Y 
rán felkìáltattván (1601 a. ю) természetesen 
tsak akkor hîvattatott fel, és i dult meg, ha a’ szükség meg kivánta. --- ¿la Еду történt, 
hogy „tempore exercitus generaliter procla~ 
mati.“ ennek еду része magát elegendönek 
vélvén gyakor meg is ütközött. Mert ditsö 
eleink Май akker láttzattak magoknak h'alani 
dóknak_, ha az ellenséget türnîek Вене“. 111-ь 
nént ered a’ partìcula‘rís insurrectio печени 

e 



mellyet egyébként az alkotmány lelke nem 
esmér.E . ’ l 

. х,’ 

Minemü mennyiséget kellett egy bizonyos 
terjedésü joszágbul ай ország. védelmére tar 
tani: Ez а’ végső tehetségig а’ szükségtül füg 
gőtt, és ehez az ország gyülésén alkalmaz 
tatott. 

‚ haa’ szükség kivántá, életöket `és vé 
‘g‘ökek feláldozták ditsö eleink. А’ mint ezt bi 
z'onyítja az i526- îk esztendőbe“ 1 1 - ik törv. 
mondván: nlimitandi sunt universi Domini, 
Praelati, ABar‘ones ac Nobiles in hac ultima ne 
cessitate juxta eorum facultates ,“ (non qui 
dem more solito sed urgente necessitate) és 

'az 1546-ik esztendei 5-ik törv. „Statnsque et 
ordines regni , qui pauci jam sunt reliqui, vix 
etiam habe'nt, qua in dies singulos vitam lra 
ducant, etc. 2. ut tamen Majestas Regia sen 
{Бас etiam extremis temporibus, rebusque af 

.Hictis ac prope jam desperatis nihil ab Hun 
garis íu'aetermitti , quod in propriam defen 
sionem per' eos praestari possit“ etc. — 1552: 
1. 3. „tum vero sese vitam et fortunas suas 
in {ide et-servitio suae Majestatis, eorundem 
que ejus vSerenissima-um Liberorum profun 
dere paratos offerunt in omne tempus.&quot; - 
art. 2. „quod 'vero Sacra Majestas communi 
care itidem cum eisdem fidelibus suis digna# 
ta est, rumores quos undique habet certos de 
Turcarum Principis in Ungariam celeri in 
gressu , affìrmavìtque Maje/stas Sua, ejus se es 
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se propositi, ut personaliter advenienti hosti 
personaliter ipsa omnibus viribus occurrat, l., 
.ac proinde hortata est eosdem fideles silos, 
ut ungaris ad quos pra'e caeteris imminens 
periculum propulsaudum spectat ,- pro sua lis 
berorumque ac eonjugum salute more Majo» 
rum suorum ad insurgendum viritim penes 
Majestatem suam parati sint его §.- n Status 
et ordines regni spnctissimum Majestatis Suae 
propositum summopere probant wsuplicantqueg 
ut etiamsi forte Turcarum Prineipem erum 
pere non contirrgat, nihilominus Majestas sua 
institutum suum intermittere пот, sed ad reæ 
cuperandam eam regni pal-tem, quam Turca 
possidet etc. a. З. 5. 1. statutum est propte 
rea, communibus omnium votisi ut Praelati, 
Barones, nobiles caeterique ordines e‘tSta» 
tus regni possessionatii hoc еду quibus colo“ 
ni sunt, ac simul Nobiles unius sessionis, ne 
mine excepta viritim ,hoc est per singula ca* 
pita armati insurgant penes-sacram Majesta 
tem, vel lserenissimum regem Maximilianum 
ejus lilium in expeditionem prodeuntema g. 2. 
atque insuper ex singulis decem colonis juxa 
ta numerum dicae proxime praeteritae singu 
los equites bene instructos ex propriis во‘ 
rum facultatibus, non sumtibus colonorum, et 
praeterea ex singulis viginti colonis unum pe 
ditem pixidiarium colonorum sumtihus secum 
adducere teneantur gi з. neque quisquam Un. 
ваша possessionatus sub hac expeditione usa 
que ad illius exitum externa pecuniaaudyeat 

Vńrady: a’ Magyar Zászlósságról. 13 
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positive militare,&quot; — 1553’: 1. Ё. Q. „Efectiv 
ri,.ut]l1a,1'estas sua et omnes homines in 
‚видам, ad extrerìzum usque eorum spiri 
tum .- Ungarns majorum glorz'ae , dulci pa 
triae , мы dem'que ips-is suaeque libertati ‘ 
«zc saluti minime defuisse. art. 2. §-. '1. eo 
dem tamen, quo Semper fuerunt animi ardo 
re, eadem constantia in his, quae ad Ieorum 
defensionem spectant offerunt penes personam 
sacra‘è suae Majestatis vel Serenissimi Regisy 
Maximiliani&gt; ejus БЫ“ etc. „viritim iisdemque 

_ epparatibuìpraesto Semper affuturos,quibus 
in superioris anni conventu fuerát constitu 
tum&quot;. etc. — 1598: 2. 2. „Nam et militem,` 
Publicis decretis oblatum, in promptu Semper 
b_ab'uer'unt, et ad omnes supremorum Capita». 
neorum requisitiones eo, quo possibile. fuit mo». 
do et ordine insurrexerunt, et periclitanti 
Patriae subvenerunt, et omnibus conllictibuam 
praesentes fuerunt'ï, 'sicut id mul-torum prae 
cipuorum virorum ltïobilium i‘nteritus lueu 

~lenter ostendit.“ -~ Es más számtalan hason 
ló ‘tsudálkozásra‘ méltó áldozatokkal tellyes 
törvények, a’ minöt és mennyit, semmi nem 
zet a’ világon nem mutatha-t; mint annyi ta 
пи; а’ педшей Alkotmány ditsö )'ó _létének, 
melly által vezéreltettvén semmi akár mi зиг 
felett kedvetlen МЫ: is, soha a’ nemzeti lel-' 
де: oda nem vihették, hogy az egész nemzet, 
vagy этапа!‘ utöbbsf'rfgge, törvényes bivsége meg-f 
szegésével, a’ Abecsület ösvé-nnyét valaha е!‘ 
hagyta volna. ' ' I 1.k ’ 2 
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Meglátván már föllebb a’ bjralat1E-,~L ш! 

bül állott légyen а’ rendszerént való magyar 
hadi erö, lássuk már most4 rendre а’ felkelést 
tárgyozó törvényeket; a’ végre: bogy Ита 
nulba'ssuk a’különös mivoltát. ezeknek , és e” 
többi’hadi szer tartását ditsö eleinknek. ~ 

’ E's 'hogy az olvasńk a’ Hgyelem tárgyát 
`lszeme‘k elött tarthassák, а’ következö nyo» 
mozások érdemesebb részét, ugy, mint a’ há-~ 

‚ rom féle magyar hadi erö különös mivoltát 
elöre botsájtom. - A 

Láttuk, hogy ketteje ennek a’. közönaé» 
ges felkelés neve alatt jött. l E’ volt az yországi 

' Föhada, és állótt a’ személyesen felkelt ne 
mességbůl, mobiles, és az ország hadaibul, gen 
tes, Banderìa exercítuantes, 1| 

` А’ vnemesség mîbůl áll: ezt a’ neve egé~ 
szen megmagyarázza, иду mint az egészP 
nagy és kissebb nemesség személyes en. 

Az ország hada állott az ország Nagjyai 
zászlóibul, gentes, Banderîa Baronum et Mag 
natum, és a’ Vármegyélízáèzlóîbul, Вапде’гйы,ч 
11711016 a’ kîssebb birtokú, és azért zászló'val 
nem biró nemessek, nubiles comitatenses, a’ 

s 

‘- haclalkat állitottálc, mint már láttuk. _ 
A’ harmadik felekezet vala a’ kîrályl {öl 

ségi hada. És“ ‘e'z a'z , а’ mi itt a2 egész- ŕìgyel 
münket elfoglaljá, lan'nyîval is inkább , mîvel 
ez az állandó katonaságnak tartatott, és taak 
azértis érdemes megtudni, melly-kiterjedé 
aünek kellett ennek lennîe, l'nìdön ezen te 
мытье“ vétetödhetettÍ l 

13 * 
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Hogy ennek egy ezer személyes Шли 

lónál többnek kellett lenì, a'. дат ész mu» 
ища ‚ mert a’ mint Sigmond és Albert fölsé-.- 
ges Királyink törvénnyeibül láttuk, ez lazon., 
végre, mellyet az ország а’ Királytul чёт, 
elegendö nem lehetett. ' 

. A’Neveì is `többre mutatnak,mert látjuk, 
‘югу а’ törvényekben „Stipendiati Regis, 
Gentes Regis , Homines sui exercituales, Bari 
deriurń regale nevezetek alatt jönnek. Es' 
kétséget se szenved,hogy еще]; annyi sokfé~ 
lék voltak, (1492. 17)) és ugyan régenten a’ 
Megyéky vára’ hadai militia castri, de :nivel&gt; 
ez megszünt ,‘ lett- ` 

1-sö A’ Bánderium regale , melly áliott 
ezer *) föbül. . Y _ . 

2«-ik A&quot;király'i Fölség uradalmaibul ál 
litott hadak',gentes`ßegis. ’ 

. 3-ik Az ország hivatalossaii, Barones Не‘ 
gni, hadai , ugy mint а’ Nádor lspány , és az 
Orszägbirája' hadai,l a’` mellyeknçk a’ béreket 
az orszâgnakl ezen zászlós urai а’ királyi tér 
házbu'l huzták , és а’ те|1уе1ше1&lt; száma a' 
Мг höségétül fůggött (1454. а. 2. 1498 a. 
21.) а’ stipen'diatì regis. 
‚ [Lf-ik А’ tiszteletbéli hivatalosok ‚ mint 
örökö's Hadnagyok’hadai, Comites liberi per 
petui , a’ kik ezen megtiszteltétések alkalmá 

 

‘ &quot;*) Innen! jön az „Еагед“ ne'vezeìe. 
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val nyert bo&quot; j'ószág jövédelmeihez képes лат. 
néppel а’ Fölséguek állandóan szolgáltak. l 492. 
21» _ 

&gt;Ez bizonyos a’ következendökbůl is 
a) Hogy a’ Comes, Hadnagy„(örökös ké 

séröje a’Királ‘ynak.) 
Ь) А’ történetek bizonyitják: а’ mint lát 

juk Hunyadi Lászlót nem tsak minden to 
_vábbi rendelés és kinevezés nélkůl, de soll:4 
irìgy фанатов akadályok ellen is az attya 
halála ниш, ennek а’ tisztségét az ország köz 
bátorságára nézve,` folyLatni. Látjuk Babot és 
lstvánt Il-ik Andrástul, Frangepánt lV-ik Be 
látul, Hunyadit Vçik L_ászlótul az illy $201 
gálatért, és szolgálatra való alkalmatosságo 
kért illy Nagyokká neveztetni,` 

c) Thuróczy ezen Ar/néltóságot igen vilá 
gòsan ide határozza meg 3-ik K. 5i-ík ré 
szében, Hunyady Janos örökös hadnagyá va 
ló neveztetését igy ìrván le:„Et temporalem 
gubernationis dignitatem predictam“) ez a 

'„praedictaï4 pedîg ez „Regnum Hungariae 
sangvinolentis suis suorumque laborìbus et 
belliçis artibus praeservatum --- quam usf» 

_que praesens suis meritis et regni necessi» - 
tate exigente tenuerfatl in perpetuam com 
mutavit Haereditatem“ az az: azon hatalmat 
az ország védelmébemxñellyel eddig mint Gu 
bernátor olly böltsen „és hasznosan az ог 
szág szolgalatjára élt, letévén а’ gubernátor 
ságot örökös tulaidonává tette, a’ _mint az 
eránta való privilegiumban mégvilágosabban ‚ 



 

lgimondatikv; „volantes dignitatem illam gu 
bernationis temporalem , quam hactenus di 
gnis meritis ad infinitum tempus gessit, in 
aliam perpetuo commutare. (Lehoczki H.S.1. et 
О. _ez tehát a’ perpetuus comitatus. 

És Знает észre vebetjük, miért -voltak 
ezel: és mire iiézve „Eximii“ tudni'illik személye 
kre '„qui solius regiae Majestatis judicio re 
v:emanati Ец’ге1Е3иптиг“`148б a, 20.-,- és hadaik 
Iranézye az ország köz hadábul nem pedîg 
` olgári pöreikre nézve, mert hogy az illy sza Eadságot az ország törvényesnek nem esmérte 
bizonyitja аж. 1495.15. az 1526-ik esztendei 
33fik`art, mondván „quia dicuntur aliquiDo 
mißm’llm tales praeroäativas habere, пр со 

\ 

-ram Comitibus parochlalibus in causis con fra eos motis ve movendis Juri stare nollent, 
dignetur- regia lylajelstäas,4 hujgsmodi litterasseu 
praerogativas cassare et abolere.“*) ' — 

Miért voltak „Шин veri“ mert tiszteletfi l 
~ heli ország Zászlóssai, de valoságos köteles. 

s'éggel Hadnagyok voltak, a’ fölségnek -örö-f 
kös Hadnagyi: -- Miért ‘„megni‘ty mivel na 
gyobb kötelességgel \terheltettek mintß’ Её 
[зрёпуоЬ Comites parochiales. _tf-„liberi et per 
petui“I mivel kivett, ’s nem személyes hiya-. 

4talyban,lévö és nemzetségrül nemzetségre 
öx‘ökösi &quot;valának е’ hivatályoknak. 

syn@ when im. vlmtalmmbmil mrs-tk. m95, 19. 



5-~ik a’ magyar Országboz tartozó шко 
mányok bivatallossai Had-ai: иду mint 

a) A’ Horvátok Bánnya. ‚ Y 
b) Az Erdélyi Чаша. ~ » ^ 

f c) A’Székelyek Hadnagyja, ComesSicu 
'lqrum. — Y У 

`d) ‘А’ Báez ország D_espotája. 
` e) A’ Machovaì és Zörényi Bánok’s a’t. 

mint mind a’két Valachia, Servia ’s a’t. 
` ló-ik A’ Comites conŕiniorum, a’ veg ha 
dak Nagyiaî, mint a’Temesi, Pozsonyi, Had- — 
nagyok Comi-tes. 

7-ik A’ Vég várak NagyaLCapitanei 
'castrorum Hnitimorum , а’ kik *jószágokkal' 
-birtak a’ tisztségek *) alatt lévö várak шаг: 
l11198. 21. 22. 42;1518. 1. §,I1.,’sa’t. ' _ 

Ehez számláltattak a’ közönséges felkeÀ 
léskor, ha Ia’ fölség személyesen ment. 

-8-ik _A’sz'emélyçs szolgálatban lévöI ud 
lvarnokok, és hivatalos hadakkal nem biró 
ország Zászlóssai Hadai , a’ mellyeket la’ ltör~F ~ 

 

*) Ezek voltak hivatalos tnlaidonossai поп uro 
dalmaknalc',és mnentiön a’ régi Famìliák örö 
kös tulaidonai külömböztetése „perpetuus in 
T.“ a’hivatalos tulajdonoktul, mint Balassa 
`per'petuus in Kékků ’sa’t. Mivel a’ ki ‚Шипы 

`bul birla, nem ment rendszerént ñrul ûra a’ 
(várbéli) kapitánysága, a’ hová a’ perpeìuus 
tartozik. i405. 9. „in casu,quo Nicolaus {ilius 
Steph. de Lyblo, et ipsum Pòdalin non in ho 
norem sed in perpebuum habere dignoscerel‘ur. 

l 
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vény értelmében tulajdon jószagaiktul АПЕ 
tottak. 1492. 20. 1500. Q1. ‚ 

941; Ezekhez )'.árul egyéb eránt mint az 
elöbbeni az оклад hadához tartozó, de fog 
laiatosçágára nézye felébe mindég a’ „еды: 

` l yek szolgálatjára rendelt Banderiummaì à’ 
tisztelendö Papkságnak. _1518. Báchi 1. art. 
5-.-ik §-iye, 

Albert Kiráiy még azt is rendelte'a’ régi 
szokáshoz ragaszkodván 13-ik törvénnyében, 
hogy a’ háborubeli nyereség a’ nyertesé lé 
gyen, és a2 fölség abbul semmît se kivánhas 
gion‘P mint legfölly‘ebb а’ föbb, ’s azért a’ Király 
hinokß ай tarmzó foglyokat illemìö ár0n- 

Hogy az ország hatáxfì ’s végei védelmé- 
ben és megtal-'tásában а’ magyarok tanátsá 
val fog a’Fölség élni, Llp-ik art. 

Hogy az Egyházak és едут: személyek 
bért ne fizßssenek, а’ mint nem régen ‘(Езда 
_élöképpen kezdödött, де mind agon által, а’ 
_mint szhoktakhadi szolgálgtot te‘gyenek. ggfik 
art, » ' 

A’ ki а’ ЬадЬац van, az ellen Pöp riem 
„foly 37fik art, ' 

A’temetés utáni, ‘аду 541; László, ak? 
kon `gyermek ,László Király, a’ Törölç `4ellen 
ama` hires és ölfök ditsöitést érdemiett Hunya-.r 
di Jánûs Fökapitáriysálga alatt' (art`~ 1.) eleve 
az Drszág hgdi erejét jó rendbe szedni akar--.- 



ván illy redeléseket tett sz-ik törvénnyében 
1454-ik esztendöben. 

Hogy a&quot; Király jövedelmei a’Praelatus, or, 
szág Zászlóssai és nemessége közül Válasz 
tandó személyek által számba vétessen, és 
megtudódjon hány Banderiumot (Zászlót) 
lehet vele fel állítani, а’ kik folytában azt is 
rendeljék el, miképp a’ kivályi jövedelmek a’ 
kírályi kamarába szolgáltassanak, miképp a’ 
királyi kamara a’ jövedelmekkel bánnyon. és 
y Hogy azoknak, a’ kik az ovszág 26521651 
sai tisztyét (honores Baronatuum) viselik , és 
banderiummal szoktak kîállani, a’ bérek а’ kip 
rályi kamara által kiadasson, hogy szolgálatf 
ra hadaikkal (bauderiis) készen legyenek 2. art. 

Hogy az Érsekek , Pilspökök , Praepos, 
tok Káptalanok , Apáturok , és mas nagyobb 
papi Nléltóságok és tisztviselök,` mint Sigmond 
Király alatt sz‘oktak, olly zs‘zflmuI bánderium 
maikkgl felkeljenek,’ ugy mind _azonáltal, hogy 
a’ mennyire a’ jöv'edelmek megkissebbedet ай 
ellenség által a’ választott emberek meghatáro. 
‚за; szerént а’ gyakorlások (exercîtuatió) an» 
nyival megkissebbítes/sen. _ 

A’ kissebb tísztü ’s 'méltóságú Papísze-f 
ixnélyek, a’ _lçik neveik a? gyakorlás lajstroq 
mába~ felirva nintsenek,az arr-‘a kirendelt sze--_- 
'mélyek Еда; lelki ésméretü мышь” szerént 
а’ )'ò'veclfelmeikhezA Берег; 5уа1юго1п1 шпон 
zanak. 3,-ik art. ` y ` 

Minden Varmegyében választasson annyì 
)IÓ hìl‘i'l ’s nevů vagyonos names ember a’ 

f 
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mennyi Szolgabiró vagyonn Ezek a’ paraszt 
ház helyeket hit alatt számlálják meg. ' 
_ ‚‚ Minden száz paraszt porta' (annyi mint 
„házbely) utám,l légyen az papi vagy v'ilági bir 
t.ok,négy lovas és két gyálogos szolgáljon, 
.ebben az esetben tsak , és tsak az ország ha 
.táráig. , ’ ‘ t 
f Minden Vármegye közönsége a’ maga ke 
«belében еду alkalmatos gyüjtö Nagyot (соп 
.doctor belli) válaszszon, a’ ki a’v felszárrilálás 
`szerént felkelö nép .számáv‘al annak idejébe‘n 

_ а&quot; seregek kapitánnya mellé járuljon. 
‚‚ A’ jobbág'yokkal nem biró nemessek fe 

1йепйёш: felkeljenek, ‘(аду а’ magok urok айац&quot;Е 
a’ ~választottak határozása szerént gyakorol 
ni tartozzanak. ' 

ŕ 
 

Э ‚ 

e ' *) Nern 15:11;аиЁгэеК’эа’1.1\апет1\а1а1таз Zász 
lós urak is vettek felfjoszágaikra nemesseket, а’ 
kik udvarok fénnye fenn tartására mint udvari, 
mint badi, mint gazdaságbéli tisztek 9201541 
tak, és természetesen, birtokaikat ezek párt 
fogása alá vétették. Канаде: se szenved, hogy 
itt azok is értetödnek. „universi etiam nobiles 
regni nostri,iobbágiones ncn habentes,per sin 
gula capita, aut ycum dominis ipsorum etc, te-` 
neantur eicercituzn'ef,L art. 4. §. 4. Sig. 5-ik Dec` 
3. arl. ké'söbl'nmidön az armalisták által a’ sze 
gény ncmesség -annyira elszaporodott, hogy 
paraszt vhelyre is ůlt, vagy talán ott maradt ‚ átjuk, hogy ha nem szolg'áltaz uránakminden 

‚ ` adóval tartozo'tt akár ki, ha а’ más telkén ült, 
‘ ‚Ь „$1п11111ег armati nobiles quoad eorum per 

мы‘ (ветре taxentur et milites expedient) 

.‚ 

l 
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És ki lovon vagy gyalog mebessen'; ki 
oda haz'a maradhasson, a’ vagyonnya miné 

.můségéhez képest, és idejére vagy eges‘zségé 
*re nézve azon választottak rendeljék el. _ 

A’ Nagyok (Magnates) kisded Hai helyett, 
,fegyveresek , más .gyermekekért és árvákértf, 
gyakorló emberek küldessenek. art; 4. 

Ezen esetben az Ország Nagyjai Pzászlós-- 
sai, vîtézi ’s nagyobb kissebb nemessége és 
elökelò'î, а’. mintmegosztva vannak fejenként 

‘ felkeljenek. _ 
A’ .várakban több Várnagyok közůl за!‘ 

egy maradjon annyi védökkel, -a’ mezmyiç а’ 
választottak` velegendíinek itélenden'ek , a’ изы 
Ы személyesen kikeljen art. 5. ' 

A’ nagyobb nemessek házában tisztartóul 
еду nemes ember maradhat, de maga helyett 
embert küldjŕjn. 

7 Az еду kenyéren lévök Кбит a’régiszm 
` - kás .szerént еду keljen fel. ‘бы-“саги 

í A’ gyakorló jobbágyait azon nemessek» 
nek, a’ kik több Vármegyékben birnak, ha ' az 
uraik` a’ таза!‘ zászlójok alá venni akarnák , 
a’ számláló urak azonr-Megyé‘be utasittsák, а’ 
holennek szemelyes lakása vagyon; 'a' kik!- ~ 

 

„hi enim, sicut et alii nnbiles omnes,in /alienis‘ ‚ 
et eivilibus fundis residentes , ratione l'undi I(si 
non sit exemtus fundus) instar aliorum Celo 

‘ поют et civium contribuera et Deelmas euam 
solvere debènt, 1.595. 8f l(tudni &quot;Ы: az иго!‘ 
эяётёга.) 
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rid а’ Fökapitánynak is пауза ö fog számot 
adni. 7. art. i 

Mindenik a’ maga költségen iár, a’ Мн’: а’ 
Megyebeií Hadgyůjtö Nagy, иду ha ez nem te 
hetné a’ Fökapitány, a’ jöszágtalan feje által 
adásával is v'isza téritesse. és egyébként a’ 
-törvény szerént is lehessen megkeresni art. 8. 

Minden királyi városok , egész Slavonia , 
а’ mellvektůl adót (lucrum camerae) fizetni' 
nem szbkna; а’ fent kitett módon гаммы 
tasson. Hasonlókép a’ Filisteusok, Котёнок, 
Oláhok és Tatárok ' gyakorolni (exercituare 
etc.) tartozzanak. art. 9. _ 
f Еду lovasnak heányossága 16 arany fo 

rintabegy gyalogé 10 forintal pótoltatik 15-öd 
napra az Hadgyůjtö Nagy által történendö 
executie tel-‘he aiatt. art. 11'. 

De а’ katonát készakartva pénzre for 
ditanî feie veszte alatt tiltatik. art, 12. 

Ha ki a’ gyakorlók közůl megszökne, a' 
n'emes a’ )'oszágát, а’ nemtelen életét veszti. 
Szinte ugy azok, kik az urai által küldettek vagy 
pénzért elszegödtek, és elmenni nem akar-Ã 
папы: ‚ fejeket vesztîk, a. 13. ’ - 

‹ Illy'szokás ellen való ладу feikelés эоЬа 
se rendeltetik. *) ` 

 

“D Ezt olvasván valaki azt ondolia, hogy а‘ ió 
Isten tudìa mit nem tehet'te ennyi eröveliám 
bor eleink, föképp olly Fökapitány mint Hu 
nyady „Нива. Ве tudia meg az is, а‘ ki máahol 
nem olvassa, hpgy ezen idöben a’ gonoszság 
már иду elreriedett, az Isten ostorára , melly 
Ynem soka'ra ИЩЕМ, ugy megért már ekkox‘sze-` 
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Odahaza a’ Valasztättak a' birálikal Fò' 
’ és Vice lspányokkal igazságot miképp ‘это!’ 

gáltassanak , a’ 15. 
А’ követek baza mentével ezek gyorsan 

a’ gyakorlás módja szerént иду elrendeltesse 
nek , hogy mihelyt a’ Fö Kapitány levelét ve--` 
szik а’ Megyék, azonnal az ö általa kirendelt 
h'elyre, а’ föllyebb említett mód szerént. vá 
lasztott megye had gyüjtö Nagyjaì vezessék a’ 
seregeket. ‘ 
_ Az 1458-ík esztendei ország gyülésen Но‘ 

rogszegbi Szilágyi Mihál kormányozása alatt, 
midön ditsöséges emlékezetü Mátyás Király 
választatott, az ország védelxnére nézve illy 
rendelés tétetett’: v 
I A’ Király Ur minden akárminemů ellen 

ségek és megtámadók ellen, az ö lkirállyi 16‘ 
vedelmébůl vtartozik, még gyözí, az országot 
védelmeznî. ` — 

' Ha‘pedig nem gyözné , akkor а’ Praea 
latus és- Zászlós ига}: , és mìnden Egyhází 
férûak tartoznak az ö hadaikat (gentes seu 
banderia) felemelni, és az lstenben boldo 
gult Királyok e’ részben {ей határozásaik же‘ 
rént felkelni. Ha pedig e'zek se volnának az 
‘ellent állásra elegendök ‚ akkor az ввёл ne» 
messég, és akár mimás állapotubirtokos em# 

xfenrséllen lmzánl&lt; ,\ liogy Korçghy Jánosoit 
llŕlacl'xovi'fiiv Bánon,L és néhány душем“ Ьех‘еэш‘ 
ies'eken МИН sènki se )'ölt Hnnyady {ábarába' — 
Evvel és maga l0 e'zer népével verte meg a. 
Törököl ('l'huróczy, Ranz'anus , Palma etc. 
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ber, régi s'z'okás szerént felkelni,’és g'yaiiorf 
lani a’ hadak módjára tartozzanak. Ã 

Mátyás Király alatt a’ gyakorlásban és a’ 
- Praelatus'ésZászlós urakbanderiumai felemel _ i 

lésében , szinte иду а’ f5 hadra nézve (Exer 
citus generalis) a’ volt a’ felkelés rende, melly 
Sigmond Király alatt. 1471 a. 7. ——- Es a’ ki 
а’ jószágában megromlott az állapotja szerént 
bánattasson véle 1_. ~--~ Ki több benel'iciu 
mot birna, ezek után is gyakorolni fog. a. 13, 

Ugyan azon Mátyás alatt, dejelenlétey 
nélkül, 1474411 'esztendöben tartott ország 
gyi'ilèsen , .a’ török ellen,minden 
hely` után, ide értvén а’ fölség birtokát is, 
és a&quot; portákat nem а’ füstöt, sem a’ puszta 
házhelyeket számlálván, Sóért ,ïjegy arany 
forintot igért az országv, 1474 1. 2.3. 4- 8~ ak-V 
kéPP= ‚ ‘ 

Hogy ha mingyárt a’Fölség vagy az or 
szág àkár a’ Szentséges romai Pápátul , akár 
más keresztény fejedelmektůl a’ ~hit dolgáért 
pénzt vettek volna is fel; ezen esztendöben 
semmi gyakorlással (exereituatiorie) ne akadá 
lyoztassanak az ország lakosi , egyéb ha а’ tö 
rök Csász‘ár az ö 11ата1шазз65ача1е11епе1‹1611 
ne. Melly esetben az ország régi szokás szerént 
5уа1юго1п1 ‘(exercituare) tartozzon. ` 

Ezckbül иду láttiik, mint ha az orszlig ez 
icién éppen nyugodni akaŕt volna, és heverö 
kénnyének kedvezvén, badbeli fáradságát pén 

paraszt h áz-~‘ 

d 



`zel félváltani. Pedig , még иду: hogy е’ pénzt 
se adná ingyen , mert sót kivántak és meg 
nyerték érte. ’ 

lgy itélhetnéxmeg balul ditsö eleinket ezen 
törvényekbůl,a’kitörvényeinket tsak fölessen‘ 
a’ tzimjei után keresné, De másképp all a’ 
dolog. ' 

lötül termett, eröszakos iclöben élö ’s tapasz-i 
talt vitéz király, egészen,- a’ badaknak élt, 
és mivel (maid csak nem eröszakos) Válasz-v 
tását, a’ fogságbul, a’ kész haláltul , melly 
László testvérét irgalmatlanul elsöprötte , mcg&gt; 
szabadulását,- egészen а&quot; nemzete’ és bozza 
tartozandói számos bérelteinek tulajdonitotta : ‘ 
mint lehetett volna máskép? mint sem hogy` l 
ezeket mindenek felett betsl'llte, ezekbén bì-. 
zott , -ezek tökéletesítése a’ legked'vesebb el--‘ 
szánása volt, és illy helyheztetésben Ö ezeket- 
ezek ötet, sok ditsö` tettekkel felmagaaztalták. 
Ezek nem voltak titkok; ezeket sokan érez 
ték, az egész világ latta, bá'mulva tsudálta, 
és — követésére elragadtatott. МА!’ minden 
tsak zsoldos akart lenni , nem még baszon.v 
keresésbül , tsak a' избу hirért, a’ magy' 
névért , —— igy történt , bogy midönmin-- 
den vtörvényesI katonáskoclástul menntek ki- 
vántak lenni , és ugy látzatikÀ mintha veg*-v 
képpen meggyengülve oda baza heverni akar 
nának Eleink , akkorleginkább a’ béreltek közt 
(Sóért) Átörték teâteket. —- Ez kitettzik azon 
articulusbul, mellynek a’ czìmje „Judicia non 

Máïyâs hïffjů .tüzes vérü, nagy jvîtéz szü-- ’ 



— 208 --‚‹ 

celebrentur“ Еду szólván +- „quod oct'avae“ 
(termini jiidicorum civilium) „infra 'annum 
integrata non celebrentur , maxime ex eo: 
quia major pars regni, et -quasi totum 
regnum erit in exercituatimze contra T_urcas 
et etiampropter labores praesentis'subsidii“ 
(azon eszfendöbeli törvény 1o--ik art. -- Igy 
Мышей megszünni- а’ magyaro'k hadi tüze , 
midc'in a’ Magyarok‘leginkább vitézkedtek,igy 
indúltmegveszi а’ törvényes magyar had,nem 
azért hçgy a’ Magyarok- katonáskodni nem tud 
tak,vagy nem akartak volna, hanem irlkább: mi 
vel igen is gyorsan más név alatt katonáskodtak. 
„Sed quidquid praecipiti via certum deserit 
ordinem, non habet laetos exitus“(Boet) Ezel: 
a’ _Matyás király ditsö tettei, öuk‘ényes hábo 
rui, az ö heves termé'szete , nagy lelke , melly 
önként minden határokon ált hatott, és a’ 
törvényeknek is igazságos,rendes, és sze 
rentsés gátját, mint valamelly akadált nehezà 
telvén , a’ hol lehetett elkerůlte 1499» 1. 28. 
§. sz. Az a1 nagy pél'da` mellyet választásában 
a’ magyar világ látott, a’A zsoldos * katonákat 
felette is megkedvellették, szükségessé tették, 
és. ад! következtették, hogy mindég inkáhb 
pénzbe‘li segétségetfmint hadakat az orszâg 
tul kivánna, és e’ hatalmaskodó idök eszközai 
léséhez képest, а’ béresek számát nem csak 

 

&quot;P) Zsold g a’v ném'et mondia „@oß“ -f- én leg« 
aláb, lriem tudqm az _eredetét, de ugy tartyiák 
Богу mnónd jön a’ „@Dlbût“ 
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nagyra ‘те, hanem azokkal maid taak nem 
csudákat tett; az ö fekete `ez.redje az egész 
világon hires volt, lnnént jött,- hogy végtere 
a’ Magyarok a’ fìzetésért való szolgálatra, u’ 
pénz keresésre egészen Ы! szoktak. 1492, 18.-' 
a’ végén, 15gg. 22. Qòik A§--je &quot;*) ----- lgy azon 
az úton, a’mellyen a’ megyék hadaimegszün 

_ tek, jött megvetésre az a’ nemes magyar 
had szer is, a’ mellyel egyedül Árpád ‘&quot;') ezen 
hazát szerzette, és áz ö nemzete sokáig fé 
nyesen fenn шпона, az a’ had , а’ mellyel 
Béla, László, Kálmán. Lajos ’s a’ t. a’ badi 
tudomány és forgatások remekét, a’ vitézség 

_ legnagyobb {задай tett_ék,még magok а’ Ma-- 
 ` 

¿ Y 
“7) Nam etiamsi personaliter~lnsurgere „нем, 
tamen quia flos militiae et pene omnes bello 
habiles stìpendia merebunt , neque domi nisi' 
bello minus idonei remanebunt“etc’ »' _ l 

**) A’ régi Magyarok régi tapasz'talásbul tudták 
чад)‘ természetes okossággal által “МЫ: а’ kan 
lömbsé et az orszá i, és bé‘res hadak Кбит, és 
azért a kotmánnyo ban közönségesen ‚ amazt 
tartoìták meg „ad haec Paenorum copìae mi 
litares pene omnes aliunde adscitae ех’сегпае’ 
et conductitiae etant, quibua. relp. ваша ita 
cordì e§se non poterat, ut civlhue esse eolet,` 
imo vero mercenarii hi milite» prmmbello pu? 
nico pacis tranquilitate composito stipendia sua. 
et militiae praemia postulabanßquod ycum 'ex 
hausto aerario praestari non posset, уплате’ 
longe latequeyper African: ita omnian vasta ‚атм, ` 
ut aegre, ila obsisti potuex‘xt“ iria a’ réglek után 
Danes Gen. temporum notio Vìennae 1735; 

i l ‹ 

Várady: a’ Magyar Zászlósságról. ’ I4 i 



gyanok. által is megvettetett. lgy jölt betsbe 
a&quot;magyar Nagyoknál is, а&quot; kik halala шёл: а’ 
példáját követték, egyedůl , a’ béres katona 
ság, mellynek tartása végre minden 015222150 
kat kiszegényitett ‘аду felforgatott; a’ mint 
itt isa’ Nagyok a’«végre követték ebbe Má». 
tyás, példáját, hogy többé olly ‘rendesen és&gt; 
szorosan ne tartathassanak; az országot velek 
'valósággal fel is-forgatták. Mátyásnak vagy 
nem ez idöben. élni , vagy kihalni nem kelett 
volna.4 t ‚ 

,Az ezen idöben hatalmasan meggyöke 
rezett izlésbůl jöttv, hogy nem 501161111’ ha-- 

— dakban .is nem emeltettek ia’ népek, „gentes‘f 
hanem ezeknek járandó bérekért fogadtattak‘. 
es igy а’ „gentes“ az ezután való törvények 
ben gyakor stipendiati Praelatorum Baronum 
eteaeterorum regnicolarum, és servitores ne 

~vezet alatt- jönnek. . 
lnnént jött, hogy a’ fogadás terhes lé 

vén végtére a* magányosoknak, ezt elöbb а‘ 
megyékre, osztán a’ Tárnokra bizták , a’ néb 

'kül ‚ hogy a’ természeteai hibájit. megjavithat 
- ták volna, a’ mint maid tovább meglátjuk: 

a’ mellyeknek~ bövebb megértésére ezeket itt 
l’ magok kútfejénél elöre botsájtottam. 

Нет is volt más, a’ ki meg a’ régi лег! 
itt egészen félben nem hagyta, egyéb az egy 
házi sznmélyek, a’ kik a’ megrováslásokra és 
béreltetésekre nem adták magokat , hanem 
tovább` is törvényes‘en vitézkedni kivántak 
1471. 24. ` ' 



el i“ . 

\ 

-, sul .`--'v_ 

Mär ezekbül érthetjük, hogy гаммы, 
hogy az 1478-ik esztendeibrszág gyülésen a? 
Király kívánsága szerént öt esztendőre egy-g 
más után minden paraszt. házhely után (ide 
nem értvén tehát a’ Nemességet, és ki vévén 
a’birákat, a’ béres szolgákat, a’ puszta helye-' 
ket, a’ malmokat,» a’ szegényeket, és azon zsel 

- léreket, мы földekkel vagy s-zőlőkke'lpneni 
bírnak) forintot esztendőnként ajánlottak, isà 
mét иду: hogy az ország artörvényes gya-s 
korlástúl ezen időben тент: légyen. Egyéb 
ha a’ rIjörök vagy Romai Csásrárok, Cseh vagy 
Lengyel Királyok vagy a’ Romániai Bassa meg 

, támadnák. 
Ezen esetben a’ régi szokás szerént tar 

tozott kiki gyakorlani, és senki magát pén 
zel fel nem válthatta. 1478. 1. я. З‹ 4. l 

Ez utólsóbul ismét a’ Штат: következni, 
hogy voltak, a’ kik a’ törvényes köteleségtűl 
magokat szívesen meg váltották volna? igen 

‚ is~de tsak törvényes szolgálotjoktúl a’ &quot;ré 
gre , hogy bérért szolgálhassanak; a.&quot; kik 
ditsőitettek, gazdagodtak; és büntelen az or-- 
szagot sokáig prédáltákí midőn a’ törvényes&quot; 
gyakorló а’ magaéért élt , és ha ki tsa ott,A a’ 

/törvények mindjárt keservesen elérté ,n mint 
a’ Ő-ik 7eik (а’ шеПуЬШ azt is láthatjuk, hogy 
nem а’ vármegye gyülésétűl hanem а’ „genera 
}e_ judícium,&quot; *)-túl, melly 1486 esztendei (Lart. 

Ü A’ mint a’ Generale Palätiüale íudieiufm'úl szólló 
törvéuyekbül, és különösen And.- 1. 5;.; 1478. 7.: 

, 1.4 
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által egészenimeg szüntetelt, kéri az cirszág 
еду részé'cl felmenteni) 8-ik 9. 10. 1441161‘ 
vénybül, és különösenaz 1486 esztendeiiör 
vény elöbeszédjébül (melly törvénnyévelMá- ‚ 
,tyás az ö alatta olly hires igazságot, a’ régi 
szokás szerént (art. 26. 14. etc.) (1115656-` 
ges gyakorlásba hozta) látható. 

Meg ezen Fölség alatt 1486 lesztendei 
33-ik art 2-ik §-lye értelmében az is rendel 
тетей, hogy az urak zsoldossai kártételekért a’ 
а’ F ö lspány által itéltessenek. 

Második Ulászló alatt е’ tárgyba illyen 
rendelések téterttek , Íés ugyan.V _ 

Az 1492 eszten'dei törvényében: 
A’ királyi Fölség az ország védelmére és, 

végei megtartására tulajdon „врать, akár 
azolc mint Лиге]: és hivatalyosok, актуа 
korlóli a’ királyi bérrůl rendelést tégyen, hogy 
a’ béreltek, és ‘а’ véghelyeket biró tisztek az 
ország népét ne foszszákl , art. 17. 

` A’ 'FÖ Had (exercitus generalis) a’ Pme--v 
latus és 'Zászlós uraktúl , az ország Lakositúl, 
és akár minernü birtokos emberektůl, egész 

 

14.81. 14. 1492. 5f. so. 81. SQ-ik art. kim 
tzllf, e’ voli: a’Rajta-Vesziö-ltélet,'iìidicium sta 
штат, ёгапшфь és a’ megye költségén ment; 
azért lett tei-hes; és meg szüntetik .olly 11111111д 
dal, hogy a’ szükség eselében'a’ megye kéréV ' 
sére, a’ Fölség è’ Ahatalommal a’ megyét Ш‘ 
házza Feira’ mint erre néz§e а’ ду1ш0г1а1 L56' 
Mátyas elsö meg sziinielô 1436-ik eszt,A l-sö 
iörvénye szerénl maradoth ' y 
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addig még a’ k'irálynak hivatalos tiszijei éaj 
béresei az ellenségnek ellentálhátnak , fel ne 
kiâltasson. ч ’ ’ 

На, pedig а’ szükség a’ F5 Had felkéré 
sét “дышит, akkor a’ Praelatus és 22352 
lós urak. és az ország nemessei akár melly ré 
ßzében az országnak а’ végeken tl’il a’ gya 
korlók modjára ne vezettesenek, иду kiván 
van az Ö szabadságok. Kivévén azokat, á' kik 
bért vettek fel. 18-ik art. l 

Ha a’ Fölség a’ maga hasznáért az ог 
.szá'gon kivül hadakozna, akkor a’ Praelatus és 
ища; urak, az ország nemessei ’s a’ többi 
birtokos emberek akaratjok ellen ö Fölségével 
menni vagy népeiket *l kůldeni -neköteleztes 
senek, ’s arra semmi _módon ne kénszeríte 
веке]: egyéh, ha ö Fölsége tisztiei v‘olnának, 
avagy ezen Hadra ö Fölségétůl bert vettenek 
volna. - 

На pedig történne az országnak КМ]! 
rül való ellenséges megtárnadtatása, addig még 
а’ tisztek ’s béresek az ellenségnek ellentálhat 
пай. ÖFölségének a’ közönséges felkolést ne 
kellen kihirdetni. 

Kihirdettessen azomban szükségképpen, 
ha а’ tisztjei és béresei az ellentállásra ele 
gend’ök nem volnának. 

Es ha a’ Нину; Fölség vagy Palatinus vagy 
az idöbeli Fökapitany a’ Föhaddal Simmel--y 

*) [de lásd az 1408-ik esztendöbeli .1T-ik löl* 
vényt a' Q5()«ilclapon, а’ hol ez mint a’ szokás 
шаги ‚у ellen való meg másoltatik. 
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lyesen'menne, akkor a’ Praelatus ‘és Zásizl'ós 
‚ urak, a’ kik banderiumokkal birnak, a’ bande 
rmmmaikkal, a’ többi Zászlós` és Nemessek 
az alább meg irt módon'és Pendel az ország 
határáig, de -nem tovább követik , ugy kiván-Q 
ván az ö'szabadságok; kí'vévén a’ föllebb mon 
dott tisztjeit és béreseit Ö Fölse'gének. art. i9. 

Egy ввёл banderiumban négy 32512113;- ' 
‚ э2ёт1ё11а1ой, l'élben két szász; feiében nehéz 

fegyveresek felében Huszárok. ‹‚ 
' А’ többizászlóval nem bíró ország 25152 

‹ lóssái az ö tisztje'k tehetségek'ésljobbúgyaik 
`srzz'nnàh'oz képest gyakorolni fognak. ` ‚ 

A’ Nemesek tudni illik-és a’ többi &quot;) -kis 
sebi) bírtoku emberek minden egész 20 por--V 
ta, az az jobbágy házhelyután egy lovast, az 
ogy há‘zas дешевые!‘ pedig, а’ kik tudni illik 

’ jobbágyal лещ birnak, &quot;minden io'kuria után 
'egy lovast kůldeni tartozván. 9o, art. 

' A) FÖfHadnagyok Duces, ugy mint Kor 
‚ ’tinus János és Ujlaki Lörinczçfw tiszteletbeli 

ßrszág Zászlóssai ’s örökösI-Iadnagyok,v Co 
mites liberi et perpetqi, mint Zápolyai István, 
êzlenlt Györgyi és Bazinyi János és Sigmond, 
és( a’ Frangepaniak‘, ‘a’ kik a' Zászlós Íiivata»v 
loso'k módjára a’ Joszágok mekkoraságához 
liépes s_zámtnal gyakorolni (exercitnare) tare. 
.toznaln 2_1. art, 

*) „Nobiles siquidem et caetcri possessionati hue 
mines minoris Маше,“ kéiségkivül az utolsó 
a’ „honoratiores“ nem nemes, de a’k'arbg ven‘ 
ni szokott birtokosokat Мент. 
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A'Hadak; urak,&quot;-s népeik, által сем; ká 
rok mikép vétessenek meg, art. 22. 

A’ Hadak és béresek a' háború után más 
jó§zágán ne maradjanak , egyébként a’.birto-- 
kos, ha bîrja,verje ki; ha nem: à’Föispány ‘аду 
а‘ Fölség tesznek eleget. art. 23. ’ Y 

A’ tisztekért az urok Бит;- és magának 
a’ tisztjérůl, ennek személlyes Jetartoztástá 
aa'val is, a’ nemességre sve tekíntvén eleget tesz. 
»art 24. ' ‚ ' 

‘ Az 1498-ik esztendöben, , 
Hogy .mìnekutánna az Érsekek. Püspö 

kök , Káptalanok, Praepostok, A‘páturok ésl a’ 
'Lövöldi' (Заем Bruno Szerzetén lévö) Chrthu 
siaiak , ‘és az Auránaì ’) Prior ezen ország ré 
gi és ditséretes szokása szerént az ország vé 
delmére szinte иду а’ д’ёаетаЬеН 'jövedelmek 
на‘, mint az. ô egyházi birtokaìkra nézve, a’ fö 

«4 vedelmek és jobbágyaik haszonvétele mine 
müségéhéz kepést hadakat (Banderîa) emelni 
czcrlmána-k.` Azért ugyan azok a.: alább й‘: Ь; 
tározás szerént (1498,. 20,311.) fognak'hada 
kat tartani, иду mint. 

l 

Az Esztergomi’Érsek két handeriumot ; а,&quot; 
Kalotsaì Érsek еду band. ; .az Egri Püspök két 
bander.; a’ Váradi Püspök еду band.;a’ Pécsi \ 
Püsp. еду; an Erdélyi еду ; a’ Zágrábî'egy 
band.; a.’ Györi Püsp. 20o lovast, а’ VeSZPPiw 

 

'&quot;)A’ Malthai vitézek közül. Aurána 1551 a’ Törölc 
мы! el foglaltatván vel &gt;pus‘ztult. A’ mostani Au 
rána egy (Наш f_nértföldnyire Теща“; attül Dai 
matìában.. (Vgl-b.` l : 5.',` Hübner é név- ищи.) 



mi 20o lovast., a' Váczi 200 lovast, а’ Сза 
nádli 100 -lovast, a’Syrmiai (Szerémi) 5o 10 
vast, a.’ vNyitrai 50 lovast, a' Péts Váradi 
,Apátur 2,00' lovast, a’Sexardi Apátur 100 lo 
vast, a’ Заем Mártoni Apátur 200 lovast, a’ 
Lövöldi Chau‘lllsîàlialiA 200 lovast,v az Auraniai 
Prior egy bairl'derilimot,Y a’ Zobori Apá'tur 50 
lovast, az Esz/tergomiKáptalan 200 lovast, az 
Egri 200 lov. , az Erdélyi 200 lov., a’ Pétsi 
20p lov., a’ Bátsi 50_ lov., a’ Székesfejérvári 
nagy Praepost a’Káptalan‘nyával és a’ hely 
bélikisâsebb Praepoatal 10o lov., a’ TiteliPrae 
post 5o lovast. ' ' ‚ 
' A’ .többiKáptalanok Conventusok, Apá-- 

fuvok, Praepostok és mind szerzetes mind vi 
lágl ßgyházl emberek, a’ kik dézsmákkal hir 
'113k' а‘ mint a’ dézsmabeli jövédelmek és job; 
bágyaik haszonvétele megkivármyák, a’ többi 
‘ edig, a’ ki dézsmával nem bir, mint 100511652 
Óval ńßm biró hazañak minden 36 porta után 

¿gy jól felfegyverkezett lovaát adnak. 
&quot; Ha pediglen némelly Praelatusqk és 38)’ 

báßi emberek világi Zászlós jussokkal birná~ 
пак, most is azokt‘úl, az egyházi birtokoktúl 
járómennyiségen kivlìl járó haddal (Банды 
fium) ' gyakorolianak, ‚ - 

Hogy pedig azokra nézve, а‘ kik nem zászq 
lds dézsmabeli jövedelemmel és jószággal bin-f 
mk, mìnden magát elöadható nehézség elmel, 
löztesen ‚ rendeltetqtt; í 

нов)’ armyi ió és hiœles @151.615 amb.. 
rek a». vapmegye közönsége által választassa, 



nak, a'hánySzolga bíró vagyon azon megyében, 
a’ kik а’ Szolga bírákkal hitek letétele után 
mind a’ dézmásbéli jövedelmeket, mind а’ job-' 
bágyok számát szorgalmatosan kikéressék, 
lajstromba híven felírják, és a’ törvény szék-e 
nek beadják; és ott a’ megye közönsége által 
а’ gyakorlóknak száma igaz lelkíesméret sze- ‚ 
rént minden megyében meg határoztasson , és 
a’ szerént az egyházi emberek, ecclesiastici, és 
a’ Zászlósok, пес non banderiati, gyakorolni 
tartozzanak. 1498. 15. 

Ez úttal az is rendeltetett, hogy már nem 
20 , hanem 36 porta, az az jobbágy házhely 
után egy lovas adasson, kivévén Pozsega, Valu 
kó , Szerém &quot;) ‚ Báts', Csongrád , Csanád, Za 
rándtTorontál ,'Orod-, Temes és Békes vár~ 
megyéket, a’ hol 24 porta után egy huszár 
fog adatni. ` 
` A’ kuriás nemes emberek minden 36 kll 
ria után egy fegyveres lovast adjanak. Azt is 
hozzá adván, hogy amaz alsó 'tvármegyéken ki-»-l 
vül a’ Zászlós urak a' huszárok helyett, mels 
lyek a’ banderiumnak felit tették, fegyveres 

’ lovasokat adjanak ’*) art. 16. ` ' 
l 

'l') A’ mellyek tőbh törvén ek bizonyítása sze 
' ' rént, mint` itt is látni, agyar országhoz tar 

toznak. 
ч‘) Ebbül l'atni való а’ fegyveres lovas_és fz’ Hu 

szár közt való külömbség. Ez трёп‘ lull( ke 
vcsebb hely után és ugyan eredetlképp 20 után 
a honnént a'nevét is vette, itt már 2L. h. hely-n 

` után adódott, de könnyebb volt, kevesebb jegyu» 
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Hogy a’ hadak a’ hüségtelenség 'vetke 
terhe Маг! ezentúl mindég .'készen legye 
nek. De y ‚ ' „ 
` ’ A’ Fölség jovábagyása és akaratja nélkül 

ezen Hadak seminikép fel ne emeltesenek. 
a. i8. . 

' Ha a’ „вы; а‘ fel emelést meg Иуда‘ 
ná, akkor Ö F ölsége elöbb a’ tisztyeit a’ Prae 

' latus urakat és más egyházi és- világi .Hada 
kat, e's végre ha „штаб lesz az ország 1:6 
zönségét felemelhesen. a. 18. 

Törvényesen oda másolván az elöbbeni 
törvényben yszokás ellen megszoritott Надя!‘ 
muukálkodása’ h'atárit: Hogy minekutánna a’ 

 

vert viselt. Amaz 56 helyután, dc nehezebb rolt ` 
sokfegyvert &quot;Бей, а‘ gyalog is illy МЕРЫ’: volt» 

‘а’ nemzet, és annak liadai természetéhez alkaL 
maztattva; a’ ki a’ hadban többet Тогда“, többet 
tanult, sok fegyverrel élni tudott, fegyveres volt, 

’ az úionnan felemelt természet lia, ne hogy mint 
Dávidnak sulyos légyen készülete, könnyen 
hagyódott, a&quot; mint a’ Háboruk szüntelenek let 
tek, a’ szíìkség, а’ szokás, az ügyesség,‘ezt kö« 
zönségessé tetvt‘ék, a’ magyaroktúl ment. a’ széles 
vilá ba , a’ mint az eredeti neve bizonyítja. Нет 
tánu hatták ezta töröktül а’ magyarok. Мёд а’ 
törököt nem is esmértékl itt, midön Hazánk 
ban armigeri és exe'rcituantes voltak. Az elsö 
nehéz, al másiknak könnyü fegyveresnek kel 
lett lenni, mint az |454 eszt. 5. ezikkelyébül 
látni való, A’Török fegyvert és lovat sz‘erette a' 
magyar, de magát hadiszerével &gt;együt megve 
tette, а‘ Jantsárjai voltak annak iclejébe hi'reaek 
a’ Töröknck. ' ' ' 
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h'az'añaknak -az ország védêlmé're _az 810151354 
gyaìktúl béreseket ’) szükségképpen tartan 
niok lkellene, . 

Azért vàlahányszor a5 szükség az ország 
védelmére meg kîvánnya , a’ Fölség,Í a’ Prae 
latusok’, az ország Zászlóssai’ és lakoásaî tis`zt 
jeinek', hìvatalyos és béres Hádaiknak. a’ mint 
a’ szükség kìvánnya az ország h'atárin is Ы‘: 
kel menni, és ezekre nézve semmi határ нет 
tetetödìk. 1498. 17. 

На а’ királyi Kapitány az ország hadát 
ok nélkül tsak fárasztás végett gonoszul fel 
emelné, Émint hüségtelen bi‘mxettessen. art. 19. 

Ezen törvény M-îk articulussában‘ a’ ki. 
rályiFölség Hadaì elö szárnláltatnak: иду mint 
ö Fölségç ezel’ személlyes Zászlója.l А’ vég 
„так. védlc'íi, az Erdélyi Vajda; а’ Székelyek 
Had -Nagy’a, Comes Siculorum, a’ Horváth 
oxgszág Bánnya, a’ Temesi Hadq Nagy, mind 
еду Zászlóval. ' 
„ А’ Zászlós hîvatalosok az 22«-ik`art. igy 
a__datnak elö : Lörìncz lUjlraki Её Had -Nagy. 
Orökös'Had'Nagyok mint tìszteletbeli hiva~- 
talosok: Её olyai IstvánNádor Ирану; Szent Györigyi és lgazîni Comites &quot;) perpetui, örökös 

 

*) Еще]; а’ béresek oda haza az urok gaudaság~&gt; 
belì dolgára- fordìtattván шайб napìg is az a’ Её 

Y le szolgáknak béres печей szerzettek, \ 
W) Tudva lévöképp Grófnak nints magyar kimon 

`мы)’ most ìs nyelvünkben, a’ inint az elöadat 
‚ takbul kisül, az, Had- Nagya volt а? Királynak,l 

.és 'maat lints'leredetére тётя 5e iobb se más 
\ 
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Had~-Nagyok, Frangepáni és Córbaviaí örö 
kös Had - Nagyok. Vingarthi Had - Nagy, Бе 
геЬ Péter Országbirája, és a’ többi ország 
zászlós urai &quot;') a’ kik a’ fent érdeklett Prae 
latus -urakkal és zászlóval biró hivatalybeliek 

.kel az ö jobbvágyok száma szerént gyakorolni 
tartoznak. ‚ 

А’ Zászlósok (banderiati) ezen rendel 
adatnak elf'í, ugy mint: a’ Despota ezer lo 

lvassal, Lörintz F5 Had-Nagy, a’ Szepesi örö 
kös Had- Nagy, Gereb Péter Had- Nagy, 
Belthoki Drágíi Bartal Erdélyi Vajda, Somi 
Josa Temesi Had - Nagy , Alsó Lindvai Bán-I 
fy Miklós ‚ Báthory Ggörgy, Csáktornyay Er 
nust J‘ános, Dengeleghi Pongrácz Mátyás, Pe 
rényi lrnre, Perényi Gabor , Pelsöczy Bebek 
János, Bozgonyi István, Palóczy Antal, Ho 
monnay János, Kanizsay JánosI Kanizsai 
Laszlo'7 Kanizsai György, Grof Tamás ‘&quot;)‚ 
Bazini Had -- Nagy, »GrofPét'eIg Grof Ferencz,&quot; 
Séchy Miklós , Zalonoki Pankircher György, 

 

magyarázásának helye,` авт“ is inkábh ‚ hogy 
‘ a’ „Comes Castri.“ ban még élÖ nyoma is van, 
i. mellyet‘Vár-Nagynak hivu‘rlik. A’ Germanusok’ 

is ez értelembe vették a’ Gyrófot, mert a’ régi 
történetekben ‚‚ ‘JRarEsraftbum” -ot, deákolják 
„Praefectura terminali's“ (Ludov. Zlius, etiam 

l ß-us Imp.) Kat. 249. lap.) 
') Azok,h a’ kiknek a’ Fölség önnön tárábúl Ha 
` dakat nem tart,‘hanem tsak a’ magok hadávál 

a’ közönséges fölkéléskor álnak melléje. 
_&quot;*) ,.Tli‘nmas Grof', ŕComes de Войн“ igy lvan ir~ ‘ 

va ginnént kítetlzik, hogy a’ Magyar 'országi „со“ 
\ 

\ C 
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Monyórokeréki Elerboch János, -Guthi Ország 
Sigmund, Návai Kompolth Sigmond , Losson 
ряду Sigmond, Levai Sigmond, Raskay Ваша; 
Bajnai Both András, Nádasdi Ongor János, 
Bolondoki Bánfy János , Hedervári Ferencz, 
Nagy Laki Jaxìth Дан/511, СгаЪагЕаЕ Berizló- 
Ferencz , Grabarìai Berizló János , Zokol Al 
bert. A’ Despota mínden huszárjaival, Bel- f 

’ musavith mindern huszárjaîval: i498. 2Q. 
ltt Ай maradt Korvinus János Её Had 

Nagy, a’ ki még élt, és késöbb Horváth or--l 
azági Bán volt, mint az :5_04 és 1501-36 esz 
tendei törvények befejezése bìzonyítja. 

Az :50o-fiky esztendei 21 -ik törvényben. 
olvassuk': Hogy az országnak mìndeh egy 
házi és világi lakósî, a’ kik föntebb az iágß-ik 
esztendeì (kìssebbnek nevezett) törvényekben 
a’Praelatus, ország hiyatalossai, és más ban 
deriatus urak sorába feljegyezve nintsenek, 
együl egyig minden jószágaiktúl а’ ‚шта- _ 
lan Nemessek közé , következöleg azon Vár‘-, _ 
megyébe, a’ hol а’ jószágaik fekszenek, fognak 
számláltatnî, és а’ jószagaiktúl )'áran'dó вуз 
korlók bérét Qda fogják fìzetni, kivévén az 
Udvarnokokat *) ugy mint. ' — 

 

mes“ t, „Grof“ ты nem tartották a’ Magyarok 
kimagyarázva lennì, mert a’ szerzô ok levelek 
bül {ища , hogy tamásnak, а’ Grof, nem neve, 
hanem méltósága volt. 

*) Udvarnok. Udvàr, ha fóth szó volna, lévên 
a’ Magyarok kön mindég elég Tóth, Szent Alà 



lBerentzeißornemisza János,lKî'nts Tár- y 
nokot , Csebi Pogány Pétert, Podmanini Pod 
maniczky Jánost, Chulai More GyörgyÖt/,Kœ 
micbáczy Horváth Márkot , Czobor Szent 
AMihalyi Czobor Imrét ésMartont, Gyarma 
tbivBalássa Ferenczet, Lodomerczy Bradách 
Lörintzet , Haraszthi Ferenczet,KorlátköiOs-- 
wáldot; a kik feli'll rendeltetett ,` 

` Hogy mikor más jószágát és faluit ag’. 
îHadak tartásárarováslották, e'zeknek a’ hir 
tokait is meg rpváslották, és a’ pénzt az Ö. ke' 
zekbe adták. Es midön c'íFölsége szolgálatjá 
ban voltak, ‘газу mint követek az országonl 

‹ kiviîl küldettek, az ö Hadaikat Vármegye На 
.dával kůldeni tartoztak. Ha ред-35 a’ Fölség 

bertai is annyiCseb iövén be, bogy aïmagyar 
nyelvet maid tótra forditották már Szent Ist 
`ván'alatt: bizonnyára értették volna a’ Tótok; 
és nem tették ’volna_Sz. lstv. 2-ik k. 65 r. Szent 
László 5-ik 3 r. „Утес Udvornic'.“--- Е; olly 
magyar szó mint Szent László 3. k1 i. r.- „vul 
go ewrü“ annyi mint örii; Kálmán I. -k. Il. 
37. r. „Mega“ i-ik András 5-ik r.1_Bilochi’sa’t. 
amaz örök, megye, ez birák. A’ ki errül mé 
kételkedne, tsak vegye fel , Моё)’ а‘ Törökné , 
à’ hol Sz.'Albert nem iárt, a&quot; 'ki Svato'pluggal 
nem verekedett, a’ fŕ'i-Komorn‘yikot liiiják „Haz 
nadar“ (Budina Hist, exp. arcis Szigeth.) „et 
Bassa — Haznadar‘.,` hoc est Cafesaris Camerarius“ 
в‘ Ház-Nádor. A’ magyar hazánkban Palati 
мы pedig „Nádorlspány“ «h- S'apienti’pauca. 

`És hogy а’ fölötiébb parantsól atónak mos-t is 
mondiák: mit nadá‘rkodsz, &gt;ná al pedig ogy is 
itt közönségesen ösméretesf „ 
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s-zemélyes‘en а’ havdba ment, akkor azö Ham` 
daik ö Fölségét követtèk.` _ ' 

Ez а’ kifogás пай addíg там, még l&gt;a', 
azolgálatbauvolîak, vagy a’ Had tartásra ök, 
‘ладу halálok után övéík, elegendök voltak; 
az' az: még annyit hir-tak, a’ mennyitůl жён-1 
lós had járt. . ‚ ` ‘ . . 

Szinte ugykkî voltak véve ö Fölsége $221 
` káttsai , a’ kik» Szakátsi és Vyd helységekben, 
laktanak. . 

На ki zászlótalan Zászlós ur jószágát bir--„ 
ta, ettül is a’ megye kebelébe lSzámláltatott. 
art. 21. — ‚ a . 

Ha valaki két zászlós jószágotŕbirtLmînd 
а’ kettötüL hadakat is köteles volt tartani. 1500, 
art. Q1. 

Hogy az- egyháziv Zászlósok hadaìkat S_ig«&gt; ‚ 
mond Kil‘ály Lajstroma szerént, melly a?&quot;1`ár-&gt; 

Y nokházba van letéve, мы“ az ország vé~ 
\ delmére. 22. art. —- А’ többi egyházi nem 

шайба személlyek pedig az .1498-ik важен-э; 
döbeli 15--ik törvény szeré‘nt. 

d:Èzekbüllátj/ul'is д 
- a) Hogy a’ királyi Kïntßtár fîzette az 

¿oréziág zsálizlósA urail hivata'los hadaït, щей te-e 
hát minden esetrel a’ Fölség hadaihoz tartoz-». 
gah. Szinte иду ' ‚ ’ — .K 
~-- - l?) az Örökös Had-‘Nagyok hadaL* l 

c) Воду az ország hadai azon népqkbül 
állo'fta'lt'. ачпепуей2 а’ közönséges szabás sze-~ 
:Qui a’.jobbá`gyok l‘nízonyos,I s‘zá'maruìán, lrpjnd.,A 



_n 294 _. 

az egyházî‘, mind a’ világi birtokokra nézve 
adattak; éz a’ dézsmabeli jövedelem szerént 
is állitattak. v i 

De a’ szükség иду kivánván a’ kuriak bi 
zonyos száma után is rendeltettek; a’ mellyek 

` nek álh'tása késöbbi törvények által, a’ midön 
a’ személyes felkelés sůrü lett, megszünte 
tett, a’ mint olvassuk az ISIS-»ik esztendei 
36--ik art. „Quia Nobiles unius Sessionis per 
singula, capita dum regni necessitas extrema 
ingruit insurgere tenentur 1. ideo ratione 
conservationis gentium de coetero non ta 
xentur.“ ‘ 

d) Hogy a’ hadak ki szabásának a’jmér 
' téke volt tehát a’ szükség és a’ tehetség, melly 
arnahoz a’ végsö lehetösségig annak idejében 
alkalmaztatott; Aa’ melly tehetség meg a’ kol 
duló Szerzetesekre is, kiket egyéb eránt a’ 
törvény nem erbeten, a’ lelkiesméret szerént 
a’szükségben kiterjedett, mint az 1595. eszt. 
14-111 törvénybül látjuk, „пес non Monaste 
ria Monachorum et Monialium, quae posses 
siones non habent, mittent milîtes juxta eo 
rum conscientiam et possibilitatem.&quot; — 

,e) Hogy ‘a’ jobbágyoktúl az ország vé 
delmére hadakat minden idöben tartani kel 
lett. ' 

А‘) Hogy Ya’ Fölség hadaì mîndég lábon 
lévén, meg ezek az yellerxséget gyözték , a&quot; ha 
dak fel nem e‘meltettek. 

nz/ ország Hada (banderia), Praelatus 6515152 
Ha e’ nem Будда az' ellenséget, kiál'lott 
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Ióswrak es» а’ megyékf h-àduibìrl мы‘; mint 
‚ ' másddik -felekezéte&quot;&quot;afïMa`gyar ha'ldi 'flèrůńákt'ì 

l 

_ Q 

` 'Ha е’ sem lett lvolńa-ïelegendöìfelkéltisze 
mélyesen Aav vNemesséeg-zvv Fölséggel; mìnt an 

` пай örökös test’` örzöje. Késsöbbw a’~Nádor 
‘lvspány, és az ors‘zágF'öÉapätánnya--vezérlése 
alvatt is ‚ mint a’ barïámdik felekezete‘a’Ma 
`gy’ar badi „видим-ы -- ‚- --1 ‘ь L ‹ 

v Mind azon áltaìf‘ugy vévén'a1~ôòlg0t~: 
hògy ‚а‘ szükség иду kìvánvány-azœgészfMfar 
‚вуз!‘ hgdi erö визите-[дышать ¿wv-ki. 
mutatott helyen az elhat‘ározott naprn'f-mçgà» 
‘Эдем; mivel törŕény sierént mìndég ‘kämen 
-vqltp 1jr. &quot;M_ f »will-1 ‘д: ‚Ц&quot; (ими L', n. 

g) Воду el léyéuialprsàá'g тушат-‚т 
'felkéles l minemüsëga „мы“, ‘Jgnńàk Чеш 
‘ähm al Fölség — ътьыытшаеь 
idöbeni ‚Ё- ` fill ‘в FLE» »i :lmjnxîxv ì. 
А :fAz-tfŕszágy Föka'pitäńńyafmîńd:àzbmálìál 

a’ felemelé's’ gomma'~ Жанна! egyb‘eàìapts‘olt 
‘helyteleńsézge miám-felß‘let terhe-.alá v’oìt téve. v 

h) Hogy a’ mîndenféle häda’klŕak {geh 
¿tesifbanderiagf штаты“ ,— stipendìàti), a1 
~Fölség~bérén 'seninń фа!“ tiem ‘ъёееши Н&quot; f 

' i) ~Ég- hogy- ъыь’ а’=‹—‚гед‚епуездштаыъ 
ne‘messég' az а’ ьтвшнёщщньзц ‘af-many 
‘а’ Ьатйоп&quot;) mi эшдаыдьёщда ‚м niet@ 
-kömez'tefheükw j I _ ‘т’ = 
Ё x fr ’fr .wî’l‘r &quot;sa&quot; mh» `x (eni.:,:\bf=:=}_\} .Iîu t 
'Y .‚.’‹‘‚‚;‚;:„_:‚‚„‚ ‚‚` 9') [tt farmészete’senv, de' tîfrvén e'äeäiffá'ä* Мат 

‚’ ` K yaf'vSzent'Korons‘ibìx-toka шгемешам ‹-_;м:.;Ёшм1;. ‚ЦШ'ШЁМНЬм. . itu-,3. штык-ш 
Várady: a' Magyar zmińmgral. ‘ 15 
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‚ ' n De az ellenséget ,1 „шеренги, m--kßr-t. 
getni ‚ és Íůldözni, Unik lAndrás 1231L-ikesz- 
tendei Homában i'eltalálttörvénnye ésv a’ tür 
ténetek‘.; sterént , termêszetesen ezentul is 
azoktlalfc. @i ' i ` l 

‘мы Hogy a’ hadak miatt való meg rová 
- юный:- йёфпзёвеэмоц. Es hogy. a’ zászló 

sok a&quot;-pénzt magok vettéklfel, és katonákat 
винте!“ fogadtek vés мышц. А’ z_ászl'ótaian 
pedigv e’ «vegre a.’ Varmeg‘yére Нине, .iragy 
Ymasa fogßdott és'fvitte magával a’ Megye 2552 
йфащышшвц ааешыуезеп felkelt.,'.es a' 
щддьдщ Qrszág gyülése elrendclte ,1 ment a&quot; ` 
mint ésire veszük, а’ ktìldés ‘газу vite] 4nem 
wilt: elimini v-külömbséget. .. f 
' . v1),'„Hegy az Egyhá‘zi Rendek , kìtlön a' 

дышит, külön andeszmabeli jöv'edelemtül; 
a’ „пабы is külön a’ hivatalytul, 'kiilön а’ 
:bii’toktuì: ßkàtki ,_.lvliiiiììnl két, ‘(аду több. 16:32:35 
.tulghadakàt vtartßnì kötelessek “так.- I ‚ 
fee: m3» Не” egydßhnderium -„» legkevesedje 

‹ ötvea allarmi ,^».--. _ ' 
f - _ (i A’ honnént a’ rlßövetkezikf: hogy‘.Y а’. mi öh 
ven Гбп. elul Ávolti»nem'voltî Banderium; e11 

¿lenbgn Áaz ötven föbůl álló „Banderium volt. 
_Es innént‘követlcezne.:4 Воду minden ne: 

Vmes a’jlii‘, ötv‘en fg‘ibůl ‘i§le¿töséget',_ attua-»_ 
lajdon iószága mekkoràságához képest 1661159 
tott, (Банды-Ваша) zászlós úr volt.' A’ mirül 
éppep igy világos bizonyságot тети az .1525. 
„даме: sgg-ik arbigysbóvlván: „qnìlib‘et‘do 
yminornm , non banderiatorum, (qui adminus 

1 1 - 1.5.3. - t - ~ «n _ г '. C' g ‘Н?! 1-4&quot; 
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quinquaginta’equites ratione bor‘iorum worum 
tenere non possetypecunias exercituales in 

' medium nobilium illius Cumitatus, ubi bona 
sua habet, dare sit obstrictus“--- És az 1601. 
esztexidei u--ik törvény-„quicunque autem 
domìnorum .numerum quinquaginta equitum 
non‘habuerit, subsít banderio generali Co 
mitatus‘f y 

n) Hogy мы‘: valamînt a’ telietséggel 
lett ,` u gy а’ tehetetlenséggel megszl'mt n’ 263: 
lósság; és a’tehetettlenné lett urak Hadzii.` 
a’ тёгшевуе z_ászlójaïalá ‘Мэн estela. ` 

Ime иду tartom itt az egész (Щи: a’bánf 

deriátusságnak: Minden szon nemea Наша то“, és mint az ország biv‘atal’v „ ‘ 
BaroBegni, ország zászlos Urvának; иду liv 
vatalV nélkül _Liber Baro ,' ‚мы Uxjnak hîfI 
vattatott, az ország Nagyiai Magnatea kö‘ze 
„шинами, а’ ki legalább ötven lovaat tar 
tott,`_ lìüldött, ‘аду vezeien a’ szükséghez al; 
kalm'aztatott szabás utján éa tehetsége aze 
rént gulajdcu jószágábul a’ïliaza vedelmére. 
És lez örök és menhyisé‘ghez alkalmaztativale» 
het az 1556-il: esztendel ¿iQ-il: törvénytérteni. 

Еве!‘ neveztettek Nagyságosoknak &quot;) Ma 
.gnîñcì, `as: majores Nobiles (1454. аг1:‚„5‚) Ms 
gnates‘seul Barones (i608. p. C. t. §. 2.) Do 

 

*) „Nägyaágos“ a’ „мы“; abba'ri „тем 
Mé'ltópá а‘КЩбшЬбыеиёэе.‚‚,М6|Юэё5ав“ az ér 

ш dem és elmenetelkíilömbözteiése„.mìnt dignus 
‘ММ, dignita» méhóság, Маргариты. I O 



n 
x 

..- 'ggßi _i. 

i i míni'(’1454.a. 7.) вапдегйёй (ябоёэнвшям) a’ 
jószä‘g, ’mellytůl adattak; Dominìu’m; az ura‘: 
iìrökös Kapitánnya a’ várának, perpetua ‚Ейск‘ 

‘ mekrůl ‚штата ' а’ шмпучгеьъдыд 
гше ì2-'-ilì‘czimjeben „виде et Heg‘ni ‘proping 
Ińiò‘rèsfii'i s‘tando 'vel sedendo ë't‘prifhi in lcon 
это ‘жёёз’еттепйо , 'atquef priorek rempu-L 
blicâm augumentando et defensionegn Pa'friaè 
y @@ÉÃÚÜO“ **) &quot;sfe’ sz'erént ‘a’fhádáik‘ 1.a e’lö-ì 

` nïé'hïáä'ïäg‘zi „И“ ‚&quot; ‘_ - _ _ i ‚мы‘. Jn&quot;, 1: ‘1..1 ' .» i :'1‘ 1 

мы’ ezek mené@ штата;- his». 
sebb nemesség volt, Sz. Laszló 3--ik K. 2. r. 

' тщёегь‘ъшш 7'-ik l§-`-lien, 1`45`4'a‘î'5. ’11am~ 
пей‘ neúiesiség‘ére'ba'nexn'értéké’re ¿tés 'Hiindég 
“фа! èì‘edŕi tekïntet'ére‘ nézve'ìtëhat’a'inaà 
hqtaiii‘ì'a'si ez' ‘kiàsêbb' ‘мышц ńerńëgßfés‘á’ 
ыьдушьыьь au am.' www; «a вы: 
ш одщгаие af‘igßszäg'a «11111111111511541162 ke’- - 
gest] я 50o. 2 _1. ‘1_52‘6.- гуд-&quot;16045 111:' nar; è'. 
lŕözönsiégesenu a’ megyebeli neniésseg, ` no_biî 
les' Comitateńsesr ńe've Ialat't ' îött ‚' “1,27; 1 12. 
“Ё. ‘VA’ z'ászlós urak'hadai a' kiállásbän en_-’ 
ker мы kötelessek _vqlta'kz‘ 1591.122. am, 
v`b'.i.~ ` ‘ _ -` Т‘ '-\'Uì\\r К): -iiïer . ~ Ü _ f .,«fnl Ё’ 'il 

&quot;ы ‘Kötelesaégeki'e мм az o'rszâg‘hadiiiVVA 
“(Ц „2. 1.‹‚ . ,1,- \ ‘ум agit-*g 
 

l“‘) Ez Ы ama hires ChrisostomuaKon'stnntinápolyi 
P’üspök mondására: ,in nullo sit minor, qui est` potion nec ìdeo тент, quin major,1sed Изо 

_ ‚.цра]ог‚ quia шепот.“ .А;д‚:‚_ п _ 
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hasonlitottak egészlen a’Fölség hadaiho'z; az 
az: a’ véghelyek védelmére, а’ hol a’ Fölség 
hadai nem Vgyözték, kirendeltettek: 1519. 34. 
а’ mezöbe, à’ hová а’ мйьзёд kivánta, oda for 
d1'tattak,_az' ö mun-kalkodásoknak, mint láttuk, 
batára- nem volt. De más _hadakba‘felosztani 
nem lelwtett, azl ölf állásokban is lehqtökápp 
sort kelett tartanillñßä; 27. „.„hma 

A? nemèsség ellenben, mint az ország 
közönsége (nagyobb és Мамы) személyesen) 
tsaka’ véglsö _veszedelmek elmellößésére де] 
vén' fel ,_egyedül tsak támadók ellen szolgált‘ 
(kivévén’ mlndég a’ szükség. eáetét, mellyeklaen 
a’ Magyar Királyjáért ée '_haçájáértîminden ál-g, ’ 
боты-а: kész. volt, mint `«_Jzityjai Elçji, „para 
nihil habuissent in mundo , quod perdere ti-r,v 
muîssent pro illata'sibi injuria. (Anonym.) 

’ i; »‘ &quot;Magg, ¿lg 
Ezekbül látni valóz'flmgy а’ magyar' had! 

еще!‘ ezen természetes Aegyilgyü ’) alapon vépilìllzxk 
v-édelmezi a’ ki birja, mint a’ birtokátùl -kitelnI 
lik ,' azon te‘kintete `szel‘éx1t,~a’_~mire .vágyödßsaf 
m-ellett vjutott', és van. l. ' ‚ ‚ ’ ` „L-_». _ » 
..—ь————-———..—:———.ь—_. ' 'lf‘iìg )n.{uq' 
l &quot;Ч машет (jé)&gt; simplenv mj!gj/ai'lamì‘e'gyiigylia` l` 

mint'Y ens y simplex ;~~,a' семинар!“ ,-n mint С‘. 
„Мн simplex, Qgyetlen magyarul ’s ülgye Фиат 

‚ .` ' A ì . 
` — ’ - «ff s- - ' h1 :..i H911? 

‹ “т;- -;.’ .' l ‚ ,..v‘ ,n _ ,n “_Li‘iäx! 
‚Те ,« ..|«|`._ „y ¿_. puni, is 

. ‘Н '_i i v' ’ i' &quot;&quot;ì“&quot;-°' кг}: 2. »T &quot;L't I .'&quot;ly'il'l&gt;` 
‘ \ 

' .l . . g&quot; „. L.' ~\'».&quot;~ &quot;l ' lîlllrllil &quot;&quot;Ü 



 

`Az |504--ik esztendei törvény a’hadakra 
nézve illy szabásokal tett: Hogy nem lévén ' 
elegendő a’ F ölség Hada az ellenség viszsza 
nyomására, mingyárt az Edgyházyì zászlós és 
zászlótálan urak hadai keljenek fel; és ott, 
és addig, a’ hol; és még a’ szükség kiván 
nja, szolgálni ta'rtôtza'nak. y 

Ha _elek se volnának- elegendők, akkor 
a' zászlós urak hádai, és végre a’ többi ha 
dak, fel emeltessenek, és segítségre küldes 
camels. ,24. art&quot;, 5 

Ha ezeket a’többi törvényekkel öszve álli 
tink, látni való lesz, hogy ezek a’ régi törvények 
és szokás ellen voltak. Mivel eredetőleg és ezen 
Fölség uralkodásáîg ’a eddig mindég az ország 
haday melly e’ három utolsóbul állott, egy. 
папе kelt fel, és mind . eddig szerentsés ki 

y_xnenetgzlleL De иду láttzik, hogy édes hazánk 
‘свете а’ fölséges Istennél a’ Magyarok vétké 
ért elhatározva lévén, e? törvények lettek а’ 
Mohátsl veszedelemnek bevezető beszédje; 
mert valamint itt az Egyházi&quot; személyek a' vi~ 

— .lágiakat, ezek közt 'a&quot;'nagyok а’ kissebbeket, 
e. Mag‘nások a’ nemességet elnyomni kíván-v 
Vál) ‚ kiki a’ maga kezébe igyekezet; a’ fegy 
vert rakni, hogy ezen idők vétkes és siralmas 



‘- 231 ‘ 

’ ‘ szolcási несём; а’ Királyt éppen megvetvén, 
aßsz‘egény Nemességnek &quot;) а’ tsontja ‘еще!’ 
xs klzsarolhassák: ki nemÍ veszi észre;` a’ kia’ 
Mohátsi veszedelemnek а’ historiáját olvassaß 

.— hògye’ törvény azon szerentsétlen 1526 вет 
Èendöben a’ Tolnai mezöken való lass-u meg 
)elenérsnek az eredeti okai közül еду lehetett. 

i&quot; .l 
 

*) Ne botránk‘ozzon senki meg abban, hogy itt 
&quot;Яма szó a' nyomorult‘ paraszt elnyor'násárul: 
шея‘! ez az urával tax-totti azö szövetségébe farm 
‘тон, kö'zönségesen ö ̀ volt а‘ hatalmas, pénzt 
vert, ostora a’ Nemességnek; Яну nevelietett a' - 
Nemesség ellen való felk’elésre, melly 15M-ben 

I 'kiütöth JÓl mondta Salamon Király„n_ihil novi, 
sixb sole“ ép en ugy hanyatlòtt meg magyar or 
szág, minte ötte, minden országok , ń‘ìì‘v'el‘aàou ‘okok szükaég‘kóppén azon következtçtósd: esi 
lcözölnek --- „Prosperumque loris Romani cur 
sum lmperii çrehrae posthac ac faedissiìnae do 
mi tempestates interpellarunt, quarum ab Tri~ 
bunis Plcbis nata sunt initia. Alehalsscilicet Pio 
ma in sinu suo malum intestinum : invidiam 
plebìs adversus Patricios; Tribuni Plêbiamagis 
magisque invaluerunt , eratque per eos ßespub 

’: lica quasi divisa bifariam; multa oxtorserunt, 
’Y parumque aberat, quin invaderenì Principa 

шт“ iria Danes Justinus. után. --- A’ magyar 
Nemességnek (azon. értelemben, mint most jön, 
tudni illik, а’ megyebeli az az: kissebh nemesi 

.. ségnek) hogy természetes és törvényes védlcîn 
lennének a&quot; Fô Ispanyok (‘а azok hely'ártóii, 

` 1647.112.) de ezenidökben Киев kìvótellel azon 
hivatalokat elfogla'lták a’ hatalmaskndók, mintA 

’ az esküdtetésökre törekedöÍ сайте: törvénnyei 
_ hazánknak bizonyitiák, 
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‚я @Ugg `líttzik, hog’y' e'zén idöben az draf/'ag 
megliasonlásá, és öszszßveszése., a’ теща: és 
vég körét шт, és minden átalláson altha 
tott, .Mind eddig ambár a’részre hajlás, melly 
пиву «rolt»y is, a’ törvényekben az igazság el 
ösmérése lelkél: tapasztaljuk., bizonyságul , 
hog?- többen’voltak a’ békesség, igazság sze 
retö Hazafiak a’ hatalmaskodóknál) e’ ты‘ пер 
szin alatt a’ szegénységnél Aes fösvénységnél’ 
fogva vetvén a’ csalt, a’régi szokástul зайди 
ságtul eltavozni kezdçtt.:~ 

Valamint ezen idölcben , tudni “Ш: Ма 
tyás` Király igen hatalrnas‘furalkodâsa meg 
szünésétiil kezdvé'n, a’ legszentebb törvénye 
ket is máx’ tsak az lstenfélök és ügyefogyot 
tak штаны‘ meg, --- a’ honnént az a’ köz 
mandas ~tarnadt: „Meghalt Matyás Király, oda 
az ig'az'ság‘&quot; иду ezen idötůl fogva иду kiütött 
a’ штативы)!‘ részl‘ß hajlása . a’Fölség jussai 

‚ '&quot;9 

. ŕ 4.... . ‚ ‚ _ .« î, _ 
’) Elan ázlúton ép'pen гелей el mìndon ország 

n’ világon: ,.lgitur Primo pecuniae, dein lm 
perii cupido crevit. Ea quasi materies Omnium 
malorurn fuere; narnque avaritia fidermprobita 
tem, caeterasque bonas artes subvertit. Pro his 
superbìam, crudelitatem, Ввоз negligere, om 
nia venalia habere edocuit ‚ ambitlo multas 
mortales falsos fieri subegit“ irja Salustius Ro 

‚ ma hanyatlaisárul‘0 Eilenben депо Moysesnek 
nz orazáglásra tanácsot adván azt mondia .1 
„provide tibi &quot;йод potentes,et timentes Deum, 
in quibua sit veritas, et qui oderint avaritiam“ 
Eind’ 1B» “‘ ' ›— 

i 
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правам, és` a’ szegény Nemes‘ség'zlnyñmá 
sa.' az Шоу-ЕЕ езйёепёеё 7415125 8-ik` 
törvénnyel, ' az ország felforgatóiellèn'kbl'lény 
büntetést szabni kéntelen ‘ой-32611063; --`- 
De ez is haszontalan volt; --— mivel az erö és 
hatalcim a’hatalmasok темп-„ан. Eliëz já 
r'ult, hogy a’ Földes lura‘k‘a’ io‘bbágyaik'hatab' 
тамады: se fenyit‘e'tték'.&lt; 1498. 8.î&quot;a a.‘t.~---- A* 
ho‘ïnnuxr, hogy a’ para‘ázt‘haliorú követkfezett 
légyen, eleget bizonyit-ja az 1514 es'ztJörvény 
de különösen a’ 33-ik~art. _. „quia nemîni 
dubium est, quod'pŕaeterita alïlictìo rusticana 
peccatis nostria exigentibus permittente Deo 
шага est“, ё. 1. peccata витает exeo creverunt, 
qu'in'sempe'r ‘impunità ma'nserunt, unda la 

I &quot;сейфа; furta, homicidia, adulteria, falsarum 
monetarum cusiones , incendia , aliaquu'malo» 
rum .genera multiplicata sunt“ ---- Szöŕnyiiségl 

_. àlmyira ment а’ törvénytel'en keny, Маша’ 
törvényes birák itéleteí 'végre haitásá‘ra maidf 
az egész orazágnak fegyverbe kelni kellett. 
1507. 1. 1518. 3.4.5.6.@ lgy érettmag'a’kö»-- 
vetkezendö v‘eszedelernre'aß ország! ‹ 

Tv V'.‘\ . :inf'ißw fr ‚ ¿_1- laghi) *ß* Ё&quot; 
Az i5‘07vik eszten'dei‘Ó-»ik töŕŕén'y тент 

де“? Hogy a’ Fölségnek ezerszern'élye's 1465:‘ 
lójat szokás szerént tartani kell. ‘д ‹ 

Ezek mind 'Magyaxfak legye‘nek#` ii.: ‘i 
Ezekbül 40o-at az udvarban шарм! far? 

поп, 60o-at pedig a’ veszedelruesebb ‚душ 
lyekre állìtson. — ‘ ' _`. . f ‘ 
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A’. végh'elyek megva'zggálásaÍ eùmßön- l 

ként a’Palatìnus és Став h_irája euibçrei ál 
tal, a’ többi- közt megtörténńyen; (а’ .kiknek 
ez‘eddig is Llnikìtelèssńglxe. volt. 1498. 430-' ‘ ’ 
' ' ‘мёда: ьад‹5‚'‚‚1ь{ь&quot;едед wrvéniíèkA 01 

vastatnak a’ hádî dolgokra nézvç‘: 15181’ 
_ Tolnai gyüléseg: Hogy а’ közelebb való Szent 

Mìhály na'p'ra mînd‘en Prael‘atus , Báró urak, 
az ovszág elökelöi, 2a nemessége, fejenként . 

`ll'iég az egyház helyessek is, hadì készülettel 
Bátskába lemennyen'ek. Az urak ugyan az ô 

« állapotjokhoz kép'est, a’ Szent Koronához,kö- 
vetkezöleg ö Fölségéhez viseltetö k'ötelesvhî 
tek és'hivségek szerént, mennél Íobb mod 
dal és készülettel', a’ nemessek pedig mìrgden 
20 paraszt hely után‘ egy legalább könnyů 
készületü‘lovast magokkal'wivén. Magok ре 
dig azon nemessek, а’ kik 50 vagy száz-,job 
bággyal bìrnak, uglmînt a1 Húszárok felifeg'y 
‘меняете. sz-ìk/ art. ' A 

А’ Káptalanok, Gyůlekezetek, Praepos 
\ tok , Ap'áturok, azon hadakon ЕМ}! ‚ a.’ mellye- 1 

lxet a’ dézsmátul tartanì tartoznak; más egy 
házi személyek is, akár лежащей, вы!‘ nem, 
a’hkik dézsmával nem bírnak, 20 hh. ‘пап 
egy lovast, Amini: fönt, küldeni kötelessek lé 
gyenek. 3. art. A ` l ‚ ` 

Színte иду az Apáczák is, és más ¿iz 
vegyjószággal bìró Aszszonyságok. à. art. 

’.Szìnte, иду azok, a’ kik más ига!‘ szolA 
gálatjában, és pcnzért foglalatoskodnak, ma 
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gok helyet mástakůldjenek, és hadakat is, 
gentes , mint más nemes'sek külgyenek. ‚ 
A Trenchin, Nyitrß, Arva, Thurócz, Zó» 

lyòm és Szepes vármegyék azon hún-arba, 
gyalog puskásokat vezessenek. 6-.ìk art. 

A’ háboruban minden ‘Мг nélkůl menu»&gt; 
nyenek 8-ik art. _ _~ 

De ennek se lévén ватт! foganatja, an 
azon 1518--ik esztendei Báchi gyülésben így 
panaszolkodnak hazánk attyai: Ambár eddig 
is sokszor sok jó és haszuos az ország javáira,Y 
és csendes megmaradására, és különösen ö 
`Fölsége uralkodásának öregbétésére nézve 
rendeltetett, és &gt;elhatéiroztatott; de migelan». 
пак megtartása' és végre hajtása soha s'e kd@ 

_ „имен; mindenek haszontalanok lettek t 
Qöbbvéghelyek elvesztek; a’ többi falai ¿lbf 
düledeztek; számtalan emberek azon idökbeu&gt; 
viszonos gyilkolással, és az ellen-seg álfalvawA 
ló elhajtással elvesztek. Её F ölségének adott 

I pénzbéli segitségek keveset hasznalták . és rö 
videden: öszsze “так: roszrendel az они“ 
dolgai иду а’ védelmezésére, mint az Ева: 
ság kiszolgáltatására nézwe folytanak. 1. ё: 
Azért, .hogy minden, akar régi akár mostani 
rendelés erös és állandó maradjon, köteles és 
tökéletes véget nyerj'en és érjen, köz egyet 
lél'téssell rendeltetett, és határoztatott, S2. 
HogyV az ö Fölsége _és Оттава dolgai végre. 
hajt'ására', és végsö tökéletesítésére két jáim«- ‘ 
hor ё’ hiv Kintstárnok. egyik a’ Dunán in 

l 

y l 
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nen, níásîkia' Dunántúl való részére'a. Ne 
messég közül választasson, és ezeken kivül' 
minden Vármegyében egy“ Eskütt Nemes, а’ ki 
szoros esküvés alatt mind “az urak mind a’ ne 
messek4 azon megyebelí jószágát és birtokok 
minden jussait felszámlálják. Az urakét ugyan '_ 
azért, hogy a’ jobbágyok száma kitudódjon; 
melly szerént hadakat tartani kötelessek ; hogy 
a'hadak_ tartásában csalárdság éé hiba ne tör 
ténnyen. 3-ik A’ Nemessekét pedig azért, 
hogiy a’ béresek , az az hadak (Stipendiario 
rpm, sive gentium) tartására kiszedni szokott 
pénz felvetéssel és számmal előszőr az Eskütt 
nemes kezébeűazutánaő általa a’ fent kitett 
ország kints Tárnok urai k'ezébe adas-sanak, 
és Ы! jegyeztessenek. 4-ik §.*A' kik az ő igaz 
szánfa‘iszer‘ént, a’ köz törvény értelméhez 
képest az ország védelmére а’ hadi dolgokban 
jártas hadakat fogadni; a'zászlós urak is,és 
a’ véghelyeket tartó tisztek isnaz ö' jubba' 
gyaik száma szerént á’hadaikat készen tar 
tani, és azokat mindenkor az ország véghelyén 

tellyes számmal fenntartani tartozzának.5-ik Ezen fellyül а’ Praelatus urak иду а’ dézsma 
mint а’ jobbágyaikra _nézve való hadaik felét 
hasonlóképpen a’ véghelyeken tartani, és a' 
nyilvánvaló szükség idején а’ másik felét is a&quot; 
Királyi Kapitány urak levelére, a’ kik 21151104‘ 
toznak, oda küldeni, ugyan a’ véghelyeket bi 
ró tisztek is a’ tisztségekkel járandó hadaikat 
magokkal ottan hasonló módon mindenkor 
készen tartani köteleztetnek: Ó-ik Hogy 

J 

I. ' 

I 
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а’.мазь„шенуеимыааяд ‚М 11min §01», 

I (ime miïlettla’ fogadás következésëliepentul 
-hejába`, Iés haszonnélkůl tartatni ‚пе látmttas 
aanak, ‚7. §. A’ többi nem мы“ uralgm‘fyìil 
egyik a’ köz törävén-y formája szeréntgßtizsz’e'à 

__ mélyßf‘kivévén, mellyek` “он törvény'îerçjég 
vel kiwétethetnek; .és `а’ mellyeket«_ö_¿F_ölsége Y 
mia áx‘xnevezzen meg , a’ Nemesaégközé 
“а!!! älîflââanakr.; ‘_-' - .. Ã1, ‚ Ш!‘ ‘в bid г 

. ̀1.1¢);.Mu'gbi'mte{tereselilelc` МЫ: а’ VárakaLel' 

др’) А’ Szerzô tôbh illyet olv 

‘стенах. 30. áiïb» ..._.1.f.„..~.`.g¿závp. 1_, 
. ~Minden Praelatus, Zászlós , Nemes és 
Vármçgye a’ hadait, a’l 'néki már régenkiren 
де“.` véghelyen, мну“; számmalf ¿meg most 
meghagyia ,= 'és -mîndmddig még a’ Тамада! 
(mesh atamzott idöm) шашек _:gondqskgdhm.. 
nàbntLtartsáMnè. hogy megürüljcnek és lele» 
шезяцбпыьдЗё. .aft-.1' ¿fw ’l :Sadi-121413:? Ни} 
' ' Minden szövetségei‘- ‘Чай utalmak egy»` 
мы; szünnyerr‘ek‘megï' (а’ `lìomaìl feudali; 
systeïïnabeli ‚мыфавыщадьтг ‘s 'Lf-&quot;1'. 
~~ ‘ ‘ f › fi _ › .und :w'az'i 

 

‚А ‚АТ’ЁЗЁЁН Н,‘ 1 
_ ‘laso’tt ,`ez_ védlôlcölée 

i ì volt, а; urallcodó erötlensége vagy b'izonyfai' 
`*“&quot; lansága miáttfMellly könn'y‘en'îá&quot; «мазать 
‘ ` okot МИН, mint az 15_36-ik esztendei‘O-ik artià 

£21 i. _ 

-M culmhul kitóttßńhÃOszve szöuetkezz'ek pedig 
энд‘ fkét, három ’s ШЬЬ'шЫс, mint _.a’ környívil al‘ás 
:n .Trnegkivánta., és `mint látni valúszöxetségeket 

,irásba feltetiélgïa r'nag'okat ‘Енот „mutua 
‚Ч -‘ B_demedianteìń (u, (1.15.) lekölclezlék.' Ezeket 
- 1 .winden e‘selre'külömbözteini Вена’ Рко‘есйо‹ 

nálistul , xnellyeketlïagy 1x1-akt gdni Даша!‘ а‘ 
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Az еду házás' „тети, {nivel szerñélyei‘e’n — 
“kelnek fel, a’ hadra ne fìzessenek. 36.- art.; ’ 

Innén-t kîtettzìk, miképp чаше: meg a’ ré.. 
gî Magyar vitéz jó hadi reńdnek ereje, jó ne-'~ 
ve- és hire: a’ F ölséges 'hatalom elgyengíçé 
se, a’ Neme'fsség einyomásà, az Országnak szö 
vetségekre való&gt; feloszlása, Áa’ világ javaî utân 
szerfel'ett &gt;való f hajhászás, igazságtalanság , egy 
зяби“: а’ törvénytelenség Щи]. Minden. ag` 
eröszakrmaz önnhaszon kersésre volt 111161 
ve. A’ kötelességét már вены se tette.v A’Föl 
fség leihtá Tára tires` volt.l Se a’ Fölségnek se 
a’ h’îvhñńòäòkhak hadai nem voltak. Ánvégä 
helyek kàpìtá'nságai láthatóképpenr 163211561: 
1‹а!#о|та1‹ Кыштым, mellyekbül e' hivat’aloa` 
îulaidohosok éltek, éz hadaikat tartották, а‘ 
Kapitányo'k a’ nélkůl is hatalmas Идите-шай 
bul детишек: Ezek se ßtizaztségelxkel jálvan 
dó, vse' jószágoktúl esendö hadaikatki nem 
állìtották, ‘аду nem egés‘zell. Az отладка 

yjaî a’ szöveqégeïkre ügyelték. A’ kissebb 
irtoku n'emes )'ószágátúl a’ ïármegye zász 

lója ай állitotta katonáïìw, és af bérekej: oda 
ñzette: „её-вы elken, és vítézek nem vol 
tak, иду fsak késön, hamarjáb'am órára na 

 p); Кайф&quot; ~ ‚ v ‚ f ‘ î“, 

'ebb Nemésseknék, kfîzönségesen hi r 318€ I - Hi veì ne L Ez egy oldalu liötelezés, és közöm 
cégesen felféîeì пенал van , ióban és roszban; 

t vxt_rìvel'min'c hiveînek ‘де kaptsolt vala az‘ügye, 
“f пёс: eìt csudálnì és rosz néven venni nem le 
&quot;T‘Ü het, és ezeket is nevezi a’ törvény az {как kö 

&quot; — ёдиьтамм an. э. изв. Y »ffm 



pra: a’ vizsgálás ide'j'éfre tudni illik öszjfe $212 
dett, a’ háborúba szinie járatlan földnépébül . 
volt.- A’ véghelyek kapitánnyai sürg'etései sü 
ket fúllel halgatìattak. ’sam Ezekért mint a’ 
törvény 111011651:` Neve volt a’ hadaknàk , de i ‘g 
had-ak nem voltak. 

- Igy volt az o'rszág többi dolga is: a’ Ki 
rály jövedelmétl mások foglalták el (1518.Bá-- 
tsi gyülés 37.). --- A’ Királytúl már ki nem 
telt, ‘аду gyakor szokás szerént a’ haza- za 
varok által oday vezettetett, hogy nem ‘еде! 
mezte az igazat (ugyan ott 5--ik art.) -- A’ 
véghelyek gondatlan elvesztò'i, bár törvénye 
sen kiátkoztatván, meg nem büntettettek. 
30 art. ’sa’t. 

De hogy ezen törvényeknek se lett hasz 
na, Ищи!‘ az 1522 esztendei törvényekbül, тег: A 
az 55h-ik articulus bizonyítja, hogy néxnelly- 
Varmegyék béressei fblvévén a’ bért , idönek 
elötte oda hagyták a’ kapitányokat: öxlök. ta» 
núságul , hogy vmidöl'regy- ország hanyatlik, 
nem й} törvényekïáltal, mellyek tsak a’ za-I 
varodást,tökéle`teesí'tik,.- hanem a’ régiek szo 
ros meg tartása által lmenelsedhetik megfa’ 
végsö` lvmszede|emti'1l..-»- Némélly Nemessek 
tl'íbb vïármegyékbül ki sem állotiak (5A-ik art.) 
lianem oda ha'za hatalmaskodta'k; (551-111 art.) 
EsBelgrád és Szabátz «как is gonoszul vean-f- 
tek el. (6o-ik art.) — ` ` ‘ - 
.-1 - A’ -Magyarokhomvaló bizodalotn; se volt 
még az udvarnál (binonnyára a’ hatalmask'of 
dáaok' ngiatt) _ 15:23;v Ч. ‚Аз Draag; éme’ ' .Í‘Íêlfn 

\ 
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sêg solgâlatîában való könnyiì eljárás 'annyi 
ra ment, hogy ámbár_ bizonyosabb „мы: 
cgy vár- Её: Kapitányrg lève bizva, а’ végre 
Ahogy ha egy'elment is,- a’ másìla‘f‘ej‘ev venz 
‘бы: alatt е! he, hàgygya, ezek me'g îs-_gyakor 
Kapitány nélkül voltak. ---~És ezek azért tör» 
сеты‘, :nivel a’ Király ex‘eje még nem állott 
helyre (art. 18.) -- А’ szükség az ellenség ter» 
jedése és llatalma gyaŕapodása- miátt pedig 
nagyobb-'lettz azért már а’ birtokosoknalnïao 
hh. `ниш kellett mgával еду’ lovast vinili.,l a' 
falsö váitmeg‘yéknak-Radig иду mint Trenchin, 
Zólyom'ï,~ Thurócz, Arva és Szepesmak,- annyi 
gyalog »Puskásokat (19.y art.) ‚-- Az ‘еду há» 
zas némessek, a’ kik személyesen- стопы: 
fdkelni ,' -kényes'en kotsin mentekŕßmelly az 
.i'xtlnözetlidn akadályt ¿s alkalmaîlanságot всег 
яещиёгт 204k. ai‘ticulussa'l m'egftiltaiŕi sz'ük 
дед lett. :A’ Надя!‘ törwény és szabadsafg ellèn 

&quot;másjoszàgán élbek,I ё; se а’ Papságot ’- se а’ 
nç'meseég'et nem tekínbették , annyival дамы) 
а’ szegénséggel gonos'zul bántak , és a’ S21-ik 
art. :ältaly ellenek a’ «h'alállal vuló büntetéát kel- ‘ 
let máx' reindeluì. 'A' Föls’ëg jus‘sai'- elny'omá‘ 

lAa ,~-fa?--Fölsëges kix‘alyi ‚Мышей &quot;megòeté'œ 
(мну c‘gyedül mìndenlrosznak _oka volt) an 
nyira’l-meìit: 'hogy a’ -parasztpk is Еэа1м15уап 
pénztïverettek ‚ a?r kik, és àteln'late'tölegI :mail: 
ellen (art. 40.); szìnte büntetést kellett szab'nì. 
A' tìszt'eleñdö Papság is sok nemessek'joszá 

'alá hajtotta , és. hadakat „они 
item&quot; щит; azért -(a. 42,) kötelességiìlI ada 

I 



tott néki. A’ jobb rend végett rendeltetett, hQ-gy 
minderi Vármegyében а’ Nemesség felkelésére, 
és a’ hadak rend tartására ö FölségeKapitányo. 
kat nevezzen ki, иду ёгтёп а’ Nemesség Генш 
lését, hogy a’ hadaikaj; abba a’ megyébe, a', 
hol laknak, niár ismét magok magokkal vigyék. 
(art. 44.) А’ Kapitányok i‘endelésének legföbb 
oka az urak hatalmaskodása (art. 45.) »- Az 
Egyháziak felkelésére nézve rendeltetett: Hogy 
а’ _Praepostok , Apáturok , Káptalanok , Kon 
ventusok, Apáczák , a’ kik ‘Мёд; jószágot bir 
nak, személyekre` nézve mint a’ vilagiak a&quot; 
hadra köteleztetnek; és mint más bi'rtokos 
Nemessek a’ jószágaiktúl gyakorolni tartoz-- ’ 
zanak иду, hogy _annyi lovas kůldessen, a’ теп 
nyi Канапе!‘ van a’ Káptalanban, és mind azon 
által ai dézsmáktúl is kl'íldeni tartozzanak. 
De a’ világi Praepostok, és más Egyházi sze 
méllyek, a’ kik haszonvételt és méltóságot'bir- v 
пай, а’ Praelatus uraik meg határozása заса 
rént személyesen jönni tartozzanak (a. 49'.) 
Közönségesen рейд rendeltetett : Воду а’ kik, 
a’ királyi levél által meg hivatatván, a’ kö 
zönséges hadba el nem jönnének, halállal 
büntettessenek._ Ki vévén, a’ kik nyilván bete 
gek, igen öregek, urak’ és Nemessek’ hadi 
vagy házi ’s gazdaságbéli tisztiei. De а’ kik 
más pénzén mennek, magok helyett másokat 
külgyenek. (art. 41.) 

A’ Fölségek etsétieivel és pénzével 
visszaélések tapaszta tattak. 15523. 3. 4.’ А’таь 
gyar а’ maga országának, vérének, törvennye' 

‘(дн-аду: a’ Magyar Za'iulôsaágról.- 16, 
1 
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nek tapodójalévén sok tisztségek szüntelen 
k 1 idegenekre &quot;)'bizattak. 

 .a 

') Az idegenek ezen országnak sok szolgálatot 
tettek , azért sokan vétekül tulajdonították ezen 
törvényeket а’ «Magyaroknak; de ok nélkül: 
mert a’ Magyarok nem tsak szerették az lde 
дамы; és szívesen befogadták; de. nem is 
kivánlák más tisztségekbül kizáratni, egyéb a' 
honnént а’ nemzet Kormányozása, és nemzeti 
nemüsitése kiment. Ezt pedig idegenek által 
Liratni , most már senki se tagadja, hogy ve 
szedelmes; látjuk mit tettek а’ revolutionalis 
Frantzia képzeletek mindehol, a’ hová értek, 
még Orosz országban is, a’ hová tsak a’ kex ésx 
Frantzia nevelők által vitethettek. --- A’ bizon 
yos, hogy Franlzia Frantziát, Angol Angolt, 
Spanyol lSpan‘yolt eszközöl; ezt bizonyítja az 
egész új világ: - kétséget se szenved, hogy a' 
Venetiaiak és Lengyelek 2Lik Andr. 28 art. 
1486. 32. 1575. I8. mint Republikanusok és 
a? Magyar örökös Feiedelmü Alkotmány ellen 
közői zárattak ki Örökre a’ Magyar'Polgárság 
bul. —— Azért most minden régi Nemzetek, а‘ 
kik nemzeti tulajdonságaikkal megelégszenek, 
а’ kik tudni illik a’ régi jámborságot és hékes~ 
séget szeretik, mindent, a’ mi a’ régi- nihil 
novi sub sole, nem a’ törvénnyök avulnak, ha 
nem az emberek romulnak) -- jó erköltsöket' 
válto ztalhatnák, igen böltsen (‚тарифы kizár 
nak; _és boldog népeiket elámitalni nem hagy 
gyák. Bár erre előbb, mint már keső volt, vie 
gyáztak volna eleink! nem jött volna szokások 
’s törvénnyek megvetésre, országjok hanyat 
lás-ral. Magát ámítja az, vagy el van „ámitva, 
а‘ ki ezen a’ világon akár hol,.akár miben, tö 
kélletes szabadságot , egyet-anyaságot, vagy jót 
képzel, egyéb az Isten akaraijába való “ждете. 
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És hogy ¿des hazánk inségei’ keserü po 
hara megtelne, a’ hitbeli szakadás most leg 
szörnyebben tůzeskedett. 

Általlát'ták az ország Bendei 1526 езж 
tendei Bákosi országos Gyülésen, hogy az or 
szág ezen felfordulásának еду gyökeres Oka 

 

által adás által; vagy hogy a’ ny'ughatatlanság 
azt adyon, a’ mi a’ természetében slnts: békessé 
get. -- Igazpgyan `hogy ama ió szivüsége a’ 
Magyaroknak' végtére az ország legszerenìsét» 
lenebb léliben igen megtsökkent , és a’ 161‘ 
vények már épPen minden tiszîsógekbül kiz-ár 
ni rendelik az idegeneket. De hogy `ezen ke 
ményebb rend-elés is tsak а’ n_emzeli lételnek 
megtartását a’ környůlállásokhoz szabva 1261 
zotta, tanúnk az |553-ik esztendei lq-iklöw 
vény igy „от“. »- „Suplicant autem UO. et 

‘ SS. Regni Majest-ati regiae, ut quemadmodum 
Majestas sua saepenumero obtulit, juraqne et 
libertates regni postulant, ё. l. dignetur tam tri 
cesimatores quam caeteros ofliciales regni pro 
ventuumque Ungaricorum Administratores, ne c 
non Praefectos Arcium et aliorum locorum in 
regno Ungaros ac non externos consiituere' 
Cum ex publicis’querelis jam multolies inteli 
за! Majesfas sua: quantis injuriis et damnis af 
ficiantur regnicolae ab externis huiusmcdi of 
Íicialibus propterea, -quod nulla in -regno bona ’ 
habentes, jure se a quopi’am convinci,'vel poeam 
рай поп possek sciant. S.I 2. indignum insuper 
videatur, eosdem externos litteras, quoque ipsas 

_.' S‘nae Mattia, sub Ungarico sigillo confec'ias , et 
regni Judices palam contemnere,“ e’ szerént kiki 
általláthatja, hogy e’ kivánság, a’ vétek ocsmány- _ 
aágához szabvfa, még igen mica példajû ‘Базы 
tartál volh 

. 16 a» 
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a’ kïrályì Fölség erötelensége; azéri renöeltélc 
(art. l. 21.) hogy a’Király a’hatalmával éljen, 
a’ tìszteket akarattya szerént ki nevezze és le 
tegye (art. 2. --~ De az ö jövedelmei mind 
eddig hivebb kezeket kivántak (а. 3. 6) А’ 
Véghelyek még most is gondvìselés nélkül yol 
tak , mert a’ Király pénz nélkül szükölködött 
(art. 4. 5. 6. 7. 8. 38. 

Az orszâ tehefségén fellül,a’haldol&lt;lóhoz 
hasonlóan eróködni kész volt, rendelvén a’ ha~ 
'dak dolgába (artf5. 8.) lhogy a’ìFölség a’ há 
borúba készljön, a’ banderiuma'tfelállitsa,,és 
nem на]: a’ его/сон törve'nyes ‚задай lié 
szen гипса, hanem mennél többet lehet sze 
тете‘). ` ' 

А’ Ргае1ашро1с is és Zászlósok а’ törvé 
nyes hadaîk számán fellůl, szinte иду а’ tebe 
tössebb nemesség, a’ haza védelmére mennél 
nagyobb készülettel a”hábor`ú terhét “11:11 
ják fel. 

Es‘azon Буй! köteleztessenek a’ Nemes 
séggel együtt fejenként felkelnî, és Ö`Fölsé-- 
gével olly nagy ellenségnek idején спеша! 
lani. (9-ik art.) ` y 

Az egész Parasztság fejenként készen lé 
gyen; és ha az utolsó szükség megkivánnya 
fejenként, ‘аду ha ö Fölsége иду akarja, 
ötödrésze, jól fegyverkezve felkeljen, és a’ 
hol ö Fölsége elrendeli , öszve seregleni tar 
iozzon. ( 10, art.) 

-A’ Praelatua és Шашки urak és Nemes 
selc ezen utolsö szükaégben értékek szerént 
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(tehát nem mint szoktak, hanem a’mînt a°-szük- 
ség kivánnya) a’ fegyveresek, huszárok, pus 

. kások és agyúk, mint más hadi készül'ete-k 
tartásában ngy határoztassanak meg, hogy 
mennél nagyobb készülettel lehet, keljenek 
fel. art. u. 's a’ t. 19. 29. 30. 

I Ámbár e’ rend szerént hazánk akkori sün 
rü megtelepítetése és virágzó állapotjában, 
könnyen ötszázezer főre is Számlálhatott vol- ’ 
na , de maga se bízott már még is magában. 
(art. 14.) (és hogy nem,ok nélkül a’ követke 
zés bebizonyította) -—- Es a’ várak is szünte 
len büntetés nélkül egyik a’ másik után vesz 
tek, art. 15. és a’ belső hasonlás lángal égett 
art. 17. 

Nem “élt már Mátyás az igazság kiszol 
gáltatására (art. 20.) 

A’ Pénz dolga helyre hozása is Mátyás 
királytkivánt volna. 1519. 9. 4 
I A’ Praelatus urak is a’ Király Fő-Patro« 
natusságát hatalmokon felhíl magokra ált ru 
házták (1526. 21.) А’ világiak a’ szerzetesek” 
joszágát, a’ kiket Patronatusságok alatt tartot 
tak, magok zászlója részére rovásoltatták, és 
evvel is _a’ megyék zászlóji kevesedtek. 23. art. 
l _ Egyszóval a’ rendetlenség annyira ment : 
hogy а’ Nádor- Ispány is a’ zenebonálkodók álta letétetett. (22'. art.) ’sa’ t. 

Ig'y habozott ezen édes megnyomorított ` 
hazánk ‚ ée az igazság és törvény ,` de maga 
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lotinek is megtartását еду részrůl тьмы&quot;; 
kivánván; más részrůl tulajdo'n hat'almas ha 
zaliai által, та“ mint ama hires Jerusalem 
ůldöztetvén , а’ végsö vesztévçl _küszködött 
egész ez U526-1k esztendeîg, midön az lsten 
ostora a’ Mohátsi mezön meglepte , ésifén» 
nyének és hadai törvényes kiterjedésének vé 
де! vetett. 

Óh édes magyar hazánk ! mit nem yszen- ‚ 
vedtél ezen idötiil fogva -----! ezt a’ törvé 
nyek *) t-ellyesen ésv hiteles'en elö adják és a’ 
löxA‘ténetekbül &quot;Э is látható. Deßmeg botsáj 

 

Y ') lllyenek 1559.' 2. 5. 4. 10. 1x. 17;; i566. 3. 
2r; 5. ,â alt. V 

ny) Штатив Péter rövideden igy szóll errůl (do 
bello pannonìco) : „in locis Hungariae per quo:Y 
Caesariani transierunhvel íntegros pagos atque 
oppida dix‘epta flammisque absumta , omniaque 
in mira quadam' solitudine sibi esse conspecta, 
idque 0b milìtarèm nostrorum saevitiam, Et 

‹ sáne plurìmos oo_rum, qui ad hoc bellum profe 
ей sunt, palam dicere non Радий, se duntaxat 
illuc venisse, ut injurias, sibi illatas, ab homini-. 
bus illiusgentis tempore belli germanici ulces 

vìcerètur“ ismét. »- „Eîsque (Turcis) modo us 
que ad uvbem SemproniuxmNOedemburgum vo 
cant, et inde usque ad Posonii maenia liber 
aditus palet. Omìtto nunc aedilicia pagos atque 
opplda igneincensa et solo aequata; praetereo 
innumeros utriusque sexus mortales partim fer# 
ro variisque supliciorum generibus interemtos, 
partim etiam in horribilem et -deplorandam ser~ 
‘ИМ мг‘ abduclos._“ 



..._ Q47 _ 

tottad te ßaidnak vétkét, meg botsássa a’ ké 
söség is elszöndörödött ös-eleji hamvainak, 
тег: elösmérték , megbánták hîbájikat, és 
édes hazájok megtartásáért századokig életek 
kel áldozîak, vérekkelsz‘üntelen öntözték meg 
sértett édes hazájok földjét, baráttúl és ellen 
ségtůl szenvedtyek, és ösz korba borult‘, I_nég 
szìttyábul kihozott, egyetlen ogy, a’ Királyok ‚ 
szentségét , és az ország állandó boldogságát 
elválhatattlan eszközlö Alkotmányokat a’ jö 
vendöségnek is minden veszélyek és inségek 
közt megtartották; e'gyedül ök lakoltak hi 
bájikér-t, mi pedig éljük az ö szenvedésök és 
jóra végsö törekedésök jútalmát. ` 

A’ minemů törvények ezek után a’ Ген“: 
lésre nézve hozattak, már vagy elöadattak, 
‘аду ezekhez hasonlók , ‘аду nem a’ milétét, 

. hanem annak az idöbeli sok szükségekhez va 
ló sokféle alkalmaztatását illetik. 

 

XI, «S _Z _A K А S Z. 

A’ magyar hadszer t'öryényes tulajdon~ 
‘ ságához tartozik. I a) - „Et quo fortuna tua te duxerit, il..I 
luc te sequemur.“ I(Anon. cap. V) _Hogy a’ 
báboru inditas és béke kötés a’ Fölséges Jus 
eokhoz tartozlk, ésezt а’ Magyar_Fölség azv 

y 6 _badi kuriáján (melly állott a’ tisztes Миш 

f 



losokbul, örökös Hadnagyokbul ’s a't., és a’ 
kiket a’ Fölség netalán meghivni méltoz'tatott) 
rendelt el, Verb. elöb. [,-ikitzimje ’s ат). Ide 
mutatnak azon késöbbi törvények,a’mellyek- 
ben a’ Fölség kéretik, hogy ezt Magyarok ta 
nátsával teg e, mint 15467: 4. 2. „exquo ta men de reli’us Ungariae a'gaitur Majestatem 
suam lideles sui Status Ungariae humiliter 
orant, ut _si ~imposterum existimaret cum Tur 
св sive de Pace sive de induciis agendum es 
Se , utatur in hoc Consilio Ungarorum ad hoc 
Íd0ne9rum,“ ’s a’ t, 

Es e’ Fölséges jusshoz tartozik, hogy 
äßmminamiì hadakat felállítani , felkiáltani és 
meg indítanî a’ Fölse'g tudta és akaratja 1161 

' ШГпеш Szßbad 1498: x8. §. 1. a’ hüségte 
lßnség vétlçe terhe alatt. 

b)y Hogy az egész` magyar Alkotmány ha 
di мы‘, és a’jószágbeli birtokon иду álván, 

&gt;hogy ez természetesen a’ vegsö tehetségig 
annak fennállására és bátor létére szüntelen 
szolgáljon: kétséget sem s_zenved, hogy vala 
mint ez semmi törvény által meg nem szün 
tetett, ugy most ls a’ régi voltában fenn áll. 

De е’ kötelesség a’ Contribuiióra még 
sem huzódhatik ; mivel ettül e’ formában/a’nem. 
шаге! а’ tölîvények minden idöben mennten tar 
tották, ugy bogy ezenrtörvényes kötelesség 
gyakprlásg idejében is ‚ ennèk minden 1125165 
ёёЪЪ oda értése törvényesen elöre meggá‘ 
шпагат! -- ,',50 tam‘en denariiy hec non Taxae 
ngbìlìum ad cameram'non dßntur‘,v ut in ea 
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parte nobîlîtatîs praerogatîva non vîoletur.&quot; 
1600: 3. §. 10.7- ismét „её tamen solennì_ 
interjecta cautìone, ne hoc per Dominos ter 

` restres nobilitatemque praestanda contr-ibn»l 
tío“ (subsìdium unius H_ni de domibus subdi 
torum et medii per Dominos terrestres sol 
vendi) „in praejudicîum praerogatívae nobilîta-r 
ris ùllo unquam tempore vergat.“ 160 1_. 2. ’s a’t. 

c) HQgy a’ F5 Ispányok, és Helytartójî: 
a’ Vice Ispányok, se a’ Nemességnek , se a’ 
Hadaknak, nem természetes Hadnagyi: mert 
a’ Zászlós maga. rendelte a’ Tisztjeit, a’Nern 
messég is magának és hadaînak, a’ Tisztè» 
ket, a’ mennyìre magát érdeklették, választot 
ta, vagy a’ mint az Ország és ö Fölsége ia 
vára és szolgálatjára alkalmatosabbnak vélte, 
az ország, a’ Fölségre és Fökapitányra is ha 
gyta; mint tanuînk az 1523; 44. 45‘; 1537: 
9; 15465: 20; 1596;16. 17,; Еду szólván — 
„Regia Majestas ad levandes nobiles et gen 
tes in sìngulis Com'itatibus Capitaneos consti 
tuat , et de eorum salario competenti provi 
deat etc. Capitanei Бра! поп aliorum nisi suae 
Majestatis proprìi sint Famuli at ue Servite-_ 
res de eodem Comitatu electi,“ 1 23: 44. 45, 

„Quibus quîdem Gentibus iidem Domini 
Capìtaneos suos praefìciant’. Gentibus vero Со 
mitatus CapîtaneusI profìciatur per elec-tio» 
nem Locumtenentîs , postquam Nobilitas 
ipsa ad hoc benevole consensit.&quot; 1537: 9. 

„ln singulìs Comítatibus~Vice -~ Comes, si 
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ldoneus fuerit, vel alten Capitaneus eligatur.“ 
|545: szo. _ 

„Curent etiam »(lomitatus, ut idoneos Са 
pitaneos Gentibus suis praeñciant, alioquin 
s‘upremi Ungari Capitanei habeant autorita 
tem cum consenso et praescitu Comitum et 
V.Comitum _alioa idoneos _in locum' ejuscemo 
di inhabilium et&quot;minus_ apto‘rum eligendi et 

Vconstituend‘i.“ art. Q6. -- „Sint autem huic 
oneri fereudo subjecti etiarn in stipendio suae 
Majestatis vel quorumvis Dominorum et No 
bilium militantes.“ art. 17. 1596. ’s a’ t. _ 

‚ А’ szolga birák pedig meg a’ legnagyobb 
ysziflkségben se hagyták el a’Megyét. _„ln sin 
gulis autem Comitatibus juxta illorum quan 
titatem vel duo vel tres Nobiles cum judici 

`bu-s nobîlium victualium ad castra admini 
strandorum aliorumque negotiorum Comita 
(из dirigendorum causa et non plureß Domi 
relinquantur. Tamen et ipsi Nobiles et Judi 
ces nobilium in Comitatibus- relicti pro per-' 
sonis suis et vigesima colonorum ad expedi 
tionem mittere debeant. 1649. Q4.' 

Azt иду is- értvén: hogy a’ hadak ésNe 
messég még a’ Fövezér alá nem vétetett,` a' 
megyebéli elöjárók alatt volt. ‚ 'I 

Ni-nts azomban ok nélkül az а’ vélekedés, 
hogy a’Fö és Vice Ispányok természetee Had 
nagyok vo'ltak` Voltak ugyan, de a’ Vár Ha 
dának ,&quot;Gentium , Militiae Castri Comitatus4 
mint Bogenius siralmas verseibül ykiitettzílc. --— 
„Ex his Comitatibus habeant“`(ßeges) „deli 
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cias, divitias et honores, potentiam, altitudi 
l,nem et munimen, sed prodigalitatem quo 

rundam Progenitorum suorum jura Comita 
tuum erant adeo diminuta, ut meritis et de_-v 
meritis personarum non discussis, eisdem pos 
sessiones, villas et praedia, ad comitatus perti 
nentia, in perpetuum contulíssent, ex quo vi 
ros Comites non haberent, et cum incede 
rent, simplices milites propter diminutionem 
Comitatuum putarentur.“ 

d) Hogy а’ Nemesség, a’ Vár-megye ban--l 
deriuma’ (а’ mennyire ez Zászlót teszen, te 
hát Zászlója) alatt keltfel ugyan de bande 
rium nevezet alatt magára nézve soha se jött: 
Mert banderium , a&quot; mennyire е’ szó alatt egy 
egyesített testet képzelt a’ régiség, mindég 
annyit tett, mint „Gentes“ Had : portális Had, 
béreit Had, „gentibus seu banderiis.“ A’ mi 
nem volt a’ Nemesség. Ezen tekintetek ösz 
ve vegyítésébül vélte a’mostanság, hogy egyá 
tailyában semmi felkelés nem tart-ozik a’ -ha-- 
táron ált menni, vagy mind tartozik a’ Föl 
ség bérin kívül is szolgál-ni;- a’ mi, a’ mint lát 
juk egyátallyában egyik sem áll. --- „Caeteri 
denique Nobiles etc. singulariter propriis in 
personis etc , qui Daminos ̀ habere dígnosçun 
tur , cum eorum Dominis ac gentibus seu 
banderiis.“ ‚435 zart. 3. --- „Rex de suis pro 

' ventibus exercituare‘tenetur, alioquin etiam 
banderiati et demum мы!“ trwwgant.&quot; 
1458. art. 2. T- Extunc Praelati et Barone: 
eoeterìquel viri ecclesiastici hujus Beggi ban 

I 
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deria seu Gentes ipsorum etc., levare etc., 
debeant et, teneantur“ ugyan ott 1. ’s}a’t. 

е) Hogy a’ Nemtelen, ha más helyett bé 
rért felállott, míndég a’ Рой-21113 Hadak közt 
szolgált; a’ Nemes ott а’ minö hadban szegö 
dött. 1542. Noviz. 44. 1492. 18- I 

f) Hogy a’ Magyar Alkotmány az ország 
badi és polgári ügyei közt lcülömböztetést 
nem tett, hanem mînden tiszt a’ maga fog 
lalatossága köribe mind a’ két tekintetben 
szolgált. _, › 

Se a’ magyar katona nem assentiroztatott 
(Кант vizsgáltatottj, se felkelésekor hitet nem 
сем 1е. \ 

Amazt bizonyítják az esméretesebb két 
*féle tisztség nevein kivül a’ falusi nemes elöl 
-járók nevezetei: mint Hadnagy, Tizedes ; de 
a’ törvényekbül is böven kitettzik, mint töb-~ 
bi közt Sz. László 3-ik k. 15-11: részébül; kü 
lönösen az 151g-ik esztendei 40-ik alrticulus 
bul ~-- „praeterea Vice Palatinus et Vice Ju 
dex Curiae et Magistri Protonotarii ex eorum 
officio Consilio interesse possunt atque Íde 
bent 1. quidem Domini Consilarii et Asses 
soros primum et ante omnia castrorum Най 
timorum provisoni superintendere et sala 
l‘íum officialium linitima tenentium per The 
saurarium regium reddi facere teneantur 
2. et eorundem -Consiliarioruvm et Assesso~ 
rum media pars semper apud Majesta'tem re 
giam mayneat.y Temporibus vero oct'avarum 
eil-manifest“ necessitatis sub poena Регре 
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tuae amîssîonîs ofñcîorum et solutionis ho 
magiorum ipsorum adesse teneantur,&quot; -- ugy 
az 1498: Z13-ik törvény is. ` 

Az utolsót bizonyítja az 1598-ik eszten 
dei 19-~ik törvény igyA szólván --- „neque au 
tem mìlitem hunc juramento aliquo praeter 
morem et consvetudinem Patriae obstrìngî 
posse* judicant“ »(késöbb a’ hitet sürgették a’ 
törvények is 1609: 14)' „ё. 1. habe't enîm`mi 
les hungaricus antique sua jura militaria, qui 
bus quamprimum militiae nomen dederit, et 
sìquid deliquerit confestim ex praescripto iu 
ris sui et Ca'pitanei Плащ‘; (cui juxta artícu 
los superíorum anno‘rum subjectus esse et de 
pendere debebit) poena Condígna plectetur.“ 

g) Hogy a’ magyar táborban az Авив 
nyok szükségesenek nem tartattak. — 1545 
esztendei S21-ik törvény îgy szóll „Viduae ta 
men mulieres etc. quae Hlîos idoneos ad bel 
шт поп habent, maneant domi et Deum 
arent.“ . _ . 

Az 1594 esztendeî 34-ìk törvény Еду szóll 
„Statutum praeterea est, ut mulieres nostrae 
gentîs in castra quaestus aut alterîus rei ага‘ 
tia non&gt; ea1'1t,&gt; sed viris omnem quaestum re 
lînquant. 1. Contrarium facîens sacco vin-- 
clusa in aquam projìcîatur et submerg'atur.“ 
--- ЕМ` pedig nem megvete'sbül, hanem ezen' 
gyengeés szép Нет’ а’ legkissebb sértéssel 
igen meg bántatni szokott erköltse közönsé 
ges tiszteletébül. Mivel а’ magyar mint Szità 
tyai eleje, szép Neme Feddhetetlenségét an 
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nyira betsůlte, a’ tiszitátálanságot annyira дуб 
1б11ед1105у ártatlanságok meg sértését a’ szent 
ség-töréssel еду forman büntette. Az 1522 

i esztendei 36-ik törvény igy szóll. „Et quod 
violatores ecclesiarum et mulierum capitali 
poena puniri faciant“ az az, és hogy a' tem 
plomok és Aszonyokon el követett eröszak 
halállal büntettessen.- lsmét az 15M-ik esz 
tendei 47-ik törvény igy szóll „utque omne 
seculum agnoscat pariter et reminiscatur,quam 
detestabile , quam enorme, quamve turpe vi-a 
tium sit post Deum apud Ungaros virginum 
defloratio et mulierum violatio 1. Univer 
si tales praesu'mtuosi Deoque et hominibus 
detestandi latrones horrenda nece pereant.“ Az 
az: és hogy az ввёл világ megesmérje, és meg 
is emlékezzen, melly utálatos, melly szörnyii és 
melly rút vétek légyen Isten utáu a’ Magya 
roknál a’ szl'izek meg Aszeplösítése 'és az 
Aszonykon való eröszak ё. l. minden olly 
vakmerö Isten és emberek elött utálatos lator 
rettenetes halállal veszen el. 

_ A’ Magyar természet tehát: hogy az‘igaz 
magyar szép Nem, _az aszonyi erköltsökben 
t’alán minden Nemzeteket még most is me 
gelöz. 



VÉGTÉRE. 

EgyNagyságqs ésÖrökös„Perpetuus“ nem 
zetségnek engedelmével szerentséje vagyon 
а’ Szerzönek а’ Tettes Ns. Házával közölui, еду 
régi,várbeli rendet, mellyet a’ Szerzö maga 
azon eredeti osztál levélben látott, mellyben ’ 
ezen Nagyságos Balassa Gyarmalhi L.B.`Ba- 
lassa nemzetség akkor is szerentsésen ‘111115 
26 számos tagjai , urodalmokat megosztván, ’s 
ezen Kékköi várat természetesen, az ország vé 
delmére tzélzó tekintetében közre hagyván, 
:ni/nt örökös Kapitányi „perpetuus“ in Kékkö, 
a’èzokott rendet ez uttal is megtették, és hogy 
megtartasson, az osztályba is beiktatták, melly 
ekép szóll. 

„Anno `1625 die ultima Octol'uris е’ kö 
vetkezendö conditiok, hogy megtartassanak an 
urak között“ ’sa’t. 

1-sör „Hogy jó gondviselö porkolább 16 
gyen, és minden félnck hites légyen,_ kine‘k 
közönségessen konventiója szerént fizetni~kel- 
letik“ - 

Q-or „Hogy kiki az 6 részén három há 
rom drabantot tartson az-vár oltalmazására, 
azokk Hzetésök megadasson; azon kivl'il, az 
dobos tartassék; kìnek közönségessen k'elle 
tik Hzetniök“ 

3-or „Àz vár oltalmára rendéltetett езж 
kôzöket , mellyek а’ porkçlább által inventá‘l. 
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tul ne abalienálhassa&quot; 
[Ver „Jó és tudós Pattantyus légyen, ki 

nek hasonlókép közönségessen conventiója 
szerént fìzetniek kelletik“ 

5-ör „Hogy senki maga authoritassábul 
(nisi urgente inevitabili necessitate) éjjeliidön 
az kaput meg ne nitatthassa, se jnitvane tart 
hassa.„ ‘ 

Ó-or „А’ Porkoláb tartozik az Vár kapu 
ját ugy mint nap világon bezárni , és reggel 
napvilàgon meg is nitni“ 

7-er „А’ _Porkolábnak lehessen olly au 
thoritása ‚ hogy az közül maradott rèsznek 
(ha kivántatik) épületére, minden részn-ek 16 
szágát. -molnárokkal egyůtt, ugy gyalog mint 
szekérrel , behajthassa“ 

8-or „A’ felsö kapu közi az kapuval едут, 
ugyan ott а’ szerház, alatta való bástya, Por 
kolab háza , drabantok házai, ponház, serfò' 
zö haz, ahoz tartozó eszközökkel együtt, az 
Sarampók , kapuk, piatzok, kút , tömlöcz, ka 
и közi, az utzátska,rnellyen mostan a’tarasz liek vannak, por, golobis lövö szerszám, mel 

tattnak, senkî privàtim maga ususára a'vár 

lyek Porkoláb inventariumában vannak, köz 
re maradjanak. ’s а’ t. 

|Q-er Isteń kitůl oltalmazzon, in casu 
necessitatis a’ lövö szïerszámot , akár melly 
résznek házában is avagy határára szabad le 
hessen vinni. a’ honnént a’ vár rnegtarthas- 
_sék és oltalmaztathassék. Azon kivůl a’ benne 
való élés, melly akker benne találtatik, és е 
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gyéb szükséges szerszám avagy eszköz lrö 
zönséges légyen.“ 

.13for „Az alsó Várban senki semmi ok 
kal kö épületet ne epíthessen ollyat, melly a’ 
felsö Várnak impedimentumjára lenne.“ ’sa‘L 

 

Ezek а’ Vár véde'lmét illetó' féltételek; 
mellyek mivel némelly -részeiben (mint a&quot;ré- 
gîebb törvénnyeink) nékünk már homályo» 
sak, ezekt‘elvilágositása kétség klivůl kedves 
lesz az olvasó Tettes közönségnek. lllyen Atöbbi 
közt ez` a’ feltétel: „hogy kiki az ö részén bá 
romI drabantot tartson“ mert azt kellene gon 
dolni , hogy legalább еду tele vár nemzetség 
kellene oda , hogy részenként három dra 
bantot tartván а’ vármegtartásának eleget te 
gyen, De nem volt illy terhes , il-anem kön--’ 
nyen viselhetö, és igen természetes eleinlmél a` 
védelmezés ; mert a’ Nemesség mindég a’ fegy 
verben, mint a’ szerentse és szerencsétlenaégé 

' ben, egy remény eszközében gyakorolta таза‘. 
`a’köz népség mindenben az urakat követte: 
az egész ország, katona volt, (és melly szeren 
tsétlen volt mingyárt, ha illy nem volt, eleget 
látni Bogeriusbul is) minden kész', mint ken 
telen volt a’ védelemre. ltt tehát hat testvér 
osztozott, tartott 18 drabantot, és ez békes 
ség idejében. a’ vár jó rendbe való штат, és 
minden birtelen csapás ellen való megtartá 
sára elegendö volt; a’ nagyobb erö hirrel kel, 

‘,Várudy: a’ Magyar záázlósságl‘ôl. - 17 
w 
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ekkor megszálltak а’ kint lévő! hadakkaLkík 
mint jobbágy magának ez ideig, vagy urának 
dolgozott, a’ Tisztek,» vice Kapitányok, és 

’ Kapitányok; betódult az ellenség előtt elköl 
töző ('s a’ felkelés rendében törvényesen nem&quot; 
jövő) Nemesség és parasztság, és senki nem 
tette az őlibe a’ kezét, különösen `ha maradni 
akart , és a’ közönséges élelemre szorúlt; 
а’ mint ki a’ várba lépett, ugy a’ Porboláb. 
’s a’ többi parancsolatja alá lépett. 

Illyen ez а’ kifejezés: „Ügy mint napvi 
lágon bezárni, és regel napvilágon meg is nit 
ni“: mert ködös , havas ,:essős időben, midőn 

' a’ kis erőt kis erővel hirtelen ellehetett volna 
nyomni, nem tartották nyitva a’ kaput, tehát 
minden esetre tsak nap világon. a-l ' 

Irám Bussán Nógrád vármegyében Böjt 
más hava zo-ikán 1826 esztendőben. 
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