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II. LEBEDIAI CT.

A. Dncszterfolydn átkültüzéssel bucsiít veendek Etelkóztdl. Minó irány-

ban intézendem azotan utamat Lebediát folkeresendd? bol igénylendnek

Icginkább argusi szemekct puhatolásim, ba majd Odessa bátam mögött ma—

radand? — a' Dneperen innen-e tiíl-e? illy gondolât tübbszür foglalkoztatá

elmdmet Akkerman* sziirke váránáli sétatércn, bol a' limant basitó gozos'

ovidiopolbai átszállongása a' nézdknek kellemcs látványt nynjt. Constan-

tinus Porpbyrogenitus' e' czélra egyedüli ntinutatd irata veendd itt kézbe,

hogy a' kérdéses fbld' hol fektét ba nein egész bizonyossággal is, delegalább

küzelitdleg meghatározbassam eleve. Valdjában, ha józan magyarázat ala

kerülnck sorai , «gy hiszcm , nem tévedhetek annyi távulságra egykori

fekvésétól, hogy a' helyszine kürül remélhctdkép fblmerülendd emlékek a'

véleményt bizonyosság' szinvonalára ne emeljék. Halljuk tehát a' nagy lu

tein császárt inindenek eldtt, azután haladjunk kalauzolásánál fogva belebb

kelet fi-lé.

Két fojczetet találhatni Constant inusnál e' rejtelyes hazának kimntatá- Lebedia' fo

sara vonatkozdt, mellynck egyike kozvetlen, masika közvetve tárgyalja. ' vAe.

A' inagyarokrdi mondatik ugyan is: „Turcarum gens nlim prope Chazaría»!

habitabat , in loco сиг »omen LEBEDIAS a primo ipsorum bo'èbodo , qui

nomine quidem Lebe dia s appellator, dignitate vero, quemadmodum reli-

qui eins successores boêbodus vocabatur. In hoc igitur loco in praedicta LE

BEDIA, fluit amnis CUIDMAS, quietiamCHINGYLUScognominator"1).

A' mi Lebedia tartomány nevét 's jelentését illeti : arrdl inajd alább

a' helyszinén kell bdvebben nyomozddnom ; most csak fekvése 'shatárának

kijelülésére szoritkozunk. Az érthetd világosan a' fbnebbi sorokbdl , hogy

Chazaría mellett létezett Lebedia, es hogy ezen Lebediában С h i d m a s

viz foly, melly С h ingylus-nak is neveztetik.

A' kazar nemzet' birtoka , mar a IX-dik században messzi elnyiilt a

Fekete- es Azovitenger folott , sdt a Don es Volga torkolatainál : de a

') Constantinus Porphyrogenitus, De Administrando Imperio. Cap. 38. Ed. Bonnae, 1840. pag. ICH.
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4 LEBEDIA.

tartomáiiy, melly tulajdonkép Chazaría néven hivaték a'XI- és XH-dik

században, nem egyéb vala a' Chersonesus Táurica vagyis a mai krimeai

félszigetnél ; eziránt egyenló értelcmben vannak a' türténetbuvárok. Rubru-

quisVilmos IX. bajos franczia királynak a' mongoloknál 1254-ben járt ko-

vete irja e' félszigetrdl : „Provincia quaedam, que nunc dicitur a LatinisG a-

zaria, a Graevis vero, qui inhabitant earn super littus maris, dicitur Ca s-

saria, hoc est Caesarea" '). A' Ghazaria' küzeldében levó LEBEDIA-

nak (chat szükségkép a' krimi félszigeten fülül kellett clterülnie; de a' Dnc-

perfolyón tiíl-e vagy innen? az mar azon fontos kérdés, mit a'Lebediában

fotydogáló С h i d m a s vagy С h i n gy 1 u s dùnthetne el egyedül ; illy nevú"

vizet azonban eddigeld nem ismernek a' kutatdk. A' magyar os helyek'

nyomozdi majd egyrdl egyig az In gui folydra magyarázták ezen vizet,

melly innen esik a' Dneperen és Nikolajew városnál a' Bug folydval azon-

egy torkolatot vagyis limant alkotva omlik a' Feketetengerbe. Illy véle-

ményben voltak Pray, Katona, Engel, Fessier, Bulgarin, Budai, 's tobb

mások, sot maga Horvát István is; kedvezvén véleményüknek a' jekateri-

noszlávi kormánymegyében létezó, egykor Lebedy n nevct viselt erdó-

ség. Éu a' lebediai Chingylus-viz' Ingulra vitelét nagy erdtetésnek hiszem ,

annálfogva Lebediát a' Dneperen innen létezcttnek meg nem engedhetem,

azon természtes oknál fogva is, hogy a'magyarokonnanikinyomatásaelübb

türtént , mintsem Kievnél átkeltek a' Dneperen. Mi szükség lett volna a*

besenyóktól nyugotfelé úzott magyaroknak keletfelé visszatérni a' Dnepe

ren és úgy Kievnél újolag átszálva vonulni nyugotra? Kénszerülve kül-

tüzó népségnél ez olly csudálatos keringelés , mit jdzanul fultenni lehetet-

len, de nem is hihetd, ha foldképet véve kezünkbe teszünk mélyebb vizs-

gálódást. Nestor irja a' Kievnél megjelent magyarokrdl, hogy keletrdl

jüvének „Sie waren von Orient hergekommen." Ha tehát Ingul vizénénél

volt az eddigi vélemények szerint Lebedia: ligy délrdl egyenesen éjszaknak

tartva kellett volna Kievhez jutniok, 's a' Dneperen sein menének vala át,

oda érkezendôk ; minthogy a' folyamnak épen nyugoti pariján íekszik Kiev.

Úgy hiszem, czen oknál fogva, tul a' Dneperen intézendó nyomozásom.

Megerdsít gundolatomban Constantinusnak egy másik helye, hoi a' fekete-

tengermelléki tartományok' füldrajzát adva ekkép szól : „A Danubio autem

') Fejer, Codex Diplomaticus Hungariae. Budae, 1829. Tom. IV. Vol. II. pag. 200.
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flumine ad urbetn laudatum Sarcel usqne iter est dierum seragüita .- interia-

cent vero compluresfluvii , quorum marimi duo , Danastris, et Daua-

pris\ reh'qui sunt SY'NGUL, Нуbul, Alm at a e , Сиphi's, Bog и, altique

quamplurimí1 •). Itt a* Duna es Don, vagyis inkább Kis-Don (Donecz)

közti vidék egész Sarkel (Szárhely) várig, melly a' Donecznél létezett,

kiterjedólcg hatvan napi utat magában foglaló távulság ismertetik meg ; vi-

lágosan mondai van, miszerint a' Duna és Don küzütt szúmos folyók talál-

tatnak (természetesen a* Feketetengerbe omlôk); és ezek közütt legnagyobl»

a' Dnestcr és Dneper; a' többiek imezek: Syngul, Hybul, Alma-

ta, С u phis, Bogu, és több meg nem nevczettek. Ha mar ez elszámitat-

tak kuzott az ismeretesBug viz helyzete után a' tcrmészetes rendet akarjuk

kitalálni, észrevehetjük ezen folyék' kelet feldl nyugotra sorozását; melly

sorozatban legelobb all: Syngu), mit a' Chingylus-sal egyne'k lenni

senki sein kétli; ennek tehát épen a' Don és Dneper küztiségc mar csak ez

által is bizonyossá válik ; miból önkint foly Lebediának is e' két nagy folyam

küzti térségeken Krimea fiilütti volta. Helyesli e' véleményt az élesitéletü

Schlüzernek Constantin' sorozatára tett azon fontos észrevétele, melly sze-

rint a Hybul vagy Y bul (üböl?) és Syngul vizeket inkább a Don felé

helyzendóknek nyilvánitja küvetkezd soin iban: „Nächst vor den Ktiphis

setzt Constautinus Лкрата .- (Ahnatà) dieser Flusz , sagt DeUsle , heiszt itzo

noch Alma. Da nun der Bog , Kuphis und Alma hier in ihrer ttatärlichen

Ordnung stehen ; so musz unter den nunfolgenden YßsX {so hat Banduri aus

einer Handschrift das Yy/ttl des Meursiiis verbessert) und ^vyya). (SynguT) ,

der letztere der nächste am Don seyn" 2). Uly elmélkedések után

meggyózódtem a* iolött : hogy a' Dneszter és Dneper közti ftildeken teendó"

utazásom egyedül átmeneti vonaliíl szolgáland a' Dniperen tul keresendó

lebediai oshonba eljuthatásra , bol a' Chingylus vagy Syngul máskép

Chid m as és Almata (Alma) folyókra hihetókép rátalálandok.

Tekintsünk itt vissza szives olí asó a' hajdanibb korra is; emlékez-

zünk meg, hogy Kisztus sz. e. majd 500 évvel a' torténetirás' dsatyja He

rodotus ezen részeket, jelesen a' Duna' torkolalálól egész a' Don vizéig

Scythiának nevezi, Strabo pcdig, az I. század elein, épazon vidéket, hol

most állunk, a' Dneszter' kürnyékét Geták' kietlenének (Solitudo Getarum,

') Const. Porphyr. Deadminist. Imperii, cap. Ed. Bon. pag. 170.

') Schlözer Aug. Lud. Allgemeine Nordische Geschickte. Halb-, 1771. in 4. S. 520.
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t¡TÜiv Ггтш ÍQ>i[ua); azon tul a' Dneper körül helyezvén a' Túrigetákat

(Tyrigetae).

NiÄzterfeJK'r- Neszterfejérvarott (magyarul nevezem óseink' példájára a' lakosság alta'

„Akkerman" türük néven hivott, kozépkorban pedig az olaszoktól „Mon

castro" es „Mauro castro" newel illetett várost), Julius 1. napján korán

reggel szállásomról kiindulván, a' Limánparthoz siettem, hol gózüshüz

kapcsolt széles kompokon vonatnak át az utasok. Elóbb, bogysem a' limá-

non általkelnék, e' szónak értelmezését szükség adnom. Midón Akkerman-

ba jötteinkor még mintegy jó fél órányi távulságra valék, különös, eddig

éltemben soba nem érzett szag csapott meg. Ezt én megütküzés nélkül

tengeri levegónek bittern , jól tudván tengeren mar utazott barátimtól an-

nak a' continensitóli külünbozó* voltát. A' mar fonebb emlitett vittembergi

ezermester- Weihingerrel elsó találkozásommal legott beszéd tárgya lón a'

Liman is; tudakozván tole, mi okozná tulajdonkép azon külünüs, érzéki-

ség után kószéninek mondbatd nagy szagot, mellyel e' városboz küzelitd

Liman, annyira illettetik'? A' lebmann, íelelé. Tehát mi a' „lebmann" és mit je-

lent nevé? A' „lebmann" monda tovább, azon álló viz, melly a' Dneszter

torkolatánál a' tenger' vizéig elterjed; és e' név tiszta német, valamint Ak-

kermann városé is; a' mi bizonyitja, így okoskodék, bogy a' régi idókben

mar laktak itt németek, kikról e' nevezetek bárulnak. Ki bitte volna,

gondolám, bogy a' szorgalmas német kézmives még a' philologiában és ety-

mologiában isolly gyárilag jártas, mint némi tudós társasági tag. Nem sokat

veszddtem a' jó ember' boldog hiedelménekehïzésével; mert úgy sem sokat

veszt vele a' tudományosság, ha a' colonista nem érti , miszerint a' kerman

perzsa-törük szó, 's várat jelent, а к pedig fejéret; 's innen, valamint ez Ak

kerman, xígy vannakKara-kerman, Kizil-kerman,Sari-kerman

azaz: fekcte vár, kesely vagy vürüs vár, sarga vár 'stb. nevú helyek. Mi

litan a' limánt küzelebbról megismertem 's a' Feketetenger' partján többviz-

torkolatoknúl e' névnek küzhasználatát tapasztalván, értelme meghatáro-

zását legrüvidebben im ezekben adhatom : folyam' torkolatának a' tenger-

be ümlésénél tószerü elterjedése; mihezképest az illy torkolatok rendesen

kisebb vagy nagyobb terjedelmú álló vizet szoktak képezni , mellyek hely-

lyel küzzel sásos , moesáros és iszapokkal tült tavakká változnak. Honnan

ered tulajdonkép e' név, 's mit jelent szó szerint? a' nép ismerete és elóadása

után nem lebet tisztába hozni. Hogy nem orosz, az kétségen kivüli ; né
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némellyek tórükszónak, tengcroblétjelentónekmondáklenni; deezenszár-

maztatásban kevésbé nyugodhatotn meg, miután a' byzanczi irdknál, jelesen

Anna Comnenanál is elófordul a' liman „Ozolimtia" szóbsm. Ezirja: „Quae

nunc a nobis Ozolimna tiomituttur , palus atnplissima." Alább: „Ozoli-

mnae ñamen non ex eo cepit , quod malum pestilentemque emittat halitum]

verum cum Huwmorum aliquando exercitus ad locum pervenisset , (Ai autem

Htumi vulgari lingua Ouzi appellantur^) positis ibidem castris , Ouzolim-

nam locum nuncuparunt , addita nimirum littern vocal?' '). Ezekból érthe-

tóleg a' kiínok' úz nevú felckezetétól neveztetett némi nagy té Uz-limná-

nak , vagy limánnak. Hngy pedig nem más, mint régi gürög nevezet, bizo-

nyitja aXetuiov és Xiuvtj, melly tisztán tavat, mocsárt (palus) jelent. Hibazott

azért DcmidofF, bármi híven leirá is az Odessa és Dneper küzti limánok'

természetét, midón törok szónak hirdeti nevét, imígy értekezvén: „On

nomme tous ces lac ¡imanes, d'un mot emprunté à la langue turque et qui

signifie un port de mer. Ce même nom s' applique aussi aux embouchures des

grands fleuves quipeuvent recevoir des tiavires" 2). Világosan mondja Pom-

ponius Mela a' Maeotistóról beszéltében : „Super eos sinus portuosus , et

ideo KaXoç Xi/nt'iv appellatus , promontoriis duohus includitur" s). A' torkolat,

übol , túszerú terjedelme a' f olyamnak bivatik tebát széltiben limánnak a'

gürüg foldleirásban.

A1 Dneszter' limánja, melly Akkermant Ovidiopnl városkától választ-

ja, hosszaságban 5 mélfüldnyi, szélessége pedig 10 verszt, azaz 1% mélfüld-

nyinek tartatik , mélysége 2—1 öl , magáé a' folyamé 40 lab. Télen rend-

szerint befagy, kivevén a' folyó' kozéptájoni vonaláf; akkor terhes kocsik-

kal is járhatni rajta. Vize iható , midón éjszaki vagy nyngoti széi fií, ellen-

ben, ha déli háborgatja a tenger feUil, élvezhetlen.

Hosszas ideig várakoztunk míg az üsszegyült kocsikmind behuzattak

a lapos dereglyébe, számszcrint kettóbe. Csak 6^ órakorkezdémeg a' vonó

gozos múkodését. Haladása szokottnál lassiíbb lón a' délkeleti szél miatt,

s 8У2 órakor, tebát 1% ora alatt jutánk az ovidiopoli hídfóhóz. A' kompon

cgy külünos jelenet úzte el unulinamat. Mig én kocsimban nyugalmasan

■) Annae Comnenae Ah-xiadis Lib. Vil. Ed. Bonn. vol. I. pag. 353. 354.

') Deinidoff Anatole, Voyage dan« la llnssie Méridionale et la Crimée. Exécuté en 1837. Paria,

1841. in 8. niai. pag. 414.

') Pompoaii Melae, De Situ Orbis. Lib. II. cap. 1.
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Német

<yai iiiiitol,

iilék, legényem az uíasok kozé vegyülve társalgott. Egyszer csak megjeíe-

nik vele eldttem némi kék dolmányos, porczelán német pipábdl dohányzd

alacsony ember, ki hozzám így szóla: „Kut ttiaring man her, i pin á a

migar." Elfogadván küszontését, épen nem nehéz rejtély vala legott к ¡ta

la I nom német gyarmatosok közöli voltát: de, liogy magát magyarnak monda,

figyelmessé 's kandivá tún mód nélküh Miként leitet az, hogy un magyar ?

kérdezém nyomban. Erre elmondá, miszerint nevé Anders Gotlib, ennek-

elútte 30 évvel Bácsvármegyébol Cscrvenrdl költözOtt szüldivel és még más

300 családdal Oroszbonba, 's Odessa körül Alexander nevú faluban telepedé-

nek meg, hui szinte 10 német gyarmat létezik maiglan, nevñk: Lieben-

tbal, Alexander, Neuburg, Marienthal, Josephsthal, Franz

feld, Peterstha I, Freudent bal, Kl einliebenthal, M an heim;

vallásnkra nézve к at hol ¡ kusok es ágostaiak. 0 most Beszarábiábdl jó , hol

az elkoltözd gyarmatosok földeiket eladogatván, magának 2000 rubelen

igen szép birtokot szerzett. Nemcsak Enders , hanem a* Cservenrdl költö-

zött alexanderi gyarmatosok általában magyaroknak hivatják magukat; 's

e' neven ismerik dket azon oroszok is , kiknck a' német- és magyarnyelv

kozti különbsegrdl fogalmuk nines. Miért van ez igyl ekkép értesültem .

A' Magyarbonbdi kültözöttek büszkék arra, hogy nem német földrdl inség

által úzettckOroszországba, hanem olivan országból jovének, hol szinte tej

és mez folydogál. Ebben mi rejlik ? kiki észreveheti, eltalálhatja az oroszok -

ban «•' gyarmatosok irányában lappangó vélcményt. Más részról, azalexan-

deriak nagyobb része még Magyarországban született, tehát joguk van a'

magyar névhez.

Néhány év ota nagy mozgalom nralkodik a* déli oroszországi német

gyarmatosok küzött, különösen kik Beszarábiában telepedtek meg. Oily

ajánlatok mellett tortént eredeti bekoltózésük , hogy a' koronai íoldeket

ini vol vén , bizonyos pénzaddn kivül a' többi közterhektdl mentek marad-

iiának. Most midón a'jóllét- ésvagyonusság'szembetund fokára emelkedtek

szorgalmuk után, katonáskodásra is szoritatnak ukázi rendeletek által. E*

gyarmatosok nem érezvén magukban hivatást a' zajos életre , privilegin-

mukhoz ragaszkodva vonakodnak a' Gleichberechtigung" kivánatát betoi-

tcni, azt hivén erdsen, hogy íoldmiveld értelmiségñkkel eléggé boldogitják

a' vadon urszágot, ha bar vért nem áldoznának is. A' bekovetkezendd szol-

gálati idôszakoi kikerülendók, számtalanok eladogaták, 's mondhatni el
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vesztegeték mar concurrentia Manyaban virágzd gazdaságaikat, mas boldo-

gabb honba koltüzenddk. Karavánonként járták végig a' Pruth' partjait,

de ncm sikerült kibújniok a' kalitkából; Pétertdl Pállioz utasitattak; míg

végre a' sok várakozás , ide oda jarás kelés küzben szép üsszeg pénzeiket

elkültve , azon módon tires erszénnyel kelhetnek át a' Pruthon , mint egy-

kor berohantak a czar' birtokába. Szegény gyarmatosak , rajtatok is be-

tellyesedett az iras' szava , melly szerint könnyü a' bemenet , de nehéz a'

kijüvet. Mindezen akadályzások daczára számosan kültüztek mar ki. Mold-

va' fdvárosában csoportonkint inség- és nyomortdl leveretten lehetett dket

szemlélni. Kózdlük tübbeket némelly ügyesen számitd boerek fogadának

jószágaikba. Sokan, mint hire volt, Sztambul felé vették utukat, a' tórok

vendégszeretetnél keresenddk menedéket, minthogy a' moldva- és oláhor-

szági kormányok az orosztdli tartozkodás miatt óket gyarmatosokul befo-

gadni nem bátorkodtak.

Ovidiopolbaa' liman magos partjárdl foikapaszkodva jutván, egy Ovidiopoi.

dráig késtem itt, hogy ezen új városnak külszinével is kíizelebb megismer-

kedhessem , és mar a' gtirüg-scytha hajdanban nevezetes tájékot korii ltekint-

hessem. E' varos azon véletlennek tulajdonitja Ovidra kereszteltetését , hogy

alapitása helyén (si fabula vera est) Ovidnak mellszobra találtatott. Azonban,

megczáfolhatni ezen orosz mondât Bronioviusból, kinél 1579-ben V i d o v o-

és Obidovotó néven emlitetika'neszterfejérvárilimán, minek csupameró

átalakitása p o 1 (varos) hozzátétellel az Ovidio-pol. Lakosinak száma 3000-

re tétetik, utczái szélesek, de házai jelentéktelenek. Ujdon temploma az

egyetlen szemrevaló. Inneni kiindulásommal nem sokára egy nagyszerú

kurgán vagy halom tünt ful az ut' balfelén , és két kóoszlop , épcn olivas

alaku , inindkrôl Budzsákban adtam bdvebb tudositást. 10 drakor mar tübb

halmok mutatkoztak keleti irányban. Általában azt vevén észre, hogy mar

e' vidékcken számosbak és sürúbbek a' halmozatok mint Beszarábiában és

Mold vahan ; hazánk e' részben , hol fdleg tul a' Dunán az érdieket vagy

száz-halmot kivéve, ritkán tünnek ful , neinis hasonlithatd a' Neszter' tér-

ségeével. 1 1% drakor értem Grosz Lilienthal német faluba, Ovidiopol-

tdl számitva 16- és 17-dik verszt kOzOtt; inert itt mar faoszlopok által hi-

vebben jegyezvék utazdk' nagy hasznára a' versztek' száma (7 verszt = 1

némelmfüld). Fekszik ezen falu völgyben ; a' vidék külünben egész Odes-

sáig sik mezdség. Csinos házai és gyümülcsós kertei a' német szorgalmat

II. Kot. 2
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árulják el; mezoterményi bóség szerte, minden egyéb jelenségeivel együtt.

E" faluból kimenve, fas, veteményes és szénával gazdagon megrakott ker-

tek vonják magukra az atmend figyelmét 1 drakor Tatárka orosz falún

hajtánk keresztül, mellynek külseje nagy ellentétben mutatkozik az elóbbi-

vel; valódi szegény tatár. 2 úra volt épen, midón a' szélsó sorompdhoz, majd

rea 2 órára a' pálinkavizsgáld bázboz jutottunk, onnanügetvén a'világhirü

terjedelmes Odessa városába.

odeiia. Odessát nyug- és nébánynapi tartozkodásom helyéül választám , mi

litan akkermani ismerósim által olly német lakosokhoz valék utasitva,

kiknél tisztességes szállást mindenkor találbatnék ¡Hondo áron, mert itt

drágaságban я londonival vetélkeddnek bizvást mondhatni az élelmet és

lakást; nem annyira gazdálkodási szcmpontbúl mégis, mint azon kilátásért,

hogy az illy alkalmazás által elsó beléptemmel künnyebben megismerhe-

tem biztos emberek' utasitásánál fogva a'városi kürülményeket, mintha fo-

gaddban idegen vezetdkre bízandom ügyemet ; magánszállást kerestem még

az napon, rügtün kénszerülve is leven erre, minthogy a fogadóban, hová

kocsisom vive, üres szobát semmi áron sem kaphattam éjszakára. Hasonló

sors érte я velcm együtt egy idüben érkezdket. Legényem elküldém cgy

adresseal , 's nem sokára olly ürvendetes üzenet érkezett bizonyos Herzog

nevú czipógyárostól , hogy a' varos1 3-dik negyedében Kuznezka utczában

(Kuzneczka ulicza, Strada Cuznezca) 5-dik szám alatti bázában jelennen

bárom üres szoba léteznék az emeleten, mellyet elfoglalbatok itt tartozko

dásom alatt jutalmas árért , a' szükséges bútorokat is d adván hozzá. Nem

késtem az oda hurczolkodással. Helyre vergódvén a' hátralevd iddt ez nap

irományim' rendbeszedésével toltüttem.

Tizenüt napig élvezém ezen alkalommal az Odessábani tartozkodást.

Elég, de épen nem sok ido arra, hogy e' várost és a* czélomra vonatkozó

tárgyakat tükélletesen megismerjem. Odessa azon hely, mellybdl egész déli

Oroszországra minden kifelé, és onnan ismét ide vissza sugárzik. A* türté-

net- és régiségtudománynak itt mivelói léteznék , kikkeli érintkezést mu-

lasztanom nem szabad. Hosszas lennék a' napi csemények' sorozatos elda-

dása által ; mennyirc csak lehet , rovid rendszerbc vonva adandom eld az

érdekesb tárgyak' ismertetését , tanulásom eredményét.

Fredetp. Azon terjedelmes sik fold a' Dneszteren tul Bug folyamig, mellyen

Odessa is fekszik 's a kherzoni korniánymegyének egy részit alkotja , II.
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Katalin czárnóalattl791—93-dikbanjütt az oroszok birtokába, 'se' ponton,

hová a' varos épült, 1793-ki jun. 10-kén hányatá Szuvarov Rimniskoi orosz-

tábornok azon sánczot, melly bol a' Chadzsi- vagy Hadzsibey nevü még most

is álló, de mar csak a veszteglóintézetre (Lazareth) alkalmazott türük erós-

séget bevette. 1794-ben aug. 22-dikén De Ribas admiral és Gabriel érsek

szentelék fol e' városnak kimért füldet; és ime most mar egy világhirií ékes

лагов, melly nagyságára Oroszbirodalomban a' harmadik osztály rendet

méltán foglalja el ; 's Ljoroszország- 's Beszarábia' kormányzójának szék-

helye, hadi kormányal és a'kherzon- tauriai érsekséggel; 1819-dik ótaszabad

kikdvel's 60000-re mend népességgel bir. Van 16 temploma, 4542 kóhá-

za, 23 tanintézete, mik küzütt a' Richelieui lyceum: nemes ifjak' neveld

intézetével és keleti nyelviskolával emlitendó; létezik továbbá 1 gymna

sium , egy nóneveló intézet nemes származásu leányoknak , 1 világi és pa-

pi iskola lelkészek, 3 pedig a' vidékbeliek számára ; 1 kézmesterségi inté

zet, 1 heber (amida, 1 bürze és bazar, 1 szinház, 1 mineralogiai és 1 ré-

giségi gyüjtemény, 1 városi künyvtár, 1 kereskedói bank, künyvnyomdája

és árukereskedése, számosb gyára, végre van császári nyilvános kerte és

Richelieunak emelt érczszobra. Elóbb, bogysem mindezekrdl részenkint is-

mertetést adnék, a' varos' nagygyá teremtójérdl, De Ribas, és Richelieu' sze-

méllyességeikrdl adandok rövid rajzot. Don Jose de Ribas Nápolyban szü-

letett, politicai korülményektdl kénszeritve elhagyván hazáját 1769-ben

az orosz tengerészethez állot t, hol magát kitüntetvén, admiralisságra emel-

kedék. Middn a' tengerparti varos' alapitásával bizaték meg, Hadzsi beynél,

meróben 2300 férfi és 1600 n<S, nyerészkedéssel foglalkozó gürüg zsidó és

bulgár, nyomorult gunyhókban tanyázó lakosok találtattak. A' czárnd meg-

kérdeztetvén Ribastól a' varos nevének elkeresztelése iránt, ez a' pétervári

academia' véleményéhez képest a' hajdankorban e' vidéken mar létezett

Od y sso s gürüg varos' emlékére a' trójai hadból íunmaradt türténet-kültüi

Odessa nevet szentesité meg. 1796-ban mar megalakult e' varos; és sok-

féle elemü népe vagyonban emelkedvén, azon évszak alatt 90 hajó kütott

ki üblében ; miknek kereskedelmi alkalmazása iránt De Ribas czélszerü

rendelkezést téve, legott szükséges épületeket hoza létre. Ettdlfogva lép-

tenkint emelkedett a' varos vagyonosságában ; majdan késóbb egy nagy hi-

ru kormányztíja lépett ful , kinek a' varos szerencséjét küszüni. Richelieu

Armand Emmanuel herczeg, franczia kikültüzó volt ez, ki eldbb II. Jdzsef
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alatt von had i szolgálatot, mit késóbb az oroszéval válta fol. A' törokök-

keli harczokhan kitiínése közelebb hoza ót a' czárhoz ; kitól végre Odessa'

kormányzatával bízatott meg. Tizenegy évi kormányzás titán 1814-ben

hag) ta el Odessát , 's a' régi monarchismusnak Francziaországban helyre

állásával hazájába tere vissza; örök hála-emléket biztositva magának a1

Pontusnál. Odessa' lakosi a' tenger partnáli városrész' legszebbikében emelt

colossalis érczszoborral örökitek nevét. Ott áll nagyszerü stylben, kezével

a' tenger felé mutatva, mellyel tudatni látszik, hogy az Oczeánon érkezó

roppant kincseket e' városnak ó" szerzé meg. Alatta a' varos' emelkedett

térérol meredek esésen 200 gránitkd lépcsdkból szerkezett szinte annyi öl

hosszaságú széles jarda vezet le a' tenger' lapályos partjáboz, honnan a'

hajógáthoz 's rakodó gályák' sokaságához legkönnyebb a' hozzáférés. Ez

nem elég : a' lycaeum és a' városnak legszebb utczája nevét viseli ekkoriglan.

T úrtéiiet- ¿i Mindenekfolütt a' torténet- és régiségtudományi társulat, meg annak

regisegi tar- ,, t »

suiat hasznalatara alapitott nyilvanos gyüjtemény valanak vonzalmam s lo gon-

dom' tárgyai. A' társaság programmja, melly még 1839-ben helybenhagyást

nyert az illetó ministertól, illy czimú két ívnyi kiinyvecskében van letéve :

„Règlement de la société Odessienne (Г Histoire et «Г Antiquités. Odessa ,

1842. in 8." Szerinte a* munkálodási kör kiterjed egész déli , de fdleg Új-

oroszország- és Beszarábia' türténetére meg régiségeire ; gyüjt , megdröz ,

és lei r mindent, mi e' czélra vonatkozik, 's nyoniozó imíkodésinek ered-

ményit koronként nyilvánosságra is bocsatván. AU valdságos, tisztcleti, és

levelezó tagokból, kikhez a' vetélkedók, vagyis olly egyének járulnak, kik

a' társaságot anyagi jóllétben ajándékaikkal elómozdirják. Yálasztásai titkos

szavazattal törtennek. Múkodd személyzete: az alelnök, titoknok, künyv-

és pénztárnok. Yálaszt tiszteleti elolülot is a' tekintélyes nagyok kozó'I.

Ülései rendesek vagy ünnepélyesek. Amabban az értekezések olvastatnak

fol, ebben, évenkint egyszer tartandóba n, a' társaság állapotáról és miíkodé-

séróli tudósitás terjesztetik eló. Yégül mint alapitdk ezek neveztetnek meg :

Sturdza Sándor titkos tanácsnok, Kniazevits Demeter, u. a, Fabr An-

drás álladalmi tanácsnok, Kiriakov Mibály collegiumi ülnök, Murzakevitsch

Miklós Richelieu lyceumi tanár.

Jászvásárbol Kotzebue orosz consultdl ajánld levéllel birván doctor

Andreyoñskyhoz, miután ettól par ízben szives fogadtatást nyertem , czél-

/atimról értesülvén, azon barátságos tettel örvendeztetett meg, hogy Mur
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zakevitsch Mikldsnál , a' régiségi társolat titoknoka-, muzctimi és künytár-

ôrnél mntatna be. Idegen utazdra jdtékonyan hatd legjobb korbeli, múvelt,

's kozlékenységi lia ¡luminal bird becsületes férfiu ez. Többször jelenvén meg

nála, eldmiitatta a' társaság' cddigi munkálddásinak credményit, eld azon

ritka gyüjteményt, melly a' pontusmelléki dskori gürüg városok' mint

Chersonesus, Panticapaeum, Olbia vagy Olbiopolis, Calla-

tia,Istrus, Marcian opol is, Tomi,Anchialus, Od ess us, Phi-

1 i p p о p о 1 i s 'stb. fün mnradt pénzeibdl alak i tatott, vétel és ajándékozások iit-

ján, miknek csak némi toredékei szemlélhetdk a* nyugot-europai pénzgyüj-

teményekben. E' társaságban és gyüjteinény kürül seregelnek egyiivé a'

tudds iiiiinkálúdúk, idónként becses értekezések és czikkek irásával lépvén

fol. Ö maga is, latinul, ámbar velem e' nyelven épen nem 's egyediil csak

francziául társalgott , mar bocsáta világ ele egy jeles értekezést, illy czim

alatt: „Descriptio Musei publici Odessani. Pars /, confinen* Numophylacium

Odessanum. Odessas, 1841. in 4." A' társaság évkünyveinek (orosz nyelven)

két vastag kótete számos rajzokkal rüvid iddn napvilágot látandnak. Mim-

kás tagai fdleg a' Ricbelieu Lyceneum' tanári, 's küzólük egy, nyelvünket

is érti. Nadasdin tañar, a' íunebb mult 1842-dik évben Herodotus' Sky-

tliiáját (Herodotova Skithia) forditván oroszra, bó' és becses világositások-

kal tette küzzé. A' Museum, 1825-ben hozaték létre 's a' varos keleti, ten- Museum.

gerfeléi részében némi igénytelen de czélszerü alacsony épületben foglal

helyet Ezt vágytam minél elübb megszemlélni , olly reménytdl éllesztveí

miszerint a' régi Scythiában a' Feketetenger fülütti vidékeken találtatot*

emlékeket is látandok ott. Megjütt bárom napi itt létem után a' kedves

pillanal. Az elóterembe léptemmel, balra a'szegletben legott szemcmbe öt-

lék egy oda támasztva álló kdszobor, melly kürülbelül V/2 ol magosságiínak Kószobor.

mérethetik szemmel a' faragvány alsó talapzati részét is bozzá véve. Meg-

állottam e' mú eldtt, mély gondolatokba, dsvilági képzelódésekbe merülve,

vizsgálám végig. Alig titkolhatám el a' benyomást, mellyel rám a' kó ha-

tott; 's ha magam nem tartdztatom, térdre bull va csdkkal illetem a' külü-

nüs alakot. Nema merevséggel fekvék a' szobor, de az én lelkemben bá-

mulat, ürüm és sok szép remények' sajgó érzelmei hullámzának. Nem, d

nem lehet ez egyéb scytha-magyar hóV szobránál! lett legyenbár kún, jász>

besenyó, vagy akarmellyik vérségi felekezetból az ábrázolt barczfi; dseink-

rdl háruló , ezer év elütti szent ereklyét foglal ínagában e' mú. Ha tündér
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hatalommal megajándékozva varázsveszdvel csak egy szdt büvülhetnék is

le ajkidrdl o te nagyszerü maradvány! bizonnyára nem szdlnál más mint

imádott nemzetem'nyelvén. Ldvozlek dskori szent emlék! légy megismer-

\ e és tisztelve a' hd keblú igaz maradék által. Illy érzelmek- 's gondolatokba

süllyedve alig válhattam meg szemléletétdl, mig nem tole távozva , miután

Murzakevitsch ur tapas/tala a' mure forditott külonös ñgyelmem ; és el is

mondám néki, bogy az efléle kdszobrok mar ismeretesek eldttem Pallas,

I .eon de Waxel és Dubois' munkáikhoz mellékelt rajzokbdl , de ez legyen

el so és egyetlen , mit valdságban látbatok és pedig nagy örömemre , mint-

bogy a' torténeti szovétnekek világánál scytha népek' , küliinösen besenyd-

kúnok maradványinak tartván , nyomozásim egyik tárgyául e* kdszobro-

kat is választám. Ó e' darabra , és átalában a' Délioroszországban létezd e'

fajta szobrokra nézve ekkép nyilatkozott : Egyetlen példánya ez itt a' déli

tartományokban találtatd azon régi kdszobroknak, mik a' nép által „hameni

baba" azaz kóbanya néven bivatnak, 's eredetikép a' kurgán-okon vagyis

csudálatos nagyságu sírbalmokon íuldbe állitvák. Hozatott a'jekaterinoszláv-

kümyéki -kurgánokrdl , a* Dneperen szállitva. Ezen csudálatos múvek' ki-

állitdirdl nines meghatározott vélemény ; annyi bizonyos, miszerint a' mon

gol és tatár népektdl nem eredtek, hanem régebben kellett készitetniok a'

scytba népek által. Ó a' patzinákoktdl (mi besenydknek nevezzük) gondolja

származni, minthogy azok uralkodtak a' mongolok eldtt tóbb századokig a'

most uni Délioroszország' tartományain. Eldmutatott ekkor tübb rajzokat,

mellyek orosz tuddsok , u. m. Sztemfkovszky , 's egyebek által vétettek a

steppékben tala 1 tat ó szobrokrdl ; ezek küzütt néhányat a' Dubois által köz-

löttekkel hasonldkat találván , fígyelmeztetém dt reájuk , melly észrevéte-

lcni re olí}" megjegyzést ton : hogy Dubois , munkájában kiadott darabokat

itt másolá a' mar meglevd rajzokrdl , nem pedig a' steppékben. Az eloniu-

tatottak meggydzének a' valdságrdl, meg arrdl, hogy Dubois franezia kony-

nyelmüséggel járt el ez ügyben, odessai kutforrását elhalgatva, de azt semje-

lentveki, miszerint nem saját szorgalma után éldszemeivel látott szobrokrdl

gyüjté a' rajzokat. Különben, legszebb szobor rajza az nála, mit Pallas és

í¿eon de Waxel munkájábdl véve, nagyobb alakzatban ád l). Szives kész-

") Dubois de Montprreux Fréd. \royage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abhkases,

en Cholchide, en Géorgie, en Crimée etc. Paris, 1839. Atlas. IV. Série Archeolog. PI. XXXI. fig. 8.
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séggel ajánlván Murzakevitsch a'szobor lerajzolási engedelmer, megigérém,

hogy e' még küzzé nein tett alak' rajzát kiadandom munkámban ; valamint

az I. táblán látbatd is ; bóvebb ismertetését с' tárgynak azonban alantabbra

halasztom, bol az illynemü szobrok- es kunhalmokrdl ktilünös nyomozdér-

rekezéssel járulandok, lebediai utazásomban tett kutatások' egyik neveze-

tesb eredménye gyanánt A' rajzolással Borel franczia miivészt biztam meg

oily meghagyással, iniszerint nem homlok-irányban (en face) hanem a' meny-

nyire a' helyzet engedi , két oldalvást inintegy profil ban tegye másolatát,

miáltal a' ruházaton két felül jelölt fegyvernemüek kitetszók legyenek.

E' gyüjteményben cbersoni, olbiai 's egyéb gürüg fuliratú küvek, úgy

a' sírbalmokban talált pogány isteni érczszobrocskák a' legbecsesb óságok ;

devannak aegyptomiak is. A' mi külünüsen meglepett, az a' falazaton di-

szelgó két olajfestvényü arczkép vala. Egyiknek ültözete zöld dolmány, Magyar

mente és vürüs nadrág aranj'ra , fejében azon dszerú" fekete kalap, mit po-

foncsapottnak szoktuuk nevezni, alalia bajuszos arcz; valdságos magyar tá-

bornok M. Tberezia korábúl. A' másik szinte magyar, sütét szinü ültüzet-

ben , hasonldkép aranyra. Kérdezésemre ezen két kép iránt illyen világo-

sitást nyertem : az els<í Horváth nevií magyar tábornok képe , ki legelsd

boza Magjarországból Ujoroszországba gyarmatokat. Ennek maradékai még

most is élnek e' korinánymegyében gazdag birtokkal ellátva; de mar oro-

szok. A' másik Simonies szinte magyarhoni szerbé. Csudálatos véletlen,

mikép az odessai museum két ritka képe , miknek sorában semmi nemú

más rajzot észre nem vehetni, meróben magyar viseletet állit eló. E' kuta- Kdnyvtár.

tas után a' városi künyvtárt vizsgáltam meg. Szinte új intézet leven ez, rit-

kaság- és számra nézve nevezetesnek épen nem mondhaté , de annál basz-

nosb szolgálatra ajánlkozik az ismerctek után sovárgdnak, minthogy egyct-

len nyilvános künyvtár Europa' déli részein Erdély' bavasaitél fogva a'

Volga' torkolatáig. Én magam is basználtam tübb napokon utamra vonat-

kozó adatok' szerzésénél. Nem balgathatom el azon buzgalmat, melly a' ta-

nuló zsenge ifjuságban, ámbar iskolai szüniddk valának ép ekkor, az olvas-

gatás kiirül tapasztaltam. Odessa' népessége külünbüzd eleinbdl , sdt keres-

kedés végett itt tartozkodd sok külfuldiekbdl áll : ezeknek, vagy valddi

oroszoknak voltak-e tulajdonkép gyermekei a'szép számmalhcjárdk? meg-

mondani nem tudom. Akármint legyen: az illy nemes élvezct által teijedd

szellcmi világosság elhat a' nép alsdbb rétegeire is, csalhatatlamíl.
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Kazar Mee utra kelésem eldtt értesülve valék Reguly Antal kazáni leveléból

ri-giirgek. ° ,

a' kherzoni vagy kriini félszigetben türtént tudományos kutatásokrdl. A'

zsidd vallásnak némi szakadékát к í) veto és к a r a i m oknak nevezett ottani

népnél találtattak iigyanis régi vallásos künyvek és iratok , mellyekben a'

XII-dik és eldbbi századra vonatkozd kazar dolgokrdli jegyzeteket létezni

álliták. Ennek nyomán néhány tuddsok rendeltettek a' régiségek iránt fol-

világositást adanddk. Tudakozddásim folytán értésemre jöve , miszerínt я

múküdd tuddsok egyike a' helybeli lieber tanóda' igazgatója Stern Vazul

volt. Vágyva vágytam e' férfíunak ismeretségébe jutni, tole az eredmé-

nyekról bdvebb tuddmány nyerendó: bizton reménylvén általo к a' kazar

vagyis kún türténetekre némi világitd fény' derültét. Engedve vonzalmam-

nak fblkeresém , és váratlan ürümemre benne egy szilárd jellemü , a' clas-

sica literaturában úgy , mint a' hajdani , jelesen keleti türténetekben nagy

jártasságn egyénre találtam , kit az orosz autocrator tudományos érdemei

tekintetébdl maradékaira is háruld kiváltsággal ajándékoza meg. Rokon esz-

ine- és kedves tárgyaink csakhamar küzel hozának egymáshoz; 'skésdéjjel,

mint mar jó barátok válánk el egymástól , ismételt viszonlátás- és tudo

mányos szüvetségünkkel szentesitvén az iíj ismeretséget. Stern , mint az

emlitett codexek' commutátora, bizonyossá ton a' fblfedezések által a' kazar

türténetekre csak annyi világosság derültérdl, mikint azok' némi felekezete

valójában a' zsiddvallást küveté, fültaláltnak mondván azon egyén' sírkü-

vét is , ki Mozes? vallását a' kazarok küzt elhinté régi iratok* útmutatásánál

fogva. Ezekból kovetkeztetve, távul sem koholymány a' „Liber Corsi"-hm

foglalt kazar-zsidd ügy eldadása, mit különbenarab irdk is igazolnak ; egye-

dül az imént mondott könyv' elóterjesztési modorának eddigeld helyes föl

nem fogása tevé gyanusá létegét. Németül irott, de saját ügyelete alatt orosz-

ra forditandd kazar dolgokrdli munkája a' türténeti társulat' emlékiratában

jelenend meg. Ó a' kazarokat torük-tatár nyelvú népnek tartja, tehát lé-

nyegesen cltér azon új iskolátdl , mellyben fínn ágazatú népnek tartatnak ;

el saját hiedelmemtdl is, ki a' kazarokat kúnoknak, küvetkezdkép magyar

nyelvet némi dialectusi külünbséggel beszélte nemzetnek állitom. Gydzd

okait sem iddm sem akaratom nem vala rendre kihalászni; valamint meg-

rzáfolni sem : azon fdpontoknál mindazáltal, miket beszélgetés küzben lialla-

tott, diadalt remélni e' kérdésben neki távulsem lehet. flogy a' régi iratok

küzt Krimben , bol mar hajdaniddk alatt valának tatárok , azok nyelvén
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es zsidd betükkel irtt oklevél is találtatik : az által véleményem szerint tá-

vulsem a' kazarok' tatár nyelvüsége, hanem csak aimyi bizonyul be , hogy

a' kazar-kúnok közutt éltek, úgy ott, valamint a' besenydktdl elfoglalt Etel-

küzben só't Magyarhonban is tatárok ; mindig megkülünbüztetve amazuktdl,

elég világosságot terjesztvén erre etelküzi nyomozásom , és ahhoz kapcsolt

IV-dik bizonyitvány. Kevesbé valának eddigeld a' külíuldi , fdleg orosz

tudósok az iránt értesülve, mikép a' kazarok' egyik felekezete, melly még

Arpad' korában a' magyarokhoz csat lakozott, 's krónikáinkban kún népnek

hirdettetik , maiglan él országunkban p a 1 d с z nevezet alat : csuda-e azért ,

hogy az orosz pétervári academia errdl ismerettel nem birva, Klaproth

Gyulának utasitást adott 1807-1 »on az iránt, hogy az orosz türténetekben

tübb századon át fényes szerepet játszotta paldcz (polovczi) nemzet' mara-

dékit nyomozná ki kaukaszusi utjában ? ') Middn ezeket és tübb hasonld

tárgyakat fülhozván beszédküzben Stern eldtt, vallomást ton a' régi orosz

torténeteknek a' magyarokéval üsszefüggésérdl , sok homályos dolgoknak

ez utdbbiakat illetó emlékek' szorgalmasb kutatása általi íulvilágosithatá-

sárdl. Úgy van; hiányos nem csak a' régi orosz historia, sdt maga a' világ-

türténetis. Yilág hirú'snagy befolyású népek valának a' húnok vagykúnok,

kazarok, besenydk és paldczok: mégis mi bizonytalanságban , mind nagy

homályban botorkál nyelvük és vérségük' kérdése ktírül a' külíuldi ird-

sereg? Mindezen, egymástdl csak névben külünbozd népek' maradékait

hazánkban lehet egyedül fültalálni, bizonyára nem más, mint magyar nyel-

vú népsokaság küzt. De mikor jövend el az ido , hogy a' külíuldi tuddsok

magyar buvárkoddk' fáradalmas munkálúdásainak eredményeit megismer-

jék, méltányolják , és a' világtürténeti homályos kérdések' eldüntésénél hí-

ven alkalmazzák is? Midta a' világ áll, a' balvélemények ármánya legydz-

hetlenül harczol a'világosság ncmtdje eilen; csakiddnkintsikerülemennek

jelentékenyebb tért birtokába foglalnia. Olly kozel áll sokszor a balandd

az elleplezett igazsághoz, hogy egy méltánylott lelebbentés, 's a' régi bal-

vélemény' megtagadása, minden kétséget eloszlatni képes leendene. Bizzuk

tehát a' jüvenddségre , mit korunkban általános elismerést koszoruba fíizd

diadallal ki nem víhatunk. A' kazar nyelvet illetdlcg még csak azt jegy-

zem ful, mikép híven megkülünbüztetett az mindenkor a' tatárokétdl. Rab-

') Klaproth Jul. Reise in den Kaukasus und nach Georgien, unternommen in den Jahren 1807. und

1808. Halle, 1812. in 8. 1. Bd. S. 28. 58. ff.

II. Küt. 3
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bi Petechia 11 73-dik év körül Kazariában, a' mai Krimcában is utazott re-

gensburgi zsidó igy emlékezik: „Atque addendum: G azar гае habit а-

tores, alio, itemque in Turcomatmia degentes, alio uti idiomate , et tri

butum utrosque penderé Régi Oraecorum, quin et Tartarospropriam

habere Linguam" 1). A' chersonesusi kazarok nyelvének a' tatároké-

tdli külünbüzéséról világosb bizonyitvány ennél alig kivánható. Még ekkor

nem tatárok, hanem kazarok azaz kunok voltak a' tauriai félszigetnek u rai,

ollyanokat helyez oda Cinnamus is 11 til -di к évre tart ozd imesoraiban:

„Unnos qui Tauro-Scythicam accolunt , aggrederentur" 2). Ezen

kérdés iránt fulmerüló nehézségek azonban mar etelközi utamnál legyózet-

vc к , olvaséimat az ott folhordottakra, külünüsen a' kún nyelv körül í'orgó

vitatásokra utasitom.

A' Richelieu Lyceum igazgatása mindig nagy tekintélyú személyre bi-

zatik , minthogy Délioroszország' tanddáinak kormányzata is attól függ.

Elóbb Orlai János ungvármegyei születésü hazánkfia foglalá el o' helyet ;

ennek kimultával Kniezevich Demeter horvátországi származású, excellen-

tiás czimmel íblruházott ur yiseli a' diszes hivatalt, ki egyszersmind az ar-

chaeologiai társulat' elóulóje. Hozzá, mint legfobb rudos tekintélyhez szinte

vala ajánló jegyem Kotzebuetdl Jászvásárból. Nem leven ó* ekkor Odessá-

ban, találkozásom akkorra murad t , ha majd a' jó sors ismét ide vezérlend.

A' varos tulajdonához tartozó nyomdában mar húsz év ota nagy élénk-

ség mutatkozik , tübb füldrajzi , utazási és statistical franczia mникак is

jelennek meg benne *).

Nyiivános Megemlitendónyilvanos mulato helyei közt a' Boulevard, Palais Royal,

helyek«

szinház és tengeríbrdó. Az elsó feikörben keriti körül a' várost , és két fe

') Wagengeüii Chr. Kxercitat iones sex. Л ltdorhi Nor. 1687. in 4. pag. 170.

■) Cinnami, Historiarum Libri VI. Parisiis, 1670. in fol. pag. 152.

'■) Néhányat elszámlálni nem leend érdek- és haszonnélkül, illyenek:

Serristori L. Notes sur Íes prorinces russes au-delà du Caucase. 1329. 8-o.

Taitbout de Marigni , Portulan de la Mer Noire et de la Mer d' Azov ou description des

cotes de ces deux Mers a Г usage des navigateurs. 1830. 8-0 et atlas.

Hagemeister J. Mémoires sur le commerce des ports de la Nouvelle Russie, de la Molda

vie et de Viilachïp. avec 13. pi. 1835. in 8-o.

Lagorio F. Histoire de la Tauride. 8-o.

Toitbout deMarigni, Voyages en Circassie. Avec Vues, Costumes etc. 1836. 8-o.

Skalkofsky Odessa' leirása oros/, nyelven jelent meg.

Konyvárus bolt Mievillei- a' leghiresb, van neki egyszer'smind Simpheropolban Krimea'

félszigetén áru rakhelye és olvasó Cabinetje.
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lül fákkal beültetett sétatér gyanánt szolgál. A' Palais Royal, melly tulaj-

donkép ragadt, de mar egész divatra kapott név, a' varos legdiszesb részén

négy szügben épült elég tágas alacsony haz, mind külsó* mind belsd részé-

ben mindennemü draga árúkkal ellátott boltokkal ; teres ud vara virágok-

kal beültetve. Itt jo ossze rendesen sétálásra az odessai nagy világ, 's he-

tenkint kétszer a' hangászkar' zenéjével magát mulatandd. Ezen épület a

kereskeddi társaság' Woronzow kormányzó' terve szerint ké.szült sajátja.

Van benne ét- és kávéház ; ebben tala 1 talóк a'kül-és belfuldihirlapok, mint

a párizsi Journal des Débats, az augsburgi Allgemeine Zeitung, az orosz

Invalid, Journal de St. Petersbourg, és a helybeli franczia újság. Gyakrab-

ban megfordulván itt, kiváncsilagolvasámazaugsburgibanhazámrói kozlütt

némi , ámbar silány czikkeket ; még kiváncsibbau keresém a' tartalomban

jelolt egy német utazónak kaukazusrdli kozleményeit , minthogy Schamil

cserkesz badvezérnek elóhaladásáról sok hireket lehetett alattomban halla-

ni : de keresésem biaba vala. A' kozleményt tartalmazd levelek a' számok-

ban épen ñera találtattak , néhol kivágásokat is lehetett észre venni , mi-

rol késübb fblvilágositattam , hogy e' herélések a' Censura' múvei. Orosz-

országban a' külíoldi hirlapokból, ha saját dolgait érdeklik, a' nem kedvezd

czikkek kimetszetnek , vagy ha csak némely sorok itéltetnek kárhozatra ,

sajtóban feketével bemázolva bocsátatnak szét. Es ez a' Censura áldása!

Itt az orosz ügyekról legkevesebbet tudhatni meg. így van a' könyvekkel

is. A' melly külíoldi munkákban valami nem kedvezó czikk fordul eld

Oroszországról , azok kimetszésével vagy bemázolásával adatnak a' meg-

rendeló kezébe, minthogy a' konyvekhez csak annak átvizsgálása után jut-

hatná. A' Censura hivatallal nekcm is leven dolgom, e' véletlen által ked-

ves ismeretségnek lettem részesévé, ezennel annál is inkább el nem hall-

gathatdnak , minthogy odessai tartozkodásom alatt jótékonyan hatott reám

a' helóle keletkezó viszony.

Oroszfbldre léptemmel a' szkulenyi vámháznál könyveim elvétetvén,

bepecsételtettek 's olly utasitás meliert adattak vissza, miszerint Odessaban

a' censurahivatalnál bemutassam sértetlenül a' csomdt. Ide érkezésemmel ,

künyveimet bilincseibdl fülszabaditandd , elsd gondom vala a' censornál

megjelenni. Tudakozni ennek hollétérdl, véletlenül egy gyógyszertárba

meutern be. Az orvosságvegyitó legényhez elóbb francziául , azután néme-

tül szdlva intéztem tudakozodásomat, de d egy kukkot sem válaszolva, egész

8*
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tisztelet-bdkkal a' mellékszoba' ajtajához vezetett; minek szárnyát kinyitván

két fiatal jó képü egyént találtam együtt. Nem tudván kik legyenek , leg-

biztosbnak véltem francziául tenni tudakozddásomat a' ccnsurabivatal iránt.

Az egyik nyomban nyilvánitá annak épen kozeldében létét és szinte oda-

mend szándékát , aja nivan tüstént odavezettetésem. A' két fiatal ur ekkor

egymástdl válandd , hallám miként németül beszélnének egymással. Leg

ott kozbeszdlék azon nyelven, 's alig ejtettem néhány szdt, az egyik ekkép

kiáltott fol : „Mein Herr ! Sie sind ja ein Ungar !'' Igent felelvén , rügtön

Magyarok. nyilvánitá nagy öröm közt, hogy 6k is magyarok. Ekkor az indulást ma-

radas váltá fül , és Ion beszélgetéseknek beszélgetése. Elmondám röviden

utam' czélzatát; el dk is Erdélybdl származásukat. A' miveltebbnek látszd

beszédesb egyénneveMelzer, brassoi fi, amaz sdgora és e' gydgyszertárban,

melly Schmidt nevezetú szinte erdélyi származásu gazdag urnak a' szép

nagy házzal együtt tulajdona, jelennen provisor. E' kedves véletlen által a'

censurahivatalhoz menetelünket máskorra halasztván, élénken folyt társal-

gásunk , mi küzütt belépett egy vidám képú élemedett férfiu is. Ez , így

szdla Melzer, apdsom, Unger ur, szinte erdélyi, neje kolosvári igazi ma

gyar nd, még most is jdl tudja a' magyar nyelvet, de fájdalom, mar mi fe-

ledjük. A' barátságos üreg találkozásunkrdl értesülve , nagy iiromét fejezé

ki nemcsak , banem , a' mí Oroszhonban szokatlan , legott a' küzelgd déli

ebédre is magához meghítt , de azt épen sürgetdsb dolgaimnak végeztéig el

nem fogadhatám. Teliyes mértékben érezteté szives részvételét asztalánál

és esteli társalgásokon ; d egykor zene tanitd lévén, a' városbani tübb mü-

kedveldk nála screglének tübbizben üssze: így Pachman, Fentz, Haas,

'stb. tanárokat is találtam ott par izben. Leginkább az emelé lelkemet ezen

jd urakkali társalgás' közepette , hogy dk nem német vagy szász , hanem

magyar eredetúeknek vallák 's tartaták magukat: mibdl csak azon orven-

detes eredményt vonám le , miszerint fajunk a' külfold' ezen messzi vidé-

kin némi nemesb jellemrdl ismertetik, mellyhez tisztelet és vonzalom

kapcsolvák.

Még egy másik találkozásom sem vala érdek nélküli. Melzertdl értve

ittlétemet bizonyos Dzsiday János ifju, megkeresett szállásomon. Ez , mint

monda, magyar atyátdl 's lengyel anyátdl szüíetettLengyelországban, azoni

üromében, hogy magyart láthat, kihez vérség és kiirthatlan vágyak által

kapcsoltatik, járula hozzám. Most d itt magánneveld némi orosz családnál.
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Úgy vélem, inkább Zsidaynak nevezteték atyja, minthogy illy nevüek lé-

teznek hazánkban. Figyelmetes leven az ifju mindenre, mi atyja' édes ho-

nát érdekli , a' lengyel türténetekben ismeretes podlacbiai jászokra vagy j¿C7,v¡n,0|<.

jazvingokra nézve, kiket én mar eleve Henning Erncf illy czimü 's gyüjte-

ményemben meg is levó munkácskájábúl ismertem: „De rebus Jazygumsive

Jazuitigorum ex Asia in Ungariam et Polonium tramgressorum , in Prussia

exstirpatorum. Regiomonti , 1812. in 8." nein i észrevételeket terjesztett

eló beszélgetés küzben ; szerinte most mar csekély számuk van fun osztrák

Sileziában, a Kárpáthokon, jelesen Jablonkában, a' tesini uttdl délnek, Ma-

gyarország batáránál , 's magnkat j a z v i g, tübbes számban j a z i g o v i ne-

vezvén. Divatozik náluk egy ének, melly magyarul igy hangzanék:

Jablunkában vannak a' jászok,

Minden nyelvet értenek,

Hadakoznak a' magyarokkal és torökökkel,

Sokszor voltak vitaban a'.poroszokkal.

A' magyar , türük , és porosz nevek az eredeti versben : vengr , turki

és brandeburki. Allitása szerint ezen jászokrdl Heinrich tanár Teschinben

kiadott illy czimü munkájában : „Historisclie Versuch über Schlesiens Ge

schichte" nyomosan beszél.

A' lengyelországi azaz podlachiai jászoknak a' pontusmelléki sarmata

jászokkal , kik a' classicus irók szerint a' metanaszta jászoknak vérroko-

naik voltak , valamint a' Moldvában egykór éltekkel , úgy hazánkban most

is virágzdkkali azonegy nemzetbeliségét még nem világositották ful a' tu-

dósok ; pedig ha valamelly nemzetnév nem csaló kling-klang, mint némely-

lyek kifejezni szokt ák , bizonyára a' JASZ név az , melly eredeti értelmét

's hangját még a'gürüg és róniai írdknál sem vesztve, mindig egy nemzetre

vonatkozdlag hozzánk jutott. Jdl tudjuk , hogy a' szlavisták , és Schafiarik

zászldja ala sereglett majmoldk szláv népnek tanitják, a' j a ¿ i k, nyelvet je-

lentd szláv szdbdl kiindulva. De hol létezett a' kerek íoldonszlávnyelvüjász-

nép? A' lengyel jászokrdl tudatik hajdan lengyelekétdl külünbüzd nyelvü-

sége , a' magyar honiak pedig, midta e' fühlet lakják, szinte azon egynyel-

vfiek vélünk ; hasonldkép a' mold vai jászvásáríak is magyarok küzé számi-

tanddk : minek mar etelkozi utamban elég tanulságára találhatni ').

') A' lengyelországi jaczvingok vagy jászok' magyar nyelvüségéról alapos eszméket rakott le

Horvát István Tud. Gyüjt. 1829. VIH. Küt. él 45—59. lap. 1833. XII. Kot. 96. lap.
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Ezeken , es két asztalos legényen meg egy vízhordd székelyen kivül

több magyarokra itt nem találtam. Orlay János fiai hadi szolgálatban lev«»

mar oroszokká vált egyének.

Л' nyár korszakában legjdtékonyabban bat Odessa Iakosira a' tengeri

fordés. Látni és élvezni kivánván hasonldkép Unger és Melzer nrakkal

együtt elmenénk. Mind meglepó és visszataszitd vala látnom , hogy a' fo-

rodók' tírcge és ñatala egész kényelemmel és küztínyüsséggel minden takaró

nélkül járnak ful a' tanger vizébdl : le nem irhatom. Ezen paradicsomi di-

vattal meg nem barátkozhattam , 's most is a' keleti vonás Iegélesbikének

vallom; mi oily müveltvárosban, mindnek Odessát kellene tartani, habar az

orosz fó elem adná is a' hangulatot, semmikép meg nem bocsátathatd. Odessa

pompas utczái , mellyeknek néhánya épen ekkor rakaték ki , a' vidékeken

nem található alkalmas kiivezeti anyag helyett koczkázott fadarabokkal, úgy

csinos épületei, mik a* íurésszel könnyen metzhetd lágy kdanyagbdl hirtelen

emelkednek, de épen nem tartdsok, a' vagyonosság' legelevenebb bizonyságai;

létezik azonban két czikk , miben íblütte szukölködik ; ez a' viz és túzi fa.

Amannak hiányát a' varos' nyugoti részén levó kutakbdl, tehát elég távul-

ról, kültségesen hordatás pdtolja; emez szén- és tdzek által mérsékeltetik,

mind fózés-mind ñítésnél. Midón Besearábia' erddsb részeiben halad az utas,

találkozik számtalan magos kasokkal tornyozott szekerekkel, mikben szén

hordatik Odessa' piaczára; a' tdzeket épen oily módon készitik marha ga-

néjbdl, mint hazánk' alsd vidékein. E' varos külsd részi térségein nem rit-

kaság látni eñéle tdzek' nég>rszegü darabjainak nagy gondal és takarékos-

sággal alakitását és száritását.

Azon német gyarmatok küzütt, mellyek Odessa kozeldében iévén, an-

nak élelemszeri piaczát bdségessé tetszik, leginkább G roszlilien thai,

Alexanderhilf és Neuenburg, úgy a' várostdl délnek a' Feketeten-

ger' partján fekvd szép falu Lusztdorf. Ennek kozeldében a' tenger'

mentén a* meredek kdpartok alatt terjednek el a'varoshoztartozdgyönyörü

villák is, viditd berkes és szdld- meg veteményes kertekkel gazdagon el-

boritva.

Remélve e' városnak még ismét láthatását, utamat igyekeztem minél-

eldbb folytatni ; néhány napot azonban az utlevél szerzésére kellett szen-

telnem. Nagy nehézségekkel jar ez az Oroszbirodalomban , úgy bel- mint

külföldire nézve. Hasztalan vala Tom osztrák consulhoz járulásom. A' fön
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¿Uó rendeletek szerint a' külfüldinek is orosz utlevelet kell v ¿titania, és pe-

dig minden guberniumban újat, természetesen jó nagy adag taksaéït Ëzen

bajokon is átesve , Kherzonig kocsist fogadtam , néhány dra nuilva e' vá-

rost elhagyandó.

Másodszori élvezete az utazónak a' visszaemlékezés : legyen az édes Ken^"¡[,cen"

vagy keserü, mindig táplálékot ád a' léleknek. Nekem a' reminiscentiákra

Iapokat áldozni czélon kivüli lenne: azon visszaemlékezést azonban, melly

naplóm" II-dik fúzete' 41-diklapján áll, Odessából távozásomkori érzelmim'

hív tükrozéseért ide iktatnom legyen szabad. Ez áll ott ; „Tizenüt napot

tülték Odessában jót rosszal elegyest, mint az életben lenni szokott : nyo-

mozásim eredményére nézve azonban nein hasztalanul. Ez volt pontom,

mellyból hazámba vissza-vissza tekinték, és számlálám a' teendók sorát.

Reményim épen nem csiliogók, sót kislelküség nélkül bevallva, visszarez-

zentók. Egy illy vállalatnak, minó enyim, sikerreli végbevitele küzpárto-

lást, segédkezek' kozremunkálását igénj'li, sót foltételezi. Én egyedül ma-

gamra hagyva , babár anyagilag megbirom is , a kivánt adato k' megszerzé-

sëre, a' dolgok' minden oldalroli ismeretébe hatásra gyönge 's elégtelen

vagyok : lelkem azonban elég erós , hogy mindent, mindent megkisértsek.

Bízom azért dolgomat az Isten' vezetó kezére, nemzetem' szent ügyétól ih-

letve megyek , meddig eróm 's inaim vihetnek , 's a' sok viszás korülmé-

mények engedendik."

Julius 15-dikén délután 1 órakor indultam ki. Fél óráig tartott

a' vizsgáló sorompóboz jutas , hol mindenem darabról darabra megmotoz-

tatván, széttúrva, némi ruhanemú' hiányával szedhetém osszc a' tolongás

közt holmieimet. Ez türtént a' tübbi utasokkal is kimélet nélkül. Megsza-

badulva a' kellemetlen mútételtól a' sorompón kivül éjszak-nyngotnak tar-

tánk, haladva az odessai liman toltésén, mellynek lapályából 3 órakor Limánok.

hajtottunk fol a' magos tér' parrjaira, hol éjszak-keletfelé vezet tenger

martján az ut, jobbra maradván a' parti órhelyek, mikben kozákok hajtják

végre a' szolgálatot Elterjednek ezen bizonyos távulságra fiilállitott órta-

nyák az egész tengerparton. A' cordon elsó pontjánál9-dik verszt' oszlopa

all. Most mar elóttünk és éjszakra nem vala egyéb látható sikságnál, jobbra

pedig a' tengerviznél. 4 órakor ismét liman álla elóttünk , mellynek lapá-

lyába leereszkedésünk alkalmával alig szabadulánk ki a borzasztó szeren-

csétlenség torkából, minek künnyen áldozatai leendettünk vala, ha kocsink
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némi árokpartban meg nein akad. Krimeai tatárok leven kieresztve, azok

kétpúpú három tevéje legelészett utvonalunk kürül, mellyek' látásán az

egyik Id annyira megijedt , hogy bdszülten kocsinkat elragadná. Az eldt-

tünk álld Iimánba veszéstdl tartva , bizonyosan kiugrálandunk a' kocsibdl ,

ha ezt Iehetetlenné nein teszi a' füdütt butka' szerkezete, minótt itt az uta-

zásra széltiben használnak. Ez alacsony, eldre horpadt mély ublü ernyds

kocsi; belüle kimászni inkább mint kilépni lehet csak. A' gondviselés el-

háritutt minden veszélyt. Ettdli menekvésünk' helyét az uttdl jobbra , né-

mi partozaton álló nagy kdkeresztek teszik elóttem emlékezetessé. Nem

lehetvén senkitdl a' sírkeresztek iránt világositást nyernem, azon hiede-

lemben vagyok , miszerint a' Iimánba veszett egyének' emlékei. Kocsisom

beszélé a' limánon átkelésünk alkalmával, hogy ekkor és ekkor vesztek el

küzelebb is utasok. Odessa és Kherson küzütt tübb illy limánok léteznek ,

jelesen a' T i 1 i g u 1 (türükül : Deli-göl) Kigul és az Oczakovi, melly

hihetdleg egy az oroszok Berezanjával. Ez utóbbival azonban nem jó érint-

kezésbe az utas. A' irdknál e' limánok egyre tavaknak neveztetnek : Pli-

nius irjaa'Dneperrdl 's limánjárdl: „Flumen Borysthenes lac usque et gens

eodem nomme et oppidum a mari recedens quindectm millibus pass. Olbiopo-

lis et Miletopolis antiquis nominibus" '). Martianus Capella : „Nec procul

fluvius, lac us, oppidum sub uno cuneta nomine Borysthenis propter Achil-

lis insulam eius sepulchro celebratam" 2). Világosabbá lesz ezek által azon

fdnebbi állitásom is, melly szerint a' liman nevét a' görög Xiuvt¡ tavat je-

lentd szdbdl állitám ereddnek. Nyoinorult fahidon tortént átmenetelünk ,

's 4 drakor mar a' volgybdl magos partozatra hajtánk fol , D e к v i n к e

I iiíst a-a lloniosná I , hol a' 20-dik versztet mutatja az oszlop. 5 drakor 11 i-

h о r i fк i falut találdk , majd egy harmadik limánt , minél balfelé eldször

tünt fol a' halmok' (knrgánok) új rendeszere. Ezen liman fél drányi széle-

ségií, de most kiapadt, és kákával fiível boritott; ezen is fahid vezete ke-

resztül: Éjszak felé kanyarodva menet , 3 nagy halom tiínt ful , bozonyos

jeléül a' n'yoïnban kíivetkezd völgynek, mit 5 drakor Szucsavka nagy

faluban el is értük a' kdhid- és pdstaállomásnál, hol egy dráig pihentetés

ló'n. Ezután fél drát halar! va, roppant nagy knrgán túnt szem ele a' tenger

') Plinii Ilistnr. Natur. Lib. IV. Cap. 26. ed. Harduini.

2) Martiani Satyricon Lib. IV.
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part nal, az órtanyák küzeldében. Most fél drányi szélességtí kiszáradt liman

következett. E' zuldelld sikságnak fulde fekete, de agyogos. 8 drakor egy

liman küzepén vizes ér' hidján memí к , a vülgy' küvér ftívein legeltetve

szemeinket, honnan balra irányunkban partrdl néz le Koblinfalu. A'

vülgyben éjszaknak fordulván , fülhajtánk a' partoson , 's balra maradt egy

nagy tú. 10 dra vala, middn Barati n faluba értünk, az egyetlen zsidó

fogaddban éjjeli szállást veenddk.

Jul ins 16-kán csak 6 drakor indulhattunk innen ki a' fogaddsno

legényem'irányában támasztott némi helytelen küveteléséból származott vil-

longás miatt, mitdl egyedül erszénybe nyulás mentbetett ful. Mol mi küve-

telcseket, bar minó alaptalanok, maga a' fugadds teszen nyomatékossá az al

ta 1, hogy lakatot vet kapujára middn mar induldban van az utas. Menj 's

keress birdt: azon napon bizonyára djbanottér a'sütét éjszaka; a' mi száz-

szrorta nagyobb vesztcség lenne az igazságtalan kivánság' lerovásánál. Fél

úrai baladas után az etclkozi utban megismertetett kdoszlopokboz basonld

ütlütt ful, ezen tul egy magos kurgán, majd az ütüdik kdoszlop mit megol-

vashattam; megint 3 halom cjszaki irányban. Egy drai baladas küzben tiz

к do sz lo pot számláltam meg, helycnkint tübb leromboltakat. 7 drakor

Kraszna pdstaállomást értük a'21-dik versztnél, hol szinte egy kdoszlop,

majdan Girzan patak és víilgye, kdbiddal ellátva. A' fold itt is merd fe

kete, erddtlen; ekkor épen surtí buzakeresztekkel elboritva a' nagy sik-

ság. Balra irányunkban isjnét halinok, jobbra a' kozák- ditanyák. 8% dra

kor ójabb halomrendszert értünk, melly éjszak-déli irányban basitja a'

kietlent. 9 drakor kis lapálynál és álld viznél fekvd Kozlov faluboz ju-

tánk ; a' fogaddban kieresztvén. Szép iij temploma és uraságbáza tünt ful

eldttem e' belynek. Itt a' fogaddnál összeseregelt kürnyékbeli zsiddktdl tu-

dakozddván az imént látutt kdoszlopok rendeltetése iránt, egyszájjal távul-

Siígi jeleknck, és m ¡mi en versztnél négy illyen oszlop' küzben létét álliták;

hozzátéve: hogy Nikolejevtdl Kherzonig szemlélhetdk lennének; de orosz

mu legyen-e? arra bizonyossággal felelni nem tudtak. Mindenesetre ré-

gicbbek az orosz' itteni uralmánál. Látszik ezekbdl is, inetmyire tévedett

Sulzcr, middn hiín-avar maradványoknak monda. Még visszatérendünk e'

tárgyhoz. Ezen helységbdl 11 drakor távoztunkkal mindig cgyformaság

kornyezé utamat, mig 2\. drakor a' Bug folydt pillantdk meg, számtalan

halinok jcltílvén irányát; 3 drakor pcdig mar limánja szélínállánk, honnan

II. Küt. 4
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az átkelés Nikolejev városba türténik. Kütetekre menu munkát kellene

¡rnom , ha e* Scythiának nevezett fühl' Herodotus korabeli 1 .1 к osa ¡val , és

általa, tigy Strabo, Plinius és tübb classions iróktól e' vidékekre túzütt

helyek és folyamok' nevének meghatározásával akarnám olvasóimat meg-

lepni. Sok kétség és vastag homály uralg ekkoriglan a' hajdani tárgyak'

mostaniakkali osszekótésében. így, a* Bug vizet némellyek az óskori Hy-

panissal vélik egynek , más« к ellenben tagadják azonságát. Minket fóleg

a' mag)rar korbeli dolgok érdekelvén , e' tekintetból nein mellózhetó az

Axiaces fo'yd. E' régi név hogy épen a' Dnester- és Dneper-kozütti va-

lamellyik folyamra vonatkozzék, kétséget nein szenved. Vannak, kik

egyenesen a' Bugot értik alatta, 's ak-szu, fejér vizet jelentd túrúk- tatár

Beienyó- széra ismernek benne. Mi, azért emeljük ki, mivel a' XV-dik században

még laktak ennek tulsó részén besenyók és kúnok , kik is Bonfin' hiteles

elóadása szcrint Mátyás kir. korában hihetóleg a' tatár népek által szoron-

gattatva, hazánkban, nevezetesen a' Duna' szigetén telepedtek meg. Bon

fin ekkép irja az esetet: „Ultra Ariacem fluvium Peucini, Carjriani ,

Basternae sunt, et Chu ni, qui /tatali solo ejecti in Utigariam veneruut, et

a Divo Matthia Danubii insulam impetrarunt. Pauco post tempore sponte

se orthodoxa fide nostra initiarunf l). A' csallékozi, sz. endrei vagyCsepel

sziget volt-e megszálld hel>ük? elhatározni nem künnyü; 's külünüs hely-

beli kutatások által lehetne végire járni. Az elsriben mar árpádházi kirá-

lyok alatt kúnok laktának találhatni nyomára. Bonfinnak ezen tanuadása

tübb tekintetbdl nem vonható kétségbe, valamint a' Peucini és Chuni ne-

veknek besenydk- és kúnokra vonatkozása. Velünk rokon népfajnak , je-

lesen pogány kiínoknak még a' XV-dik század végével ezen vidékeken tar-

tózkodását bizonyitja az Erdélyben , Udvarhelyszékben helyzett atyai mi-

norita conventban tartatott 1499-dik évi Capitulumnak küvetkezóXII-dik

czikkelye, melly a' téritésekról szól: „Circa /toc statutum est, quod in quo

libet Capitulo declaretur, quantum bonum foret , et Deo gratum , fratribus

nos/rae familiae ire ad infideles fratr es nostros Huimos , Scy-

thas, et eosdem ad veri Dei cultum reducere" 2). Világosan rokonoknak

mondatnak ezekben a' magyar minorita szerzetesek általa' kiínok (luí nni)és

') Bonßnii Ant. Historia Pannen ir». Dec. I. Lib. I. ed. Colonien. 1690. in fol. pag. 4.

*) Battlianyi Ign. Leges Ecclesiasticae Regni Hungariae. Claudiopoli , 1827. fol. Tom. 111.

pag. 634.
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besenydk (scythae) ; miból mar magabol nyilván küvetkezik magyar nyelvü-

ségük. Ezen korra, sót hihetóleg azonos tárgyra és helyre vonatkozik Ae

neas Sil víusnak azon tanutétele , melly szerint némi veronai eredetú em-

bertól hallottnak irja a' Don kürüi magyar nyelvet beszéló népnek fünlé-

tét: „Nos allocuti sumus (úgy mond) Imminent Verona oriundum , qui per

Poloniam et Litraniam ad fontes Tañáis se pervertisse affirmavit , eosque

transcendisse , et отпет illam Barbarine oram borealem perscrutatum ; is

retulit populos in Asiática Scythia non longe a Ta n a i sedes habere ,

rudes homines, et idolorum cultores, quorum eadem ling va sit cum

Hungar i s Pannoniam incolentibus" l). Aeneas Silviusnak, késóbb II. Pius

név alatt római pápának ezen bizonyságtételét mar Turdczi ismervén , e'

tárgyrdl imillyen nyilatkozatot ton : „Pitts etiam Romanus Pontifex, in suis

historiis, Himnos Meotide palude trunsmissa, in Europam migrasse, omnem-

que barbariam, inter Tanaim et Danubium, ocupasse tradit. Et rursus idem

dicit , se hominem Verona ortum , qui hoc /tostro aero Scythicas lustrosset

jjortes, allocutum fuisse , illumque sibi affirmasse, quod in Asiática Scy

thia, ad ortum Tanais amnis homines eiusdem linguae cum Hunga-

r is Pa n n о n ia m in cole /it i It и s, invenisset , tandemque rediens cum pie-

risque Sacraepoginae professoribus , tiris religiosis de ordine Sancti Fran

cisa, qui ft/tgnam illorum norissent , iliac prqficisci , et sanctum Christi

erangelium , (cunt idololatriae essent deditt) praedicare voluisset : sed Do-

minus de Momqua (Mozqua), qui Graecae perfidiae subditas est, Asia-

ticos Húngaros , Romanae coniungi ecclesiae , ac sacris imbui ritibus aegre

ferens, ipsos iliac transiré prohibuisset" 2). Mindezek' egybevetésébdl annyi

elvitázbatlaii marad , miszerint Mátyás korában még valának e' tájékokon

magyar nyclvú népmaradványok, kik küzól némi csapatot cbunus név alatt

a' Duna szigetcn megtelepedettnek állit Bonfinius. A' verdnai férfi által el-

hircsztelt dónmelléki magyarokról is értesit Bonfinius mindjárt munkája

elein, állit van azoknak Mátyás kir. által bonunkba szállitásiszándékát, ek-

kép: „Dirus quoqiie Matthias noster, huios rei non ignarus, quam a Sarma-

ticis quibusdam mercatoribus acceperat ', legatos illuc et exploratoires misit ,

quibus cognatam genfern si posset, in Pannoniam populis diuturno bello haud

') Aeneae Silvii Historia Asiae, cap. 9. Cf. Commenta™ rerum memorabilium Pii II. Pontif. Romae,

1581. — Kaprinai Steph. Supplcmentum Hungariae Diplomat, pag. 558.

:) M. Jo. dcThuroM Chronica Hungarorum, Part. 1. cap. IX. Apud Schwandt. cd. Lips. T. I. pag. 55

4»
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parum ex haustот alliceret: quod si hartvans assequi tiequivit, si tixerit

tarnen , fortasse praestabit" '). De, hogy épen egyek voltak-e ezek azAxius

vizen tulról bekultüzöttekkel? állitni nein meiern.

Nikolajer. A' Bug viz itt épen Nikolajev varos alatt egyesül az Ingullal, 's

üsszefolyásuknál mar jó széles limánt alkotnak a' tengerbe ümlésig. A' viz

Nikolajev be átkelésnél szinte liman természetú és elannyira széles, hogy

Vitorias kompunk, mellybe 3 kocsi fért, \ ora alatt eszkozülhcté az átvi-

telt. Mélysége csak egy ülnyi , de alább mar nagy hajók vitelére is alkal-

mas. Az Ingul folyó, mellynek a'ConstantinusCbingylusávali egységc iránt

annyira tévednek türténetbuváraink , a' tatár idókbcn úgy látszik más né-

ven ismertetett. Broniovius irja 1579-ben: „Certel/tam majorem rivutn,

Capcacleium arcem collapsam seu rumosam , ac ubi Capcacleiusfluvius

Bogum influit , plurimosque lacas habet" 2).

Nikolajev kikütóvel biró terjedelmes új varos, tág ntczákkal , ízléses

épületekkel és számos kertekkel. Népcssége 30,000-re inén. Fontos hely

az Oroszbirodalomban uem annyira kereskedés , mint hajóépités (arsenal)

és tengerészet tekintetéból , itt leven a' déli admirálságnak széke. Száraz ,

vagyis keleti oldalán magos fallal kürnyeztctik. Van 9 temploma, 2 jótévó

intézete, kerületi és hajózási iskolája, neveldháza, 27 külúnféle gyára,

szép sétatére. A' liman parton levó épitóbelycn jelenleg is kéttengeri nagy

hajó vala munkában. Par órai ktirülvizsgálás után 7'2 órakor tovább hajtot-

tunk, 's majd egész egy órába telt, mig a' varos falainak kivüle juthatánk.

Még a' falon belül észrevevék a' tübbszür érdeklettem kóoszlopok' egy pél-

dányát, kivül pedig sorban cgymásután tübbet. A' varos alatt szinte na-

gyobb számu balmok túnnek fol. Elsotétedvén az ido, 10% órakor 20-dik

versztnél Volochojszki koresmába tértünk be.

Más napon 5 órai elindulásunkkor mar tikkasztó meleg dille be a' le

get ; a' messzi sikságon büzakeresztek-, kazalok- és a' mondott kóoszlopok-

nál eggyéb nem vala látható, 's helylyellközzel némi major, mit mar itt gu-

tor- vagy kuter-nak neveznek, tünedezett föl. A' kóoszlopok közeit lé-

péssel líjban megmérvén, mindenik közibe 275 lépés, azazl36 ülnyi távul-

ság jutott, 's e' szerint egy versztre 4 oszlop. Л lu кja és anyaga a beszará-

biaiakkali azonegy koruságát árnlja el. 6 órakor Kopani íaluboz értünk;

') Bonfinii Hist. Hegni Hungariae. ed. Posón. 1741. in fol. Пес. 1. Lib. II. nag. 30.

*) Broniovii, Descriptio Tartariae. Apud ScliAvandtncruiii. Tom. I. pag. 81'.).
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majd kuhid os póstaállomás lón utunkban. Itt egy kis dráig lartdzkndásunk

ntán folytatván utunkat, 10 cirakor mar a' Dneper' limánja lett kitetszd az

annak megfeleló driási halmokkal ; ezután egy íiízes lapályon tul haladvám

11 órakor Klierszon hires varos utezai küzt valánk, bol alkalmas szállddát

keresve végre is zsidó fogadósnál találtam kedvem szerinti tiazta szobát.

Kherszon a' hasonnevií kormánymegye' fóvárosa 's a' polgári igazgatás' Khersxon.

székhclye; fekszik a' Dneper' jobb paît jan, annak a' Fekctetengerbe omlé-

sétól 3 mélfoldnyirc. Alapitatott Patemkin orosz hadvezér által 1778-ban;

számlál 20,000 lakost. Van 10 temploma, 4 jótévdintézete, admiralitássa,

továbbá papnüvcldéje, gymnásiuina, világi és papi kerítleti tanddája és

egy különös a' helybelick' számára. Létczik kercskedelmi hajdzás-iskolája

is; 11 külonféle gyára; Poteinkin lig emléjtére 1837-ben emelt szobra, va-

lamint Howard philantrop' nevét hirdetó. Görög nevét e' varos a' khersoni

félszigct' illy nevú városa' emlékéül nyerte ; jelent pedig „khersos" kiet-

lent, л7adollt, pusztaságot. A' folyam , mellynél elterül, Herodotnsnál és

a' niesszi bajdanban Borystbcncs, késóbb Danapris néven fordul

eló; a' türükük Özi-szuj azaz Üz-viznek hivják, kozhiedelem szerint a

kún nép' nz nevú felekezetétól. Délioroszország' egyik nevezetesb pontja

ez a' kereskedésre nézve is; házait mindazáltal szépségben a' nikolajeviek-

kel egy karba tenni ñera lehet. Sok idót nem akartam itt tülteni , azért

még ez napon mindent szemügyre vevék. Andrejewsky tanáesos urnak ,

kibez testvérétdl Odessabdi ajánlatom vala, látogatására is clmentein, tole

némi fold- és népismereti utasitásokat , külünüsen a Dneperen túli vidé-

kek' magánszorgalommal rajzolt térképébdl vont beeses értesitéseket nye-

rendó. Tôle távoztommal keresni menék azon kó'szobrot (kameni baba),

mellyet egyetlen példányban itt lenni némi zsidd rabbitdl értettem ; nyug-

talanul vágyván látni annál is inkább, mivel innen a' Dneperen, gondos

fúrkcszésem mellctt sein juthattam ollyannak látásához, kivévén az odes-

sait. Az értesitó véleménye szerint távnlból kerülhetctt ide; bizonyoesá ton

arrdl is a' rabbi , bogy Krimcában nein , 's csak a' dneperentúli vidékeken

találtatnának nagy számmal. Midón ebbcli vágyamat betültendd, a varos'

több utezáin elhaladtam — egyszerre nagy orkán és olly súrúporfelleg ke-

rekcdett, bogy szeincimmcl nein láthatván, magamat némi haz eldtt von-

tam meg. Fél ora malva esendesedett le a zivatar, de egyszer'sinind sotét-

re alkonyodott mar az ido; czélomat ckként nein érhetve, sót tájékzásomat
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is elvesztve, jutalomért vezettettem szállásomra mar késdded egy zsídó su-

hanczár alta]. Más napon utam' minó irányban tétele fülott készítettem ter*

vet; molly szerint a' dneperentúli steppéket valék megjárandd; ehhez kó-

pest tehát nyomban alkalmas kocsisról is kcllett gondoskodnom. Itt mást ,

mint zsiddt e' czélra nem kaphatni. Megalkudtam napszám szerint egg) el

oily modon, hogy a' steppékben, általam kitüzendd pontokra, 's végül Ta-

ganrogba legyen küteles viiini. Irásba tétetett kivánságáboz kcpcst az alku;

hihetdleg attól tartván, hogy iddzésem alatt más olcsdbbat találandok és fio-

gadok. Ez meglevén, még azon napi indnlásra tüzém ki az iddt; délután

azonban, middn mar indulandó valék, hozzám jd kocsi nélkül 's kinyilat-

koztatja, hogy a' kikötütt bérért nem jüvend, adott foglalómat is visszahoz-

ván. Efiele keserú tapasztalásokban nem részesültnek fogalma is alig lehet

ezen néposztálynak , fdkép az idegenek irányában gyakorolni szokott csal-

fa fogásairól. Kezemben a' szerzddés és ime nines kocsisom ! Legényemet

tüstént Andrejefsky urhoz küldém tanácsadásaért, kítól olly izenctet nyer-

tem, hogy alkudjak újolag a' kocsissal, mert irásban adandd panaszra tübb

napok mulva alig nyerendek birdi eligazitást. így vagyunk! Mit volt tenni?

hogy a' draga iddt el ne veszitsem , hajolnom kelle az álnok zsarold' k¡-

vánságára; nevé Mer Sol id or, kültínben ügyes fiu, kivel a' messzi kietlene-

ket bekalandozám.

Julius 18-dikán esti 7 drakor indultam ki Kherzonbdl éjszak-ke-

letnek irányozva utamat, hol jobbra a' Dneper melletti kreposzt vagy

erdsség elmarad. Föltünd v..Ia e' varos szélin a' tomérdek sokaságu szélma*

lom , majd az éjszaknak vonuló halmok' sorozata , ligy л versztoszlopok

küzt a' bucsákiaktól semmiben sein különbözd kdoszlopok' négy négyszám-

malí állása. Két drai haladas után Inguletz folydt értük el partí 3 nagy

halmával, mellette találván fél dra alatt Darievka falut, pdsta- és ura-

ságházzal birdt, melly Kherzontól épen 21 verszt azaz 3 m (oíd távulságra

fekszik. Itt a' Iankasztd hdségben némi nyugalmat keresendd, elég tiszta

szobára találtam a' zsiddfogadóban. Ez azon nevezetes vidék , mellyen ed-

digeld türténetbuváraink Lebediát lenni vélték, a' Bugvizzel egy torkolátba

ümld Ingul és ezen Inguletz folyam' пелгепек Constantinus Chyngilusáhozi

hasonlatossága miatt ; minek azonban e' vizekre vonatkozása mar fönebb

megczáfoltaték. Némellyek az Inguletzet tartják a' régiek' Panticapes vizé-

nek, dePIinius' e' részbeni nyilatkozata igen kétséges middn így ir: „Qui-
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dam Pant i с ар е п confluerе infra ОШат cum Borysthene tradutit; diligen-

ttores Пура/iin" '). A' régi 0 1 b i a vagy Olbiopolis emlékét ma a' Bugmen-

tin ananjevi kcrületben létezé" Olviopol kis varos neve tartja fün, de a' ré-

gisokkalalább feküdt, tenger' küzelében a' Dnepernél, 's azonegyvala, mint

ionebb mar Pliniusból láttiik , a' késóbbi Borysthenes várossal. Broniovius

ópen Oczakovra alkalmazá: „Oczacoria (úgy mond), quaeOlbia, Olbit, et Berti-

thenes Olbiopolis, quasi beata cititas a Ptolomaeo et Plinto dicitur, ad Borysthe-

nem Carcinitum flitvittm seu siuum sita est, ac in eum siuum muri Eurino vici-

mtm, Borysthenes ibidem exonérât'иг.- quam a Milesiis couditamesse, et amplum

emporium habuisse, Strabo referí" 2). A' Borysthenesrdl nevezetts scythák mi-

veltségérdl fontos bizonyságot tartott fön Herodotus middn elbeszéli, bogy

Skyles scytha-király falakkaléstemplommalékesitett városában nagy terje-

delmú pompas bázat épitett, melly korülfejér kdbdl spbinxeket és griffeket

rakata, abban tültvén Dyonisos vagy Bacb us' ünnepét 5). Mellesleg emlitem ful,

bogy Olbio- vagy Olviopolis бе scytba városnak pénzeinüly v szemléltetik.

Valljon nem innen szárinazott-e gürögösitett neve 1 Az orosz tudósok' újabb-

kori vizsgálddása szerint azon füldterületen létezett 0 1 v i o varos, hoi most a'

Besborodko grófi csáládhoz tartozd Fliinszk vagy Fliinka falu fekszik,

melly véleményt crdsitd, romokbdl keletkezett halmok a' nép által Szto-

mobil azaz százlialomnak hívatnak , de az OABIFI és OABIO foliratu pén-

zek is leginkább ott kerülnek napfényre. A' bugkornyéki kietlen (steppe)

terjedelme a' Dneperig 50 mfüldnyinek tartatik 's most a' katona gyarmat

kerületét foglalja magában jobbára Noviinirgorod , Jeliszavetgrod és Olvio

pol városokkal, az elsdbbiknél folyván a' Viz magyar nevú patak; van iva к

azonban e' kornyéken néinct gyarmatok is, jeleeen Jeliszavetgorodtdl 1%

mfüldnyire az úgy nevezett danczigiak Szuraklei folyó' mentin , 1787-ben

telepitettek. A' Szuraklei folyót vélein Broniovius által Sainan névvel il-

letett viznek , mcllékét a' saurani pusztaságnak.

Ezen kictlen síkságnak 's általában a' feketetengerfulíitti steppéknek g*^|"pk

erdótlensége iránt némi bypotbesisekkel léptek eld az oroszországi termé-

szetvizsgálók , állitván annak hajdankorban fákkal gazdagon viritd és szá-

inos patakoktdl nedvesitett voltát: azonban torténeti bizonnyitvánnyal tá-

') Plinii, Natur. Hist. Lib. IV. cap, 20. ed. Harduin.

*) Rroiiiovii, Deacriptio Tartariae. Apud Sclnvandner. SS. Rer. Hung. Tom. I. éd. cit. pag, 816.

•^ llerodoti Historiar. Lib. IV. cap. 79.
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mogatni valamint nem lehet, ugy meroben alaptalannak látszik vitatásuk.

Eíféleállitásratalálhatniküvctkezóértekezésben: „Examen géologique d'une

partie du gouvernement de Kherson , située entre le Rovg et Dniestre" hol

az modatik, iniszerint a' régi gurùg gyarmatok korábanhihetólegezen foid-

rész erdókkel boritatott, es mostan is látható száraz mély árkaiban patakok

csürgedeztek ; melly erdók késóbb, a' pásztornépck allai kiirtattak; a' inî-

nemú pusztitás a' patakok' kiszáradását is maga után luízá. Adom e' ionios

kérdésre vonatkozó* czikket egész terjedelmében mar csak azért is, mivel

a' vidéket saját tapasztalás után ncm ismeró tudosok erós Achillest vélnek

rejleni a' valószinúség' fokára sem emelt állitásban. ,,// est tris-probable

qu au temps de colonies greques qui s' étaient établies sur les rives septen

trionales de la mer Noire , lorsque la Russie méridionale était couverte de

forêts , les ravins secs qu on y voit de nos jours roulaient dans leur rives

des eaux inpétueuses. Mais lorsque les villes greques furent remplacées par

des camps nomades de peuples pasteurs , fléaux de forêts , celles-ci furent

peu à peu détruites. Les exhalaisons marines planant sur ses steppes déboisées

tie se dissipaient que sur les pentes des monts Carpathes, ou dans les épaisses

forêts de la Russie centrale. Les cours d'eau du midi diminuant en raison de

la destruction des forêts, finirent par devenir des ratons (V écoulement pour

la fonte des neiges. Lorsque ces ravins étaient constamment arrosés , le cou

rant s' apposait sans relâche aux invasions du sable de mer et empêchait la

formation d' isthmes. Il est très- possible qu alors chaque embouchure, cha

que baie formât un port. Les géogra¡)hes anciens nous do/ment peu de ren

seignements sur cette époque , et Strabon , ainsi que Pomponius Mela , con

naissaient sipeu la topographie des bords septentrionaux de la mer Noire ,

que ne saurait détruire cette assertion"1). Abbeli észrevételeinet sem fojtha-

tom el e\ sorok folütt, hogy, habar Strabo es P. Mela Kr. u. I. es H-dik

században élt foldirdk nem ismerték iseléggé a'Pontus fulotti tartomayokat:

ismerte Herodotus Kr. е. 500 évvel saját tapasztalásából ; annak hú rajzo-

latibdl azonban e' hypothesisre kcdvczó gyámokokat legkevesbbé vonhatni

nemesak , hanem Darius' scythák elleni hadviteléról szóltában nyilván és

világosan fejezi ki magát, hogy hét napi járásra terjedt a' Pontus fblütti

kietlen; a' sauromaták' Maeotistól éjszaknak kinyúld fátlan vidckét pedig

tizenöt napi terjedelmúnek állitja »). Miért tartják Krimea' déli részeit az

') Annuaire du Journal des Mines de Russie an. 1837. St. Petersbourg, 1840. pag. 150—151.

') HerodotiHistoriar.Lib.IV. cap. 21.
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orosz nag) ii гак paradicsomnak ? miért tenyészik Ott vadon ¡s a' jó fajta

ilt'-l i g\ ¡i nuiles ? hiszen azt is nomád népék lakták sok századokon által ?

azért, mondjuk, mivel déli oldalain számtalan nedves vólgyek, bent pedig

magos hegyek' védállásai teszik termékenyé, nem sorvaszthatván ki hely-

zeténél fogva az üvultd vad szclek' tiízfullánkja a' fold' terményeit. Erdót-

len pusztaság vala e' foldrész, m iota isten megteremté ; 's ezt nemesak fek-

vése , hanem a' földnek fülsó rétege és belsó mindsége bizonyitja. Fülületc .

általában magos rdna leven , a' szikkasztó szclek' dúlásának minden oldal-

ról martalékul téve , erdd termésre alkalmatlanná válik ; belseje pedig a*

termo füldbóron vagjis fblsó rétegen alól, minthogy anyaga majd minde-

nütt kag)'lós vastag mészkd rétegekbdl alakult, szántásra vesésre ambár

képessé teszi a' kiivér fulü let , de a' fák' mélyen hato gyükereinek a' me-

szes anyag épen nem kedvez , sót irtdlag árt. Innen van , hogy a' patakok'

mély vülgyü árkainál mindenütt lelhetni fiízes berkes helyeket, de nem a*

magos téren. Ez saját nézetem. Ne képzelje senki a' feketetengermelléki

steppéket sívány homok- 's kopár rónáknak , mert ott a' fu és másegyéb

veteményi níivények a' legbujábban diszlenek. Flora honos , egyedül Po

mona számiízütt. Herodotus és a' Periplus i roja, lígy Plinius meg Mela

tanutétele szerint létezett erddség is europai Scythiában. Az elsó scythák'

erdó-országáról (Regio Hylea, Lib. IV.) emlékezik. Plinius irja : „Inde syl

vestris regio Hylaeum mare, quo alluitur, cog/iominarit" '). Hasonlót mond

Mela: „Siluaé deinde sunt, quas máximas hae terrae ferunt , et Panticapes,

qui Nomadas Georgosque disterminat" 2); de ezen értesitések bizonyára

messzibb éjszak fêlé a' Dnepervidék' Jekaterinoszláv- és Pultava körüli

részeire vonatkoznak, hol maiglan találtatik erdôség, nem pedig a' Feke-

tetenger' kozelébe.

A' Bugnál létezó halinok észrevehetókép nagyobbszerüek a' Dneszter Bugivürüii

mellékieknél. E' vidék halmairól jegyzé meg mar 1579-ben Bronioviiis,

mikép az általános hiedelem szerint ¡Г harczokban elesett emberek- és jo

les férfiaknak lennének sirjai : „Colles (a' „Cozles" nyomtatási hiba) seu tu

muli vulgo Mogilii dicti, altissimi maximorum et cruentissimorum , ut pluri-

mi asserunt , ac verisimile rationique consonum ridetur , quondam bellorum

') Plinii Natur. Hist. Lib. IV. cap. 26. ed. Harduini.

-) Pomponius Mela De Situ orbis Lib. II. cap. 1.

II. Kot.
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certissiina sigua ; sen illustriiim virorum sepulturae couspiciuutur ' l). Igaza

volt a' figyclmes irónak , és azon alaposság, mellyet soraiból levonnunk ,

hogy ó a' lengyel királynak a' tatár fejdelem udvaránál huzamos ideig kö-

vete Ictère azon nemzet' sajátjának épen nein valija, kedvezalább elóadandó

véleményünknek ; abbeli értesitése által is gyámolitatván, miszerint a' hal-

moktól megkülónbüztetve néini tatár- és türük síremlékeknek fünlétüket

megemliti így irván: „Cercicesseuiam Turcae ; Getricessenia vulgo dicitur ,

illa cujusdam Tartarí reí Turcae locupletioris mercatoris sepultura fuisse

perhibetur , ac ex lapide caeso et potito , ac sumtuoso opere in MaJiometicum

cultum facta erectaque , torne etiam a viatoribus couspicitur" '). Ezen , mar

romladozott siremlékek' rajzait és néini fünmarad kómüveit, mellyek

gondosan üsszeszedettek, láttam is Odessában. Semmi részben nein azono-

sitbatók a' halmokról keriüt kószobrokkal. A' inongol-tatár emlékek , ha

voltak is , mar elenyésztek , helyeik is alig isinertetik. Hol állott egykor

a' Dneper melletti MadschaAvirán tatár varos, mellyben Kuthlugh Ti-

murnak a' genuaiakkali szerzódésc kelt: ki mondja meg?

Julius 19-d i к é n 4 órakor indultam el Darievkából; egy dranegyed

alatt a' nadas moesár küzt vivó, fiízzel beültetett toi tesen az Inguietzcn

járó komplioz jutván. Várás Ion korai indulásom jut alma, mert 5 dránál

clóbb nein kelhettem át. Szomorú látvány gördüle itt elómbe. Fegyveres

kiséret mellet 32 szokevény katona vitetett ekkor épen át; kik mind egy-

máshoz sorba lánezolva leven, hajadon fóvel, a' legnyomorultabb tekintet-

tel lézengtek , 's közdliik majd egyik majd inásik el-elbugdácsolt a' be- és

kiszállitásnál. Néger rabszolgák lánczra fiízütt esoportozatát tiinteté eld bi-

ven 's élénken. A' folyam' martjáról magos kdpart küzt hajtánk ful a' tér-

ségen álló korcsmabázhoz, bonnan szinte a' bucsákihoz basonló kdoszlopok-

kal ellátott pdstauton haladttink tovább , nem látva egyebet halmok soka-

ságánál e' magos sikságon, hellyel-ktizzel gazdag vetéseket. 6 órakor némi

száraz árkon vezete vala keresztül az ut, hol mar vonalunk iránya kelet-

nek íordula , és fél órai haladas után a' Dnepervtílgy' nyilásocskáján at

inente a' 11-dik versztnél talált, jobbra fekvó Argy elu nevú faluhoz

tartozó koresmában egy órát késvén , tovább haladtunk ; majd a' halmok'

új és szinte éjszakra Aronuld sorozata fbltúntével nem sokára Kurnat ne

') Broniovii Mart. Descríptio Tartariae. Apud Schwandtnerum, Scriptores Rer. Hung. ed. cit. Tom.

I. pag. 819.

3) Descriptio Tartariae loco cit. pag. 814.
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vú patakon tobtest és hidat értünk, inellynek partjánTy ehnka fain fek-

szik, 18-dik verszttel jelülve. Utunktdl jobbra mindig a' Dneper latszik,

az utvonal azonban néha egycncst éjszaknak kanyarodik. E' ful n nal posta

ba/, is létezik magos halmoktúl kürnyezve a 19-dik versztnél. A' pdstaál-

lomáson tul 10-dik versztnél bajtánk lOdrakor, hol szinte korcsma, jobbra

pcdig ¡t' Dnepcrviz, mellette számtalan nagy halmok sorozata éldfa és kut

nélküli egyenld térségen, mellynek távulában tíjabb még újabb halomsoro-

zatok váltják fol egymást. Fél dra mult 12-re, midón a' 20-dik versztnél

épen utvonalunk mellett jobbra a' Dneper felé egy roppant nagy halom alla

ellóttem. Leszállék az driási imívet szemlelendd. Alul szabatos kereksége ,

csúcsoldalának sima arányossága 's mintegy 25 olnyi magosságba mertílése

emberi kezektdl bányatását birdetik. Mero nagy és aprd kövekbdl , mint

labanál láthato némi vájásokból kitetszik, összehordott, íolddel boritott és az

idd által gyepesitett nagyszerü halomalkotvány, olly sima meredek oldalii,

hogy kapaszkodva nehezen juthaték tetejére. Kéttelenül sírbalomnak emel-

teték a'bajdanban. Keresve kerestem rajta a' mar érdeklettkdszobor' némi

maradványát: de hasztalanul. Báinulni kell, minó nagy fáradsággal gyüjtet-

heték egyrakásba annyi ko. Illy inunkát valóban csak tümérdek emberkéz

bajthatott végre , annálisinkább , mivel másunnan , mint a' Dneper' szirtes

partjárdl nem hordatbattak , ez pedig innen délkeletfelé egy drányira foly

Ezen egyes halomnak nem fclel meg más ; sok hclyütt észrevehetd bizo-

nyos sorozat; azonban a' Dneperparton két, sdt bárom illy driási halom

látszik küzel egymáshoz. E' balomtdl távozva , némi comicus jelenet sza-

kitá félbe a' bajdani iddk' e' mohos inaradványirdli komoly emélkedésemet,

melly nevetséges türténet kocsisomnak Mer Szolidornak vitéz bátorságát

ismerteté meg egyszersmind velcm. Némi volgyszakadatnál korcsmát és

kútat érvén, minthogy e' \ idéken igen gyérek a' kiítak, ó lovait megitatá;

ezen élvezetért a' korcsmából nyomban ott termo izraelita gyerkdcze fize-

tést kiván. Szolidor megtagadja; mire tüstént másik suhanczár is oda érke-

zik, 's a' lovat kantárnál mcgragadva követeli a' bért; de d megcsapkodva

kerneny száju erds lovait, elbajt. A' siheder velünk fut mindenütt a' Id

mellett, gátolandd a baladást: azonban helyérdl ustor távolitá el; minek

daczára mindenütt futva követ. Szemközt jd ekkor Idháton egy orosz , k¡

a' futd' intetére ut un к bu áll 's megragadja a gyepldszárt. Erre Szolidor xíjban

lovait megcsapkodva neki tör, 's elbajt nyargalva. Gydzelem és hahota.

5*
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Midon vJssza nézék, az oroszt távulban ácsorogva 's ni.шипи к bámulni la

tum, így járt a' mcltat lanul zsarolni akaró. Ezután szép kóliid mcllctt haj-

tánk el uémi lapályban , minthogy száraz idóben fblüsleges a' rajta menés.

Innen gátot érve, a' magos tércn mar kopár mezo látszék. Fél ora muíva

ismét vülgyszakadatba jutánk, bol hasonló bid vala munkálatban. Buzake-

rcsztek adák ¡tt tudtomra valamelly helység' küzellétét. A' 28-d¡k verszt

ágasnál csakugyan Ber iszlavaváros külsó hazait értük, bonnan hosszú

kóhidon átmenve 1 órakor bcértem a' varos' foutczájába, némi zsidó, de

fülótte tiszta fogadoba szálván.

Beris/.lava. Beriszlava koronai mezóváros, fekszik a Dnepernél a' kberzoni kor-

mánymegye- és basonnevü kerületben, mintegy 5000 orosz és zsidó lakos-

sal. Yan 2 (emploma és elemi iskolája. Szélcsutczái újdonságára mutatnak.

Keletkezése Katalin czárnó korába esik , azelott Kiszil-kerman azaz

Vürüsvár volt az itteni posta- és kcló' tatár nevé, hihetó'leg a' Dneper mart-

janál ineredek vonalban látszó kórétegek' vörnyeges szinétól. Tübb órai itt

mulatásom és a' varos' megjárása küzben a' Dneper' partja korül némi er-

nyós kocsikat vettern észre , millycnek egész ntam alatt nem voltak hit lia-

tók: legott tudakozddám egy kereskeddtdl a' szegedi ernyos kocsikhoz igen

Madzsar ko- basonló készségek' miféle voltukiránt. „Madzsarok" Ion a' felelet. Micsoda

madzsarok? Krimcai tatár fuvarosok' szckerei , monda tovább. Ekkorjö-

vék tisztába, mintbogy eleve olvastam mar utazdk' leirásában a' madszar

nevtí tatár szekerckról. Színról színre még egyet sem látván, hogy tehát

kózclebb mcgvizsgálhassam, bozzájuk ballagék. Hat tatár fuvaros és egy

fiúcska ült a' szckcrek mellctt körös körben , pipázgatva kurtaszárú kupa-

kotlan vörös cserép picziny pipáikból. Piszkosak ugyan bórükün és ruhá-

zatukon, de arczvonásaik jól kifejlett, inkább gortig mint mongol képct

mut at va; egynek külünüsen szembetünó volt fcjér bore és (i nom vonású

deli képe. Szekereik , a' madzsar nevet viseldk , egyrol egyig bárs-héj ha-

sitványból és tcveszorból szótt ponyvával beboritott magos ernyóvel ellát-

vák, odalaik pedig kassal birtak; szdval úgy megvédvék ahí I és fülül, bogy

szél sem férkezhetnék belsejükbe. A' keréktalpak egy darabból készültek,

\s az üsszeeresztésnél iszkábával erdsitettek, mint az oroszoknál is szokás;

küliinben sem teugelyén sem oldalán bar mino vasmií nem vala észreve-

heto. A' kerekek nagysága és oldalak szélessége okozza, hogy a' szegedi er

nyos kocsiknál jóval magosbak, máskint mindenben basonlók. Fogatuk
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cgy szekérben 3 es 4 erós fajú de purzsa lovakbél áll, mellyek a' két ru

ciasen kivül min ustorhegyre, bau ein logara alkalmaztatvák , valamint ha-

zánkban a' Tiszamellékin szokás. Ezen madzsarok bórrel valának megter-

helve, pultavai kormánymegyében fekvó* Román nevú iparos városba vitel

végctt. Alkalmara leven a' fuvarosokkal néhány szót váltani stambuli tü-

rok dialectuson, nemcsak jdl megértettem általuk, bancm az ó kiejtésüket

is künnyen fülíoghatám ; ini elcg megyózddéseinre szolgált a' tarar nyelv-

nek a' torokétól csak dialect usban különbözo voltáról. A' szekérnemról be-

szélik az utaztik, külonüscn Besse hazanкfia, hogy a' krimi tatárok elóadá-

sa szerint azok' használata a' magyaroktól ktilcsünüztetett általuk '). Valójá-

jában igaznknak kell lenni mind a' ncY nyuínán, mind pedig azért, mivel

külünben a' tatárok általánfogva kétkerekú taligát' (araba) használnak ; az

oroszok kocsija és fogata szinte lénycgesenkülonbüzik ezen divattól. Méltó

megemlitenünk, mint küti ossze hg. DemidotT ezen madzsarokat a' scythák

szekereivel. így ir 6: „Laforme sévère et primitive de ce simple chariot

(madgiar) porte à croire qu il est d' tme antiquité reculée et qu il a pu être

emprunté aux Scythes nomades qui en faisaient leurs demeures , maisons er

rantes, quorumplaustro vagas rite Ir ah mit domos, dit Horace.

Aujourd'hui encore cela arrive aux Notais, qui, dans leur vie vagabonde, pré

fèrent le toit du madgiar à Г abripermanent d' une maison" 2). Igenis,

illyen szekereik valának a' scytháknak, 's azért nevezteték egy felckezetük

a' görüg irók által szeker.cs scytháknak (Scythae Mamaxobii); és hogy

ezen scythák valóságos magyar néptorzsükhó'l állottak, eléggé bizonyirja а

tatároknál a' szekér' „magyar" nevezetének tírtík cmlékezetben maradása.

E' divat és név' átkolcsonzése bizonnyára inár a' legrégibb korban, clejnk'

Ázsiában lakása alkalmával tortént: inert Irogy a' inostaniMagyarországból

vitték volna a' (atar népek , józanul gondolni sein lebet

Beriszlávot a' Krimbcíl Kiev felé utazók átvonulása teszi fóieg élénk- Srfd> n7ut

° es 7.S1UO

kéf itt leven a' Dneperen egyik leggyakorlottabb átkelés. Két mfoldnyire gyarmatok.

tole létcznek a' svéd gyarmatok. Ezek 1787-ben szállották meg clószür e'

kornyéket, 's leginkább a' Dago nevú svéd szigetból kültozütt füldmivesek;

teleptik ünkint Oroszországban maradott némi svéd hadi foglyokkal gyara-

') Besse J. Voyage en Crimée, en Cavcase, en Gerfrgie en Arménie, en Aiie-mineure et à Constanti

nople, en 1829 et 1830; pour server à Г Histoire de Hongrie. A Paris, 1838. in 8. Ch. 3.

*) Demidoff, Vnyage dans la Russie méridionale, pag. 465, 466.
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pult 1790-bcn. Szomszédságukba helyeztettek a' Klosterdorf, Schlan

gendorfes Mühlhausendorf nevií némct szállitványok szinte a Dne-

per mellett 1804- és 1805-dik évben. Hasonlóul e' megyében és ezen folyam

körül létezik bái um zsidó gyarmat, mellynek egyike Izraölovka ne-

vet visel.

Megértvén a' Dneperen átkelésnek hiízamos iddbe telését, hogy még

ez napon a' túlparton fekvó Kakovkába eljuthassak , 5 ora tájban elindu-

lánk a' komphoz, inihez a' varos' déli részén keresztiil vonnlva, a' mago»

martról keletre fordul , és meredek szirtfal ala a' folyam' lapályába vezet

az ut, hol az átkelcndók várni szoktak. Masfél «irai idózés után induit meg

iszapágyából kompunk, militan a' kákával 's náddal töltütt ingovány-bejá-

rón nagy bajjal az evezós bidasba vonattak a' szckerek; 's 5 dra negyedbe

telt az átevezés , midón Kis-Kakovka falu mellett a' homokos nagy

porond-szigeten füzesek küzt és a Dneper ága-bogán magos kópart mellett

bajtva, elvégre 8 órakor Nagy-Kakovkába értünk be, mar a' Dneperen tul

hclyzett tauriai kormánymeg}ébe ; 's minthogy a' fogadóban szállást nem

kapbattam, egy drai ide 's tova jarás után néini orosz magánlakban bérlel-

iiiii szobát.

NaKJ Nagy-Kakovka koronai mezovaros, fekszik a' fohram' partiánáí

magos térségen , a' íolsdbb erdós részekról ide szallitott fancmüek külü-

nösen deszkakereskedéséól hires; széles, hosszan nyuld de kevés utczák-

kal ; népessége al ig mén 2000-nél tobbre. Miután a' kovetkezó napon szom-

l>atot ülénk , kocsisomat szokás és kikütütt alku szerint nyugodni bagyám.

Olly nagy vala épekkor a' hóség, hogy inkább négy fal közti nyugvás mint

fovább haladas vala tanácsos egészség tekintctébdl is. Reám ugyan nein ha-

tott annyira a' forró lég, de a' szegény para lovak a' hóségben kevés hala

das után annyira eltikkadtak, hogy kovetkezó napokon küzben talált uta-

sokat gyakorta lebett szemlélni kicresztve *s elkábult lovaíkat gyámolitva;

az éjjeli hóség és kinosan mardosó sziinyogok ttímérdeksége háboritának

egyedül , alig nyugodhatván ki magam annyi toródés után. Nem vala itt

semmi vizsgálddásom tárgyául szolgáló , az idót ennélfogva leginkább szá-

lásomon tültém jegyezgetéssel foglalkozva, 's tudakozásokat téve az xígyne-

vezett kameni babák vagy sírhalmi kószobrok'hol és molly részeken talál-

tatása iiánt; valamint bóvebb értesülést szerzendó a dnepermelletti Kis-

és Nagy-Lepedikáról , miket legkozelebbi utam czélául túztem ki. Szobro
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kat illetóleg annyit tamiltam , bogy itt ugyan nein, de mar Lcpedika kürül

nagy sokaságban találtatnak. Az efiele értesülések, leginkább „Lepedika"

neve, dûs kárpótlásáért kezeskedtek eddigi sanyaraimnak. Vágyam is jött

mar valahára magyarosan készült étekkel magam fblfrissitenem. Legényem-

mel jiiliúst, (mert itt marhahús, bar mennyire kedvez a' tág és buja mezó-

ség a' gulyák és esordák' tartásainak , épen nem kaphatd) hozattam megfd-

zendóül , paprikas helyett borsosnak , miután szinte használat kivüli itt a'

paprika. ElkészüK a' zarándok-lakoma, kedvem szerint hozzá egy palaczk

krimi fejér bor, mitivóviznek a' steppékben ritkasága vagy ártaimas volta

miatt Beriszlavban szükségpétold gyanánt a' vizítal' megszegésével vásár-

lottam ; megújitottak erdmben 's miíkodési kcdvemben.

A' Dneperparton jártomban elég tág mezo nyilt historial elmélkedé-

sekre, idóm is vala az anyagok és adatok' megkutatására. Nevezetes folyam

ez a' magyar koltüzés' torténetében ; méltó, hogy küzelebbró'l megismerjük

"'s elódink' rajtai átkelésére vonatkozó eseménycket is megérintsük. A' leg-

régibb írdk Borysthenes néven adják, a' tatárok és türökök Uzu és

ozíszuj-nak nevezik, melly a' tuddsok véleménye szerint az Uz nevu

kún népfelekezettdl hárult rea. A' latin irdk Danaprisnak irják. II. Béla

kir. névtelen jegyzójénél „Deneper" formaban jó eld; most az oroszok

Dniper , Dnyipr változatos kiejtéssel mondják. Ered a' szmolenszki kor-

mánymegyében az alauni hegyek' déli ágából a' Volga és Diina' forrásai kü-

zutt , honnan nyugotfelé a' mohilevi kor. megyébe í'ol y , onnan pedig déli

irányban halad va a' minszki meg kievi kor. megyének keleti, esernigovi és

pultavainak pedig nyugoti határvonalát képezi, aztán ívalakban kanyarod-

va délnek , a' jekaterinoszlávi kor. megyében mint határfolyd a' kherzoni

és trauriai kormánymegyék küzött, 1500 verszt= 214 mí'üld haladas ntán

a' Feketetengerbe ümlik. Nyugoti oldalán ime vizeket veszi magába : Be

rezina, Teterev, Rosz és Inguletz; keleti részén: Yiaszma, Szosz, Dezna,

Trübes és Vorszkla. Délibb részen mind két felül vannak számos mély

száraz árkok, melly ek ámbar nem állandóan , de mégis fdleg tavaszkor

nagy mennyiségü vizet bocsátnak bclé. Mi reánk legemlékezetesb a* nyugoti

oldalánál fekvd Kievvaros, hoi, mind hazai, mind az orosz krdnikák szerint

átvonultak óseink. E' pontra nézvc a' névtelen jegyzó ekkép fejezi ki ma-

gát : „Dumper ci vitatein Kyeu transissent , fluvium Deneper transnavi-

gando." (Cap. VIII.), bdven le is irván a' varos' maga megadását Nestor, az
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orosz krónikások atyja, halgat ugyan a' varos' bevéfelérdl, de topographiai

tek intet bol 's a' magyarok' utvonalára nézve ad fontos tuddsitást, mellyet

is, minthogy cddigeid homályosnak tartatott, sot maga Schlozer sem ért-

vén, h ibaian forditott, fbi kell világositanom. így szdl Schlözer forditása

szerint a' krdnikaird: „Im Jahre 898 zogen die Ungern von Kiev vorbei,

über einen Rerg , der nun der Ungarische genannt wird. Sie

kamen an der Dnepr , und standen hier in Weshen, den sie marschirten wie

die Polovzer. Sie waren von Orient hergekommen , und stürzten durch hohe

Berge, die Ugrischen Berge genant werden ; undfingen an die dort wonen

den Vlachen und Slave?i zubekriegeu" 'stb. (Nestor. III. 108). Minthogy Kiev-

nél hegyek nem léteznek, mellyek magyarokról neveztethetnének , ezen

forditás sok tépelddésre 's kétcs értelmezésre nyujtott alkalmat: de mintán

a' mar elhunyt Krug Fülöp sz. pétervári orosz academicus a' régi szlavén

nyelv' valódi értelmébe hatva, némi értekezésében megmutatta Schlözer'

tévedését, valamint az is: bogy nem hegyet, hanem magos martot, mind

Kiivi magyar Kicvnél a'Dneperé, kell érteni, torténeti bizonyitványokkal is támogatván

magyarázatát ; ehhezképest így hangzik a* helyes forditás: „Jahr 6406

(898). Es gingen die Ungern zu Lande {oder längst dem hohen Ufer)

Kievvorüber, und als sie da, wo es nun das Ungris che heisst, zumDneper

kamen , standen sie in Kibihten , denn Sie waren nomaden, gleich den Polor-

zern , und drangen durch grosse Gebirge , welche die Ugrischen Bergen ge

nannt wurden" 'stb. '). Tehát Kievnél a' mart, távulabb a' megtelepedés

köriil a' Karpátbok hivattak magyarokrdl. Csak annyit kell még itt emlé-

kezetbe hoznom, bogy Nestor ncm a' kievnél i afrontilas, hanem a' Panno-

niában megtelepedés' évét adja, egybe hiízván az elôbbi eseinényeket a' tör-

ténet' befejezésével. Még egy más nevezetességre , a' Dneper' eséseire ki-

vánom ez nttal hazámfíait figyelmeztetni , mellyeknek orosz- es szlávnyel-

veni neverket Constantin császár tartotta fön. Tudják azt az értelmes tör-

ténetbuvárok , valamint az orosz szlávok eldtt is ismeretes , miszerint a*

régi oroszok-, kik közdl a' mostani Oroszbirodalom' elsô alapitdi Rurik ,

Szineus es Truvor eredtek, nem voltak szláv nyelvüek; es hogy ezen orosz

uralkodóikról bárult az éjszaki szlávokra az orosz név; de tudják azt is,

hogy a' Feketetenger mellékén lakott a' VIII- es IX-dik századok alatt a*

') Krug Ph. Forschungen in den altern Geschichte Russlands. St. Petersburg, 1848. in 8. II. Th. S.

366—378.
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szlávoktdl mindenben külünbüzd azon hatalmas népség, melly a' byzautiak

által Ros, KhrosésRus néven hivatott. Hogy ez kazar-kún vagyis ma

gyar ny el y ú пёр volt legyen : itt mutogatni nem czélom : azt mindazáltal

el nein halgathatom , hogy a' Dneper szakadásinak orosz nevei nyelvünk-

ból helyesen megfejthetdk. Miután a' tudds császár bdven eldadná a' mel-

léknévvel Szonibatnak ^außarag) nevezett Kiev városi (Kwaßa) oroszok-

nak СРш?) a' Dneperen (Javaxçewç) dereglj'éken Junius hdnapban leeresz- esé"ee£ek ш>-~

kedésüket es a' Feketetengerre hajdzásukat, elszámitja a' Kieveri aluli,veima«raj'¿r-

inost Jekaterinoszlav' vidékén találtatd hét vizesést orosz es szláv nyelven;

értelmezésének görög hozzáadásával. Az 1-sdt nevezi mind két nyelven :

Es su pe, igazabban Nesuppe; értelmezése: „non dormiré"; szerintem

magyarul: NE SZUNYJ-EL. — 2-dik oroszulLIlborsi; értelmezése: „ш-

sula loci praerupti" „locus flutninis praeruptus"; magyarul: AL-BÉRCZ. —

3-dik G eland ri, mellyet csak szláv nevezetnek mond, azonban az értel-

mezés: „sonus loci praerupti1' ; magyarul: JEL-ADOszdval tétethetik ki. —

4-dik oroszul Aiphar, a' pelikánok' ott fészkelésétdl ; magyarul: HINÁR,

vagy mint néhol neveztetik : hejnár. — 5-dik oroszul Baruphoros;

értelmezése : „quodpaludem magnam efficiat"; magyarul : MERO FORRAS.

— 6-dik oroszul Leanti; értelmezése: „aquae scaturigo"; magyarul: LE-

ÖNTO. —- Valamint a' skandináviai eredetért küzdd iskolának, jelesen

Lehrberg , Karamsin , Duricb , Bulgarin' 'stb. erdtetett fejtegetései , úgy

Ewers' nézetci 's Boltin' magyar értelmezése, mint kiki láthatja, nem vé-

tetctt itt segédül. Magyarázatom független állásu és magábdl a' dologbdl

meritetett. Orosz tuddsok ünkint valljak be a' X-dik századi kievi fejdel-

mektdl fbnmaradt tübb rendbeli nevezeteknek épen nem szláv eredetúsé-

gét; illyen többi közt Constantin us' imezen kitétclében eldforduld: „¡neunte

Novembri mense quam primum earum principes cum universa Russorumgente

egrediuntur Ciaba et w oppida proficiscuntur , quae Gyra appellantur , aut

in sciatica loca — qui Russis tributarii sun?1 l). E' „Gyra" szdt Eichwald

Byra-nak olvassa és igazoljaküvetkezdalaposészrevételében: „Das Wort

Пса scheint offenbar dadurch eitstanden zu seyn , dass der Abschreiber den

Buchstaben В ( in Bvqu ) nicht deutlich ausdrückte , oder beim Drucke des

Worts ein G statt eines В genommen ward. Wir a d. i. Wehrgeld ist das

Wort, das so heufig in den russischen Rechtswerken vorkommt undallgemein

') Const. Porphyr. De Administr. Imperio. Cap. 9. ed. cit. pag. 79.

II. Kür. 6
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bekannt ist. Die Fürsten begeben s ch jährlich in die ihnen untergebenen Städte,

um die Wira einzusammeln , und gerade dies ist too von Constantinus er

zählt11 *). Küszünjük Eichwaldnak az oktatást, és kölcsün fejében tudatjuk

vele, miszerint a' bira tisztádon tiszta magyar szd , minek gyoke bir,

szármaszékai pedig bird, birság, birtok, biralom 'stb. Az ezzel ro-

kon bér azaz add is csak ebbdl eredhetett. Constantinus szerint tcbát a'

szláv városokbríl álld birtokaikba menének telelni a' kievi orosz fdnükük

Hasonldul magyar szd a' Pocsajna (pocsolyás viz neve), melly Kievnél

a* Dneperlapályában létezett még O ga herczegnó korában; úgy tíibb szám-

talanok: mikbdl nyilvánossá válik, mino stadiumában van még a régi oro-

szok' skandináviai germán eredetének világhirií kérdése mindazon általá-

nos türekedés daczára, melly Oroszhon' újabbkori türténetvizsgáldit visszate-

kintés nclkül Skandinávia felé rohanva ragadja. A' Pontusmellékén és

Kievben lakott oroszok bizonyára nem v olí ak német , annál kevésbé szláv

eredetüek. Saxo Gramaticus irja: „Frotho — praefecit — Oneuum Co-

nogardiae'1 2). Helinoldusnál olvassuk: „Russia autem vocatur a Da

m's Ostrogard, eo quod in Oriente positus omnibus abundet bonis. Haec etiam

Chunigard dicitur, eo, quod ibi sedes Uи nitor umprimofuerit" 5). Ne

stor mondja 876-dik évre: „Ein Nation, Russen auch Кит an er genannt,

die amPontus wonte". — Ismét: „Ein Volk, Russen auch Кит an er ge

nannt, die amPontus wonten" *). Mar Ammianus Marcellinus tobbizben ein

leget e' vidékre tüzve Grcuthung népet; így: „Greuthungos, bellicosam

gentem". Ismét: „Hunni peruasis Äkmorum regionibus, quos G reut h un

gís confines Tanaitas consuetudo nominauit." Tovább: „Castris deniqueprope

Danasti margines ас G r euthung orum vollem longius opportune metatis."

— Végre: „Vithericus G reuthung or и m rex" 5). Valljon nem rot h li

no к azaz orosz kiinok értetnek-e ezek alatt 1 Idatius Greuthing, Clau-

dianus Gothunn, Zozimus Prothing néven emliti dket. Akarmint le-

gyen a' dolog: annyi bizonyos, hogy a' Pontusmellékin élt egykor a' szlá-

voktdl nyelvbcn különbüzd, a' hún vagykun torzsökhöz tartozd orosz (Rus)

nevú népség. Neumannak azon megjegyzése, minélfogva Nestor' fönebbi

') Eiclnvald Ed. Alte Geographie des Caspischen Меегея, dei Kaukasus und des südlichen Russ-

lands Berlin, 1838. in 8. S. 158. Cf. Dorpater Jahrbücher. Bd. III., Heft 3. 1834. 8. 197.

s) Saxonis Grammalici Danorum Historiae Lib. V. cd Basilae 1534. fol. 45. c.

') Helmoldi Chronica Slavorum. Lib. I. с. 1. Cf. Schlö/.ers Nord. Gesch. 8. 50'.

«) Nestor. Russische Annol. n. Übers, von A. Schlözer. G8ttingen, 1802. in 8. II. Th. S. 241.

>) Aramiani Marcellini Rerum Gestarum Lib. XXVIII. XXXI. с. 3, 4.
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nyílatkozatát csudálatos tudatlansági pdtléknak nevezi, saját személyére esik

vissza. Azon oroszokról is, kik Arpad korában és Kálmán királv alattMa- Magyar

gyarországban Ictelepedtek , inkább magyar mint szláv nyelvüséget lebet

bebizonyitani. A' hires úgy, mint nagy fontosságií orosz kérdés' megvizs-

gálása- és eidüntésénél nem csekély nyomatékkal bir a' magyar-oroszok kü-

rüli kutatás : méltó azért, hogy rüvid vázlatban elmondjuk. II. Bola kir.

névtelen jegyzóje beszéli azon oroszokról, kik Kievvárosnál a' magyarok-

hoz csatlakozván , szerinte Almussal Pannoniába jüvének, hogy Zoltán fej-

delem alatt a' német határszéleknél Lajtha folyó körül telepedtek meg és

várat épitettek : „Et parte Teothonicorum usque ad potitem Guncil , et in

ei'sdem partibus dedit castrum construere Ruth e ni s , qui cum Almo duce,

avo sito, in Paitnoniam re/ieranf1 '). Hogy a' Mosonvármegyében kebelezett

mai Oroszvár volt ezen oroszok által épitetett vár , aziránt senki sem

kételkedik. Elsó királyunk korában az oroszok által birt ezen Dana- és

Lajtha küzti vidék orosz herczegség (Ducaíus Ruizorum) nevetnyert és ví

sele a' XIH-dik század végéig, azért olvassuk sz. Imre herczegról, sz. István

kir. fiaról, hogy az oroszoknak volt vezére (Dux Ruizorum) 2). Ugyan

ezen részeken létezett a' benczéseknek sz. Máriárdl czimzett monostora ,

mellynek apátja 1242-ben a' hiberniai benczékhez irván, e' monostort ru-

sciainak nevezi {„De claustro S. Mariae in Mus cid") 5). A' Kalmán kir.

idétt 1100 körül bekoltüzüt oroszokról (Rutheni) elég világosan szdl Ist-

vánfy és Oláh Miklós, állitva, miként ezck Vizsegrád körül Oroszfalván

telepedvén le, a' magyar királyok' udvarában ajtonálltíi szolgálat-kütelessége

lón reájuk mérve *). Ezekrdl széltében nyilatkoznak régiségeink, 'sfd fész-

kük a'Kisoroszi nevú' falu volt, tdlük neveztetvén szinte a' szentendrei

sziget torvényeinkben Ros- azaz orosz szigetnek (ínsula Ros). Mindezen

régi orosz telepeknek szláv nyelvüséget kimutatni valamint lehetetlen, úgy

másrészról azt, hogy a' miként most magyar nyelvvel élnek, a' legrégibb

korban is ép azon beszéltek : igazolják a' torténeti nyomozások. A' hajdú-

városi és több szomszéd megyében, jelesen Szabolcsban kebelezett Aranyos,

•) Anonymi Belac R. Nat. De Gestis Hungarorum. Cap. LV1I. ed. Viennae, 1827. in 8. pag. 200.

') Engel Geschichte von Servien u. Bosn. Halle, 1801. in 4. S. 184. — Tud. Gyüjt. 1834.1., 87. 1.

') Math. Paris, Historia Maj. pag. 1 150. Cf. Codex Diplomat. Hungarian Eccl. et Civilis. T. IV. v.

I. pag. 235.

4) Istranfi Nie. Regni Hunger. Historia. Lib. XVI. ed. Colon. 1724. pag. 108. — Oláh Nie. Hung.

Cap. X. In Bel Mat. Adparatu ad Hist. Hung. pag. 20, 21.

6*



44 LEBEDIA.

Biíd, líugya, Kárász, Nagykálhj, Napkor, Oros, Pazony, Tass, IJjfejértó

'stb. küzünségck' magyar-orosz lakosi , hogy valaha szlávok voltak volna :

mcgmutatni senki sein képes. Oda vezetnek tehát mindezen nyomozások,

hogy lakott a'Pontusnál ésDneper kürül egy oily orosz névvel illetett nép-

ség, mellynek nyelve a' magyaréval egyenló vala, és épen ezeknek utódai

küzól szivárgottak számosan hominkba, maiglan füntartván ósi nem szláv

nyelvüket. Ezekról mondja Cedrenus : „Rossi getis est Scythica, ad septen-

trionalem incolens Taurum,fera atqite immam's" '). De rudnak-e azeffélék-

ról a' skandináviai orosz kérdést vitatd к ii Unid i írdk vulumit? Bizony ke-

vésnél ¡s kevesebbet.

Mieldtt a' Dnepcrfolyótdl mcsszibb távoznék még azt kell rola meg-

jegyeznem , miszerint Constantin császár korában jdval melyebb medró és

bóvebb vizií vala, mintbogy akkor csak 7 eséssel birt, most mar azonban

1 4-re emelkedett azok száma ; és az úgy nevezett Podol Kievnél azidétt erdos,

meg mocsáros fészekból állott, ma pedig városrész Bulgarin elóadásaszerint.

Julius 21-dikán 4 drakor sok szép remények küzt indultam el

Kakovkából, a' Dneper mcllett éjszakra tartva, annak sokfelé oszló ága-

boga, szigetei, fuzes és nadas porondai adván egyedül a' szemnek két

magos partú szélcs volgyében változékony látványt. Hasonló ftfvénysziget

vagy porond , nem nagy terjedelmú ugyan de magos, inintha mestersége-

scn készült volna, létezik Kakovkánál is. Utam kissé nyugot felé fordul-

ván, eióbb szép magos, azután lapos balmot értem; majd ismét a' folyam-

tól távulabb hármat: mellyeken tul a' vülgyben és partoldalon Ludi-

movka és Gozova-Balk falu fekszik. Ettól délkeletnek kanyarodva

5 órakor mar mindenfelé elszórt halmok' tümérdeksége lepett meg. Ezek-

kozól nehányat meg is szemléltem , valljon nem találhatnék-e rajtuk szob-

rok' maradványit. Mind emberi kezek általal hányt kerekded alaku , si

man lefolyd, folddel és pázsittal boritott kórakások. 6 ora tájban balra egy

roppant nagy halom alla szemem eldtt, tetején kdtdl fejérló; tul a Dne-

peren némi falu irányoinban. Ettdl távulabb bulad va mar sziínni kezd а

halomsokaság, 's a' folyamnak irányzott nebány volgyszakadat mérsékli

a' rdna egyformaságát. Több vülgységen keresztül bajtva 7 drakor ismét 2

nagy halom küzé értünk, mellytdl keletitek 6 létezik egymásmellett. Ezekbdl

') Georgius Cedrenus Joannis Scylitzae ope ab Im. Bekkero »uppeletus. Bonnae, 183ö. in 8. Tom.

II. pag. 173.
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észrevehctóa'halomsor'bizonyos irány- és távulságban egymásután folyásá-

nak megszünése , helyzetüknek tárgy sem felelvén meg ; mi bol is az illye-

nek' valójában sir voltukat következtethetni. E' hathalmotszcmügyre véve,

eggyen kdrakásokat láték; mellyre legott folmenvén, egy kdszobor' alsó, a

küldokön alul térdig terjedd, 's így folscjétó'l megfosztott részét találtam

még eredeti helyén leásva. Ez 3 arasztot mér, a' fuldben erdsen álló térden

aluli rész szinte annyi lehet. Hát része sima, a' faragott rész napkeletnek

forditva. Kürütte a' halomnak sok kd- és szobor toredékek elszorvák , va-

lamint a' többieken is vájott güdrük és kódarabok , világos jeléül annak ,

bogy az egykor fünállott szobrok kiásatván elvitettek. Ha amaz ép és egész,

hasonlóul mar gazdára fogott találni. Megválva innen, nem sokára líjolag

tümérdek baloin fekvék eldttünk , valamint 7 drakor a' Dnepertdl félórá-

nyira. 8 drakor nagy vülgyszakadathoz jutánk , hol a' folyam felé kanya-

rodván, a' volgy' oldalán sziklakd darabok csucsallának ki, mellynél ismét

6 halom egy csoportban, balra pedig 2; rea К air a falu küvetkezett a' K^fa/

Dneper' К air ka nevet víselo holt ágánál, azon vülgyszakadatrakinyulva,

melly keleti részén a' Dneperig terjed és kiálló granitkó ormokban bóvel-

kedik , csalhatatlan bizonyságát nynjtva az orosz nyelven jelentéssel nem-

bird helyneve' nem más, mint KÓÉR értelmének. Milly öröm : a Dneperen

átkelve mar is elddink' emlékeire bukkanni! Meggydzódtem az iránt igenis,

hogy e' hely csak magyar nyelvú néptdl nyerhette nevezetét; magából a'

természet-billegzette helyzetból vonatván le. oríim-élvezetimhez még az комоЬгок"

is jariil», hogy oily nagy számmal tuntek itt fol a' kdszobrok, miszerint hat

órai buzamos vizsgálodás után sem valék képes a' folyam mellett messzi

nyuló faluban mind egyrdl egyig megszemlélni ; csak a' nyilvánosb hélye-

ken foltünd 's bozzáférhetdbbcket rajzolgatám le vázolatban. Illyenek : A)

ai kozonségháznál némi istállószinben jászolynak alkalmazva találtam 3 na

gyot. 1-sd nói szobor, 1 01 bosszu Y/i lab széles; 2-dik férfié, 4 lab magos,

2 lab széles , de mar fej nélkül. 3-dik szinte férfit ábrázol , 5 lab magos, 2

lab széles, ismét fej nélkül. B) Dividenko házánál a' falu' déli részében, 3

darab. 1-sóházafalának tüvéhüz ásva az ereszetalattépena'pitvarnál, sarga

agyaggal betapasztva; colossalis nagyságu lehetett, minthogy a'kdldokön fo-

lüli kilátszd rész maga 4 lábnyi. 2-dik a' szin' sarkánál gerendák küzt, 4!í

lábnyi lapos d nrva mú. 3-dik a' házeldtti kapunál füldszint fekszik , szinte

durvább mú. Dividenko eldadása szerint mindezek még atyja idejébcn ho-
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zattak a' mohillákról (halmokról). Két legnagyobb ép szobrot 15 év eíótt

elvittek tole az akkor épült templom' alapjába; az 1-só szám alattinak also

része is eltoretvén, oda akalmaztaték. C) Szmatenkó Antaino házánál Di-

videnkdnak majd átellenében 2 példánynak jöttem nyomára. 1-só a' kapu-

falához leásva, fcjnélkül, majd térdig látható, 2 lábnyi darab. 2-dik a' ka-

punúl falba rakva sima háttal kifelé, szinte 2 lábnyit mutat, szélességben

pedig 1'2 lab. Elihez tartozdnak mondatott egy fej , molíy a' kapu ágasán

czifraság gyanánt áll. Ezen ép kerek miívet, mrllyon az oíros szemek

csak harczolt vonásokkal jelolvók, megvevén az ozvegytól, magammal hoz-

tam a' magyar academiának elküldés végett. Az ehhez tartozd derék* része

liasonlóul a falba rakottnak állitaték. — Ezen falut kétfélc oroszok lakják,

u. m. valddiak (szakálosak) és kakbolok (szakállatlanok). Az iitóbbiak az

orosz nyelv* rontott dialectusát beszélik , 's hihetóleg más szláv felekezet-

ból vagy idegen elemból fajaltak oroszokká. Abbeli tudakozódásimra: hon-

nan kerültek tulajdonkép ezen kó'szobrok ? „A* steppékból, a1 mohillákról"

lón ogybangulag válaszuk. Mi - voltuk iránt pedig ekkép fejezék ki magu-

kat: hogy azok vétkeikért lakoló kóvé vált emberek lennének. Dividenkó

külünösen azt adá eló, hogjr a' pitvaranál levónek betapasztása után a' ma

zólo leányka e' kameni-babától megrontatván , sok ideig kézfájásban szcn-

vedett. Ez, és hasonló babonas véleményeken kivül róluk mit sem tnd-

tak mondani; de nem is osuda, minthogy ók e' fbldnok líj lakosai. Déltitáni

2 ora m ni tú val bagytam el Kai it , éjszaknak mindig a' Dnepcr mentin irá-

nyozva utamat. Fél ora muíva mar II aras/ ta, ismét magyar hangzatu

koronai faluba értem. Itt a' kozségház elótt mcgállván, annak nd varaban

kerités gyanánt leásva állitott 5 darab fejnélküli nagy szobrot méregetni 's

rajszolgatni kezdém: de csak bamar ott teremvén két szakállas por, papir-

jaimat dragad va, szidalmak és „spion" nevezéskoztimignkkal a'faloházába

hurczolának. Én orosz utlevelem és Kotzebue jászvásári orosz fóeonsnltót

birt orosz nyelvií ajánlólcvelet elómutatván, я secretar- vagyis helység-

jegyzójéhez vezettetésemet kértem. Óк , miokból .' nom tiidom , ahoz nem

vivének , bancm irásomat , miután bele bde tekingettek , de hihetóleg ol-

vasni sem tuda к , vissza kézbesitették ; és olly durva fenyegetés küzütt,

hogy valamit irni vagy rajzolni ne merészelnék, végre elbocsátottak. Itt

tchát a* bdvebbi.nyomozást nem tartván tanácsosnak, 4 dra tájban tovább

liajtottam, mindig a* sok szigetú Dneper mellett. E' szép nagy sikságon Kair
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tól fogva halmokat nein találhatni , vagy talán a magos tér alsó széliben

vezetd voigyi inély «tarn gátlá a' láthatást. Ebból azonban magosra érve ,

majd partos és vülgyes valódi kavillás uton némi patakocskánál a volgy-

ben fekvd Zavadov faluba jutottam; innen száraz mélységen keresztül ,

füzes völgyön tültést, attúl balra némi nagy szeszgyárt értem. E' mélyesek-

ból folhajtva a1 magos partra, ismét sikon haladtam 5 óratájban Pánszki-

Kair hosszu falún keresztül, mellyen tul némi száraz ér' hidját meghalad-

ván, 6drakor 12 szép nagy halom tünt föL Innen sietve hajtottam be egy

Nagy Lepedika nevú faluba, minek Iéteztétmidtamegtudtam, sovárgó

vágyak ktizt olmjtám látni 's megismerni ; mcrt erdsen hivém , bogy benne

lebediai hazánk' emlékét találandom ful.

Ezen koronai nagy falu, valamint az éjszak felé hozzá legküzelebb .Na?y. LeP?¡)j:

K8 es lepediKiii

fekvd К i s Lepedika is 30 év eldtt ide költözött oroszoktól kikatik ; mar steppék.

akkor meg volt oroszban jelentéssel nem bird neve. Tele ncveztetik az

alattalevdDneperág Leped iecskának, valamint azon átláthatlan puszta

térség , melly északra Nagy-Znamenka, keletre M о 1 о с s n a , délre az

Azovitenger által határoztatik — Lepedika Steppének. Kis Lepedika

ennek megtelepitésekor mar népesitett vala , most azonban jó val kissebb.

Hogy ezen steppék- 's általában Délioroszország' népesitése koráról az Oro«

olvasdnak tiszta fogalma legyen , rövid áttekintését kell adnom ezen vidé-

keken,— mellyek leghajdanibb korban scytba népségtdl, aztán a' besenydk-

és kúnoktdl, szlávok' elnevezésc szerint: polovczoktdl; majd a' mongol ho-

ditás után tatár népektdl lakattak: az orosz hatàlom' terjeszkedése' korsza-

kanak . IL Katalin czárnd szerzé meg ezeket leginkább. 1772-ben a' sz. .

pétervári szerzddés által Lengyelországtdl elsajátitá egész Fejéroroszorszá-

got. 1774-ben a' kücsük-kajnardzsii békekütés által a türókoktdl Kinburnt,

Kercset , Jenikálét , Azovot és a' Don- meg Bugfolyam koziitti steppéket.

1783-ban az egész krimi félszigetet és a* kubáni tartományt 1785-ben az

eleutokat. 1786-ban éjszaki Daghcsztánnak egy részét 1791-ben a' jászvá-

sári frigy által a' törüküktdl Oczakovot a' Bug és Dncszter-közti fbidekkel.

1793-ban a' grodndi szerzddés által Lengyelországtdl Podoliát, Volhiniának

egy részét és a' minszki kormánymegyét. 1794-ben Lithvániát és Volhi

niának tóbhi részét Láthatd immár ezekbdl: bogy a' Dneper és Don-kozti,

egész az Azoviteñgerig nyúld kietlenck 1774-ben mar orosz birtokká vál-

tak ; népesitésük azonban csak lassankint halada eldre ; ugyanazért maiglan

terjedelmes pusztaságokat, steppéknek nevezetteket foglal magában.
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Nagy Lepedika' keleti oldalát számtalan nagy halmok környezik ,

mellyeken az itteni lakosok' mondása szerint egykor tümérdek kamcni-ba-

bák azaz kószobrok léteztek , de mar mind elhordattak onnan. 1 1 ir szerint

1 mfüldnyire létezó némi kurgán mellett fekszik még egy roppant nagyságú

szobor, melly a halomrdl kiásatván 's lehengeritetvén , bizonyára a' legel-

só jd szánut* alkalmával el fog valaki által vitetni , gazdasági épülethez al-

kalmazandd. Ëkkint fosztatnak meg a' sírhalmok sok száz sut ezer «Ves

emlckeik- 's diszjeleiktdl. A' faluban találtatdk között megvizsgáltam és le-

rajzoltam Ruszano Jakab pajtájában, meg egy másik háznál találtatd 2 pél-

dáiiyt. Egyik férfi másik núi alak; ez kapuagasnak alkalmazva, amaz fek-

tetve bcver. Minthogy Kis Lepedika régibb gyarmat, ott tomérdekek az

elsó szálldk által behordott szobrok. Innen a' lepedikai steppékbe határo-

zám irányozni utamat, cgyenesen keletnek Molocsna folydboz, mellyet né-

mellyek Herodotus' Gerhoszának tartanak.

Julius 22-d i к é n 8 dra tájban indultam ki Lcpedikábdl ; mar fél

(irai baladas után némi kisebbszerü balmozat küzt vonultam el; attdl 1

drányira maganos nagy halom létczik az uttdl balra; 10 drakor ismét 2,

jobbra és balra; 11 drakor szinte balra irányomban egy magos; majd rea

Ruharsek. 12 kisebb és nagyobb; 12 drakor végre Ruhacsek nevií helység fekvék

eldttem a' legbujábban tcrmd fekete ítildi sikságon. Itt kieresztvén, rövid

ebédeinet végezve, tüstént kdszobrok' keresése után láttam. E' roppant

hosszu falut némi szük viilgy basitja át; minek délkeleti irányában Dimko

nevü lakos' sovénykeritésénél négy darab hever. Az 1-sd, melly kapuága-

sul basznaltatik, 's földszinen fiilül 5 lábnyi, mészkdbdl siman faragott rit-

ka szépségú mií, raj'ta a' fegyvernemxík, mint görbe kard, piízdra és kézijj,

ligy jobbfelül a' tegez, benne tartalmazott nyilakkal, domborulag faragvák.

Rajzát a' II. táb. 1. száma adja. 2 -di к nószobor, íej nélkül, a' süvény' táma-

száül szolgál, minek dereka, magosságban és szélességben 2 lábnyi. 3-dik

férfi szobor' alsd része, 3 lab bossz. 2 lab szél. 4-dik eldfelével támasztva

a' süvénybez, füldbdl kiálld része 4, szélességben \\ lábnyit mér. Ezeken

kiil a' kapunál egy rongált fejü találtatik. Mindezek a' tulajdonos állitása

szerint a' lepedikai steppékbdl hozattak. Par drai itt mulatas után folytat-

ván utamat keleti irányban, mindig a' legjobb minémüségü fekete térfoldün

baladva. 6 dra tájban tünt ful balra mintegy 10 külünféle nagyságú halom-

esaport; de mar ezeken sem vala észrevebetó szobormaradvány. 7 drakor
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kt'-t nagy halom küzt haladók ei, majd egy kis órányira újban 8 lialom cso-

port alla, mellynek ketteje épen az utnál egymásmellett ; ezektól jobbra

ismét kettó. E' terjedelmes sikságról lapályosba menók le, elérvén 9 óra-

kor Nagy-Bilizerka orosz falut ; 's minthogy ítt a' korcsmának keritése „.£aw,-

, , , i , Bihaierka.

hiányzutt, egy lakos' ud varaba, menók szallasolni, a csendes éjszakát, mint

mar tübb ízben, szabad ég alatt kihuzandók. Ezen falu roppant hosszaságá-

ra és vülgyalaku hasadatban fekvésére nézve igen basonlit a' tübbiekhez ; a'

minemú eszélyes helyzés valamennyire vedi a' steppékben uralkudó szél-

fergeteg' dulongásai eilen szalma- és kórózsupokkal boritott házait Ittszob-

rok nein léteznek , hihetóleg lijabbkori szállitvány volta miatt.

Julius 23-dikán 5 órakor indulánk el innen, és még nem hagyók

el a' falut, middn fél óráig tarto iszonyú zápor tartoztata vissza; minek

szüntével tovább balad va , 7 órakor 3 küzépszerü halmot értünk az uttól

jobbra, aztán 8 órakor Kis-Bilizerkán menénk keresztül, hol újban

essó által akadályoztatva fél órai késedelem után haladánk tovább; 1.1 óra

kor Mihalovka szinte orosz falut érvén, folytonos essdben ereszténk ki. Mihaiovka.

Itt a' kószobrok iránt tudakozódva, az orosz korcsmáros által bizonyos Pasz-

kó Péterhez utasitattam, kinél csakugyan 5 példányt találék, de mind fej-

nélkülit. Az 1-só nói, 1 öl, a' tiibbi 5 lab magosságú, 's pajtájánál támasz

gyanánt szolgálnak; egy azonban vályúnak kivájva feküdt az udvaron.

Egyik szobor kitúndbb mú 's a' gürbe kardot, meg kézijjat táskástól híven

ábrázolja. Paszkó ezeket a' házzal együtt vette, Bizonyossá tdn a' mondott

korcsmáros az iránt, mikép létezett e' faluban 5 darab igen nagy és szép

szobor , de azokat V a n e n к o , innen nyugotnak 30 versztnyi távulságra

fekvd falu' gazdatisztje megvásárolván, haza clotri fülállitás végett elvitette.

Tebát mar vásároltatnak is házékességül az épségben megmaradott szobrok

miveltebb oroszok által. — Azon rónaság, mellyet ez napon meghaladtam,

jobbára Popov grdfí családnak birtokáboz tartozik. Délután 4 órakor moz-

dultam ki Mihalovkából, és mar egy órai haladas után német gyarmatoso- Moiocsnai

kat szeinléléka' gazdagon terme« mezófüldün munkálódni,jelenségéül, hogy gyírmatok.

mar a' moiocsnai német gyarmatok határába léptem ; rea fél órára a' szélsd

német faluba, Pridrichsfeld vagy Krivoi Nemer nevúbe hajtékbe,

inellynck egyformára jól épült, 's kcrtekkel ellátótt csinos bázai, voros-sár-

gára festett keritései , új életet lehelló hatással voltak reám. Bir e' falu 65

házat, 319 lélekkel és templommal. Ettdl keletnek és délnek a' gyünyórtí

II. Köt. 7
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térségen nehány halom vala észrevehetd. Hogy a' colonistákkal némi érint-

kezési tárgyunk legyen, tdlük tiszta búzalisztból készült és szépen sült ke-

nyeret vettünk. Innen távozva 6% drakor Rosenthal majd Monthal

falu Ion láthatd balra éjszakfelé irányunkban , mintegy kis drányira. 7%

órakor ép az ut mellett 2 kis halom, elúttünk pedig utirányában 6 vagy 7

látszék , miket elérvén , kürütte megszámithatlan sokaságú aprd hantocská-

kat vevék észre, bizonyos kimért távulságra egymástdl, messzibb ismét

csoportozata a' nagy halmoknak, mellyek mar éjszaki vonalban fél-fél vcrszt-

nyire egymástdl látszottak a' távulban elenyészni. A' íold mindenütt Iegjobb

fekete. Lefelé süllyede mar a' magos térség a' küzelgó Molocsna patak'

vülgyére, mellynek az aprd hantok ezerei sajátszertí tekintetet adnak, 's egy

külünös , eddigeld illyes múvekben nem mutatkozott tájék' elérését tanusi-

ták. Délnek kanyarodván itt, leereszkedénk a' vülgybe, hoi is 8 drakor

Molocsna vagy Prisep (Prischep) német faluban szinte német fogadós-

nál száltunk meg. i

Molocsna Ezen falu a' Molocsna folyam' jobb felén levd gyarmatok' fó helye.

vftffv Priseu

Régi Prisep nevé zsiványfészket jelent, minek valdjában a' gyarmatitás

eldtt lenni mondatik. Im ezen 22 helység tartozik hozzá: Heidel

berg, kath. templommal, Hoffenthal, Alt-Nassau, Weinau,

Durlach, Karlsruh, Reichenfeld, Kostheim, Leitershau

sen, "Wasserau, Neu-Nassau, Hochstädt parochiával , Frie

densfeld, Rosenthal, Neu-Monthal, Grünenthal, Blumen

thal, Diefenbrunn, Walldorf, Alt-Monthal, Neudorf, Kron

thal. Van ezeknek közsegi birkászatuk, nüvény - kertük és faiskolájuk

a' Molocsnánál. A' népesség' Osszes száma 6,700-ra mén ; részint protestan-

sok részint katholikusok. Eredetükre nézve bádeniak , nassauiak és vür-

tembergi svábok, kik 1802- és 1806-ban telepedtek le. Kíivér, soha trá-

gyát nem szomjazd rdnáikon magánszorgalmuk által a' jdllét- és vagyonos-

ság' jelentékeny fokára jutvák. Iparuk' legnagyobb ostora a' gyakran meg-

jelenni szokott sá&ka. Kezdetben minden települd 60, 65 deszetina =250

hold foldet nyert a' kormánytdl. Az elsorolt falvak a' Molocsna' jobb felén

egyhuzomban leven , alattuk délfelé szintazon folyd' jobb részén léteznek

puchoborczi a* duchoborczok és kis- vagy d-oroszok' falvai egész le a' Molocs-

es kisorosz m

falvak. natdig. A' dnchoborczok falvai : Bogdanovka,Troyczky, Terpen i,

Tambovka,Radovonovka, a' Molocsnato fülsd Véginél; Ochrinov-

ka 1-sd és 2-dik, mar a' Molocsnatd' dereka mellett, Havrilovka 1-so
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a' td' alsd végin, es 2-dik mar az Azovi tenger* martján, Feodatova sziget-

nek átellenében. A' kisoroszok (malorusszi) szinte a'Molocsna viz' jobb part-

jánterülnekelillyneviíszabadhelységekben: Nova Alexandrovka, Ze-

menovka, Apolonszky, Tarnabarsky, Beszruk, es még egy nemes

faluban. Meg kell a* duchoborcziakrdl jegyeznem , miszerint nevük lelkest

vagy lélektdl ereddtjelent, és tulajdonkép az orosz egyháztdl elvált felekeze-

tueknek az egész birodalombdl ide gyült oszvegét alkotják, miután bünteté-

sek és tíirvényes üldüzés' daczára líj tanukkal ful nem hagytak, e' vidék

mutattatván ki nekik lakóul. Templomaik és papjaik nincsenek , "s gyü-

lekezeteikben a' czerimoniákat mellózve zsoltárokat imádkoznak ; külün-

ben szorgalmas igyekezd nép , a' íbldmivelés- és baromtenyésztésben tün-

tetvén ki leginkább magát. Deli termetük és csinos ruházatuk által is kü-

lünbttznek a' tübbi oroszoktdl.

Prisepben két, u. m. kath. és evang. egyház létezik, van iskolája is.

Kitiînd házai és kertei épen a' Molocsnaparton fekszenek. Ezen folyd ne

ve orosz , sa'raolok tejet jelentd szdtdl származik. Épen ezt értelmezve

nevezik a' tatárok S z i'í t , azaz tejviz néven. Mint mar fdnebb emlitém ,

egynek tartják sokan ezen íolydt Herodotus' G e r h о s z aval ; melly véle-

ményel mindazáltal Ëichwald meg nein barátkozhatik , all it van, hogy a'

Gerhosz inkább a' Dneperbe folyd Desna legyen '). Nem is lehet Herodo-

tusbdl Gerhoszra magyarázni, mivel világosan Hypacyrisba ömleni mondja;

a mi ha Hypanis vagy a' mai Bug lenne, nem másra, mint az Ingulra al-

kalmazhatd. A' Gerhosznál temetkeztek szerinte a' scytlia királyok : „Se-

pulchra Regum (úgy mond) in Gerrhis sunt eo loco, quousque adverso Bo-

rysthene navigaripotest. Ibi quando Rex Scytharum e vivis decessit , ingen-

temfossam fodiunt quadratam" 2). Plinius ellenben a* Moeotistd' Buges ne-

vii részébe, (most Sivasch, mitdl az olaszok Zabache-ja) mellyet Ptolomaeus

Bukos tdnak (Bvx¡i Uuvt¡) hi, ümldnek állitja Gerhust, így irván: „A'tergo

lacиs Bugesfossa emissus in mare. Ipse Buges a Coreto, Maeotis locus sinu,

petroso discluditur dorso. Recipit amnem Bugem , Gerrhum, Hypantm ,

ex diverso venientes tractu. Nam Gerrhus Basilidas et Nomades separat.

Hypanis per Nomadas et Нуlóeos fluit manufacto alveo in Bugen, naturaliin

') Eichwald K<1. Alte Geographie des Caspiichen Meeres , des Kaukasus und des südlichen Russ

lands. Berlin, 1838. in 8. S. 300.

-) Herodoti Historiar. Lib. IV. cap. 71.

7*
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Caretum"1). MegegyezPliniussal PomponiusMela, olly külünbséggel még is,

hogy a' Hypanis nála Hypacarisnak neveztetik : „ Vrbs Carcim: quam duo flu-

miun, G err ho s et Hypacaris, mo ostio effluentia attingunt; verum diversis

fontibus , et aliunde delapsi. Nam Gerrhos inter Basilidas et Nomadas, Hy

pacaris per Nómadas euoluitur" 2). Illy homályos és ellenkezó adatok nyo-

mán a' régi Scythia1 ezen vidékének folyamit a' maiakkal egybevetdleg

meghatározni kevesbé sikerül annálisinkább, minthogy tümérdek száraz

árkok léteznek a' Dneper és Molocsna kurül, mellyek hajdankorban szinte

nevezetes folyamok lehettek. Csak arra akarom itt íigyelmessé tenni olva-

sóimat , miszerint a' classicus íróknál e' vidékre helyzett Basilida vagy Ba-

silaeus és Hylaeus scytha nép' nevé koznépünknél a' bászli és hule

most mar gúnyossá vált nevezetekben élten él , olly forma eszmét fejezve

ki , minó a' b а г к d , matydéspaldcz nevek' fogalmával jar.

A' Molocsna vagy tatárosan Szüt viz' neve líjabbkori , 's hihetóleg a'

mongol-tatár idókben keletkezett. Azon vizeket, mellyekbol alakul, Pri-

sep körül, fdleg a' Takmak is Csinhul patakok képezik, amaz kelet-

felül, ez éjszakkeletrdl folyván, egyesülésük után veszi foi a' Molocsna ne-

vet, és szinte ollyan nevií, az Azovitengertól keskény mart által választott

toba foly. Minthogy itt tünék fiil legeldszür a' Constantin császártdl Lebe-

diába helyzett Chingylus viz; ezen bámulatosan hasonld név' nyomán

a' helyszinét kivántam szemügyre venni ; mielótt azonban ezt tenném , a'

kószobrok iránt szereztem értesitést. E' helységben egynél .tíibb most nem

találtatd , az is Siefert német gyarmatos' haza eldtt küszoblépcsd gyanánt

faragványával lefelé forditva létezik.

chingyiu« Julius 24-dikén 5 órakor elindulván, a' falu' éjszaki végének tar-

Csinhul tíz. tottam , 's nem sokára a' CSINHUL patakhoz juték , mellynek dobogd fa-

hidján áthajtva állottam meg. A' patak ekkor nem egészen kiszáradt ugyan,

de sással és mocsárral tult vala. Tul rajta akaráin tenni a' tájék' megvizs-

gálását, azonban egy kis dranegyednyi keletfelé lassu haladas után olly su

rtí küd boritotta el a' léget, hogy az utat sem valánk képessek látni, annál

kevesbé magunkat tájékozni , 's az irányunkban küzel esd Takmak folydt

és várost épen nem szemlélheténk. N)'ilván állithatom, miszerint éltemben

illy kümeri éjjel vetélkedd vastag küdhomályt nem tapasztaltam , 's lche

') C. Plinii S. Naturalis Hist. Lib. IV. cap. 26. ed. Harduini.

*) Pomponii Melae, De Situ Orbis. Lib. II. cap. 1.
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tónek sem képzeltem. Л' kornyék' terjedelmes látása nélkül kellett vissza-

fordulnom azon türekedve, bogy az utat netalán tévesztve valamelly szá-

razárokba dolés által életünkct is veszélyeztessük. Szinte azon nyomon

nagy bajjal megfordulva , és újban a' Csinhul' hidján áthajtva , 7 orakor

Prisepbe jovénk vissza. Ezen patak innensó vagy is jobb oldalán három

falu létezik egymáshoz küzel és hasonlé távulságra, t. i. Neudorf, Alt-

M o n tb al és Walldorf, ez utdbbi híven megfelelvén helyzetének, mint-

hogy ott a' Csinhul valódi mély árokszerü száraz patak, egyedül esózés- meg

hóolvadáskor vizzel megteld; terjed pedig árkozata éjszakfelé mintegy 4

órányira, keleti oldalánál esvén Otscheretovát orosz falu. A' Takmak

folyd, melly keletról csürgedezve egyesül vele, bóvebb vizú ugyan, de

nem mély 's épen Takmakvárosnál nyaratszaka hidas nélkül hajthatni benne

keresztûl. A' Molocsna' újabbkori neve azon meggyôzôdésre birt vala , mi-

szerint a* folyam egész kiterjedésben az azt befogadó nagy tóval együtt ví

sele Constantinns' korában Chingylus nevet, és minthogy két patakzat-

ból, u. m. Takmak- és Csinhulból keletkezék , szinte két néven vala isme-

retes elótte, t.i. Chidmas és Chingylus nevezet alatt („In praediica Lebedia, ,

ßut't munis Chidmas , qui etiam Chingylus nominator"), Ezen, akko-

riban nevezetes folyam azon számosak küzé tartozik, mellyс к ido jártával

vizükben megfogyván , csak régi nevük marada fon : ugyanazért füldké-

peken és irók által cddigeh'í sehol emlitve nem találtatik. Nevezi a' nép

К u г к u 1 a knak is , a' mi úgy látszik , a' tatárok tól származott , 's kiaszó

tulajdonságáról vonaték. A' Molocsna viz sokaknál maiglan Takmak ne

vet visel ; ekkép nevezi Demidoff orosz hg is Krimból a' nogaiak fbldére

rajta átkelése alkalmával: „Après avoir traverse la Tokm а к, petite riviere

qui vientperdre ses eaux dans le lac de Molotchnoié, nous ne tardâmespoint

h arriver sur le territoire de Nogdisk" l). Ezeket tudva, méltán kérdezzük,

valljon a' Chingylusnak másik azaz Chidmas neve nem lappang-e a' Mo

locsna' ezen másik vagy is Takmak nevében? Ha Constant inusnak az ide-

gen neveknél széltében használt metatheticus modorát figyelembe vessziik,

csudálatra méltókép fejlik ki egy hasonló név. Im lássuk. Chidmas; ol-

vassuk: К i d m a s ; a' gürog s rag nélkül К i d m a. Ha ennek els6 tag-betúit

visszaforditjuk leszen D i кm a, melly az orosz végbeuíjú Такт a-k-hoz oily

küzel áll , hogy azonságát megismerni igen künuyú. Ki kételkedik immár

') Oimidoff', Vnyagc dan» la Raseie méridionale. Paris , 1841. pag. 316.
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aziránt, hogy a' CHINGYLus ugyanaz a' mostani CSINHUL viz' nevével,

bele értvén a* Molocsnának alsdbb részét is? Megfelel ugyanis LEBEDIA

foldnek a' LEPEDIKA nevú" pusztaság, melly a' Dnepertol két napi távul-

ságra terjedve a' Molocsnáig vonul épen a' krimeai félszigetnek vagy a' ré

gi Khazáriának fülötte éjszaki irányban.

Égre emelve szemeim, áldom a' gondviselést , hogy nekem hagyta

megismerni e' folyamot , mellynek nevé után L e b e d i a' helyzetét immár

biztosan meghatározhatom. oromkíinnyekben líszií szemmekkel áldom a'

gondviselést fáradozásom e' diís jutalmáért, 's újult eróvel vidoran haladok

tovább , hogy a' helyzet' ugyanazonságát a' még fülmerüló számosb emlé-

kekkel is bizonyithassam , ez óshazának' holfekte iránt mindenkit folvilá-

gositva meggyózhessek.

Prisepból a' Molocsna vizen átkelendó, a' falu' déli részénél állomásozó

komphoz hajtottam. Medre ennek szabályos , szélessége mintegy 10 olnyi.

Mennonita 4'kis komp csak hamar átúszott, 's a' túl-partnál lefelé tartva legott II a 1 b-

.aryannatok. stadtban a mennonita német g\ armatok' fóhelyében valánk, melly a' Mo

locsna' mentin hosszant terül el, 37 udvart, 163 lelket számitván. Megáll-

tam a' faluban , állapotnk folott a' gyarmatosokkal értekezendd. A' men-

noniták sajátszerú hitfelekezetbeliségüktdl bivatnak ekkép. Legelószür 1784-

ben kültüztek Oroszországba, 's a' jekaterinoszlávi kor. megyében teleped-

tek meg. 1804-ben újabb bekültüzésük kíivetkezett , mellynek épen itt a'

Molocsna' bal részéna' nogai tatárok'szomszédságában tauriai kormányme-

gyében juta hely. 1820-ban nevezetesen gyarapnlt ez és növekedik naprél

napra. Jelennen 43 faluban , uszveséggel 9,600 lelket számlál. Ezen nép ,

ügyessége, szorgalmaés példátlan erkOlcsü életmoda által tünteti ki magát;

minélfogva vagyonosság tekintetében a' tübbi német gyarmatoknak jéval

fülötte áll. Aldott földü egyvégti Ьб határukat nyugotra a' Molocsna , éj-

szakra a' Takmak, délre a' Judzsanlu patakok mossák, mellyek' küzében

tübb száraz erek léteznek. Faluik im ezek : Halbstadt, a' kerület' tiszt-

ségével , Petershagen imaházzal , Ladekop,Fürstenau, Schün-

see,Liebenau, Wernersdorf, Felsenthal, Montau, Tiegen-

hagen, Schünau, Fischau, Lindenau, Lichtenau imaházzal,

Blumenstein, Münsterberg, Altenau vagy Alt on a, Orlf ima-

aázzal és tanódával , Tiege, Blumenort, Rosenort, Tiegerwei-

de, Rückenau, Fürstenwerder, Alexander wohl imaházzal,
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Gnadenheim, Friedensdorf, Morgenau, Lichtfeld, Neukirch,

Prangenau, Steinbach, Elisabeth thai, A 1 exander thai, Schordau,

Pordenau, Marienthal,ez utobbi 5 a Judzsanlu patak' déli oldalán; Ru d-

nerweid imaházzal, Groszweid, Pasztva, Frantzthal. 1828-

ban ezekbez csatlakozott még 2 iíj szállitvány, melly tulajdonkép Im it oui

vallásfelekezetbelieklml alakult. Méltd , hogy ez ipar- es szorgalomban vi-

rágzd mennonitáknak Pal czar által 1800-ban adott kiváltságaikat rüvid ki-

vonatbau inegismertessem. Küvetkezd pontokbdl állnak: 1) Yallásukat sza-

badon gyakorolhatják, 's azonkivül szertartásaikhoz képest eldforduld ese-

tekben a' türvény eldtt eskütétel helyett szdbeli igen vagy nem mondásuk

mindig érvényesnek vétetik. 2) Minden családnak 65 deszetina haszonve-

hetd füld adatik orükbirtokul , mit azonban az illetd eldljárdk cngedelme

nélkül elidegeniteni senkinek sem szabad. 3) Minden, mar bekoltüzütt ,

vagy ennekntánna letelepüld mennonitának szabad a* birodalom városaiban

gyárakat állitani 's gyártmányaikat tetszésük szerint elárulni. 4) Mint va-

gyon tulajdonosoknak szabadságukban áll fbldeiket minden hasznos czéiú

s vállalatú mivelésre forditani , halászatot gyakorolni , sürt és eczetet fdz-

ni , úgy saját szükségeikre mint eladás végett birtokukon pálinkát égetni.

5) A' mennoniták fühlen tilos idegeneknek pálinkaházakat épiteni , azok-

ban árulni, hacsak dk maguk haszonbérldknek nem engedik át. 6) Senki a'

mennoniták küzó'l maradékaikra is kiterjeddleg tínkedve 's akarata nélkül

hadi vagy polgári szolgálatra nem kénszeritethetik. 7) Szabadok és ment-

tek a' kotonaszáliásolástdl, kivévén ha kommanddk vonulnának íoldükon

át, melly esetben az eldfogatási szolgálatoktdl is szabadok: azonban az uta-

kat tartoznak jó karban tartani 's a' posta kozlekedés' pontosságára közre

munkálni. 8) Saját szerzeményeikkel szabadon rendelkezhetnek , tdke-

pénzeiket attdl járó három évi adónak lerovása mellett külftíldre vihetik.

9) Minden letelepüld mennonita 10 évig mentí az addtdl, annakutánna a'

65 deszetina íbldtdl 15 kopeket fizetnek, szabadok leven mindenegyéb ko-

ronai addzástdl. 10) Ezen jogok megtartása igértetvén , sértése mindenki-

nek tiltatik.

A' mennonita gyarmatoktdl délkeletnek nehány drai távulságra szinte

a' nogai tatárok folütt a' BerdaésAbitosna folydk kürül létezik vür-

tembergi 3 sváb gyarmat Neuhoffnung s thai, Uosenfeld és Neuhof-

nung nevií fahikban, minduszve 500 lakossal , kik separatistáknak hivat
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nak. A' mennoniták és nogai tatárok között találtatnak szinte 3 faluban az

ligy nevezett molokánok azaz tejevô orosz gyarmalosak , a' duchobor-

czokhoz némi részben basonlú vallásfelekezetbeliek, 's btijti napokon egye-

dül tejbdl állé eledelükrdl így nevezettek. "

Halbstadtban, hogy e' nép' gazdászati szorgalmának gyümolcsét élvez-

hessein, irósvajat és saj'tot vásárlottam ; melly utobhi ñnom jósága- 's izérc

nézve az olasz- es svajczival vetélkedik. Az utczán végig jártomban némi

udvarban a' pajta elótt egy kószobrot pillanték meg fülállitva , mit kürül

szemlélendó, tüstént ott termettem. A' báz tulajdonosa Nike], Тактик han

vette egy ottani orosztól. Anyaga ennek gránitkó, múve jdlkivitt; a' mell-

\ asas és sisakos harczfi oldalán szépen kivehetd a' púzdrában álló kézijj és

fíiggd bárd , ezek alatt keresztben a' gíirbe kard ; jobbon a* tegez , és némi

rojtalakií eszküz. Ezen egyetlen az, mellynek hátulsó, aluntrészi sima lap-

ján eddigeld szemléltein némi ábrázolást. Két szarvas ugyanis egymásnak

szemküzt ágasküdva vésetett, mellettük némi hosszú zekés férfi állván.

A' régi Molocsna' vidéke azon fold , melly a' mongol boditás után , ámbar

\ lllllrtlllítt

kiín lakosi , mint a' türténetbdl tudatik , az aldunai tartományokba és ho-

nunkba kültoztek , a' küzépkori , fdleg olasz foidirdk által sok ideig „Cu-

mania"nak neveztetett. E' divatra пет árt rovid pillanatot vetnünk , mi

litan a XIV-, XV- és XVI-dik századbdl fonmaradt füldképek állitják

eldnkbe. így, Vesconte de Janua (genuai) Péterén 1318-bdl: Cumania!

Farmai Pizziganién 1367-bdl: Co mania; Pasqualinién 1408-bdl: Chu

rn a n i a ; Anconai Benincasaén 1 480-bdl : С h и m a n i a ; Anconai Hocto-

manén 1487-bdl: Chumania; Diego Hörnernen 1561-bdl: Си m any a;

Messinai Martinezén 1570-bdl: Comanja; mindig a' Gazariának jclolt

krimi félsziget fblé téve '); ni ¡bol azonban egyebet következtetni пет

lebet, mint azt, bogy a' mongol-tatár uralom' korában , jelesen 1266-ban

Kaffa, majd Kercs és Tana városokban meg Soldayaban magukat megfész-

kelte genuaiak a' tartományra azon régi neveket ruházák , mellyekkel haj-

dani lakosi billegeztettek. Ekként, az általuk Gazariának nevezett Krim

mar akkor ncm vala kazar birtok, még is így használák küzirományaikban.

Találunk a' mondott füldképeken „Varangolimana, Varangolime, Uarangico,

Varangido" változd nevet, melly nemegyéb a' most Segalcsuk obulnek ne-

') Jahrbücher der Literatur. AVien, 1834. I. St. Bd. LXV. S. 8, 9. Cf. Klaproth, Reise in den Kau

kasus. Halle, 1813. in 8. I. Bd. 8. 277.
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vezett jász-limánnál ; továba: „Jacliavia, Cacaría, Zacharia, Jacharía, Va-

rangido agaria, Tocharia" vidéknév szemlélhetó, a' mi ismét csak Jasovia

azaz jászfold' nevé. Van rajtuk „Bacinachi , Babinaco , Paping , Pacinachi ,

Bacynachi , Basinaque" a' besenyó'ket clú'állitó nevezet ; merné-e azért va-

laki állitani , hogy a' XVI-dik században még léteztek a' Feketetenger' mart-

jainál kazarok , kúnok, jászok és besenj'ók mint í'málló nemzet? Mindezek

egyebet nem bizonyitanak annál , bogy ezen vidékeken illy nevtí feleke-

zetek tanyáztak, általános néven a' mongol becsapás eldtt kúnok (Cumani)

és palóczok' nevé alatt ismeretesek. Igenis, ez volt a' nagy terjedelmü Cu-

mania, mellynek a' XI-dik század elein «51t arab Edrisi tübb nevezetes vá-

rosokat tulajdonit, mindk: Kirab, Narusz, Nusi és Kiniov, ekkép irván le:

„On range au nombre des villes de la Cornante ou pays des Commis : Kirah ,

Narous , Nouchi et Kiniow. Nouchi environnée de cultures arrosées par une

riviere , est située à 50 milles au nond de Comania la blanche. De là à Ki

niow, ville considerable au pied d' une haute montagne, en se dirigeant vers

le nord-est, ajournées ou 100 milles"1). Ilasonlókat beszélnek az orosz év-

könyvek a' paMczokról , a' kxínokkal azonegy nemzetról , tübb városaikat

mcgeinlitvén a Don kürül, például : Csavslyuev, Szugrov, Balin, 'stb. mi-

ket csak eltorzitottaknak mondhatunk.

TJalbstadtból kijüvet keletfelé tartva mar pdstauton vcrsztoszlopok

mellett haladtam, miknek mindcn negyedike faragott kôvel , az ut pedig

korlátok közti élô fiikkal van ékesitve. Kis fél dra alatt a' 30 házbdl és 90

lélekbôl allé Peters h agen gyünyörü falucskába juték, bonnan száraz-

árok mellett bajtván, ismét fél ora alatt Lad скор, 27 udvarban 111 la-

kost számitó falu kovetkezett, mellyen riil némi kétolyni magosságu, az ut

mellett diszelgd vorüs márvanygulánál , min két ússzefogddzó kéz , meg a'

mennoniták' itteni batárát kifejzó aranyozott orosz és német irás áll, meg-

szünik a' mennonita fold. Fél órai baj'tás után a' Takinakfolyd' hidjára, 's

onnan a* basonnevii orosz mezóvárosba értem, hol csak huzamosb keresés

folytán némi gürög fogaddban találtam alkalmas tiszta szobát.

Так m a к orosz Iakosu jelentéktelen mezdváros a' hasonnevii patak' ^0agklfoiyàni

éjszaki, egyrészben déli partján, a' melitopoli keniletben; napontai emel- és haloni-

kedésc azonban szemmel látható. Van bazarja, azaz számos kereskedô-bol-

') Geographie d' Kdriai traduite de Г Arabe en français par P. Am. Jaubert. Paris, 1840. in 4.

Tom. H. pag. 401.

II. Köt. 8
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tokkal ellátot t házsora, déjeles épület hiányzik, templomai is kisszerûek.

Tdle keletfelé négy drányira létezik a' roppant magosságú hires Так так

¡VI o h i 1 i a nagy halom , a' mi távulsem emberi nui , hanem a' sikságon í'ol-

emelkedett halomszení maganos hegy, lábainál nevezetes kdbányával. 1 íi-

hetdleg ennek gyomrábdl vájattak ki a' vidéki szobrok' aiiyagai. Fó gondot

forditék itt az értesülés nyomán találtatd számos szobrok' megtekintése- 's

fülkeresésére , kovetkezd eredménnyel. Л) Letvenak István udvarában a

varos' délkeleti részén van 3 darab. 1-szor egy meróben tabla alak, minót

még eddig nem láttam ; hosszaságban 5 , szélességben 1% lab. Egyik lapján

küzéptájon gürbe kard, annak keresztben helyezve kézijj, mellette tegez

nyilakkal töltve. Ezek fülott a' tabla' végén olly forma vésések , mint ren-

desen a' szobrok' hátulján szoktak lenni, a' mellvas' keresztbe kütütt szijjait

ábrázolva. Másik lapja a' táblának szinte simara faragott némi czifraságok-

kal. 2-dik és 3-dik nói szobor, 5 lab hosszaságu. B) Letvenaknak átellené-

ben némi sarokbáznál kapuoszlopul állitva 1 férfi szobor, 3 lab nagys. 1)4

lab széles. €) Kacsics Ludovi házánál a' varos' ny»got i részében 2 példány.

1-só férfikép, 4 lab magos. 2-dik nói, szintolly nagyságú. D) Kacsics' sorá-

ban némi haz' kapujánál 3 férfi szobor. 1-só talapzatig 4% lab magos. 1%

lab széles, sisakos és mellvasas szép példány. 2-dik szinte olly fegyverzetú,

barna granitkóbóü; keze csak kónyokig eldáll it va; talapzatig, melly a' föld-

ben rejlik, 3!2 lab, szélességben 2 lab. A' 3-dik szinte 3'2 lábnyi magos. E)

Feder Misko házánál a' varos' északi részében egy nói szobor koldókirá-

nyig látszva, Z}2 lab magos, 2 lab széles. F) Kucsubaj Л malко házánál 4

darab; az 1-sd férfié, vállban letörve, dolmánya jobb oldalán buzogány,

tdr és még valami ismeretlen eszküz láthatd , 3 lábnyit mér. 2-dik fej nél-

küli férfi abra, térdig 4У2 lab, hátrészén a' mellvas' koteléki láthatók. Kettd

ndi, szinte fej nélkül, lefüggd emldkkel. 6) Szamilika Ozvegynél a' varos'

nyugoti részében a' fdutczában egy szobor valyúnak alkalmazva. H) Szinte

azon utczában egy haz' kapujánál ágaskép kóldókig leásva 3 lábnyira ki-

álld férfi szobor sisakban , mellvassal , hátul leeresztett három ágban font

és a' mellvas' kütclék inél szépen látszd hajjal. Meg kell itt jegyeznem, hogy

Dubois franczia utazd' archaeologiai táblajának 3-dik száma alatt a* mine-

mu colossalis nagyságú jeles szobor kozültetik, minek holtaláltatásárdl mar

megrovott konnyelmúségnél fogva halgat, Odessában velem kOzlütt, 1820-

ban Stemkovszki által vett rajz' ntmutatása szerint az Takmaktdl egy kis
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mélfulnyire fekvd Konszkije-Razdori faluban némi haz' kapujánál találtatik.

A' rajzold orosz tuddsnak nem leven fogalma a' zeke' két o I dalara vésett

fegyvernemúekrdl , a' jobb oldali nyillal tült tegzet és baloldali púzdrába

tett kézijjat , ruhaékesség gyanánt látszatik elol üntetiü. A' mellvas és kàr-

perecz luven rajzolvák az eredeti szép példány után.

Hú részletekben adom a' szobrok fulütti vizsgálodásom rendét 's lét-

helyük' elsorolását, leginkább azért, hogy tapasztalásim után ha majd egy-

kor honfiaink küzul valaki ujabb nyomozás végett ezen vidékekre utazan-

dik, magát minden részben tájékozhassa , 's a' fulkutatas és tudakozodás'

iddvesztd úgy , valamint kellemetlen foglalatosságátdl fol legyen mentve.

Erdsen hiszem , eljüvend az idd , mid un az dskornak e' bámulandú múvei

a' tndús vizsgáludúk által élénkebb figyelemre méltatva , a' scytha-magyar

népfelekezetek1 vallásos lígy, mint múveszi maradványai gyanánt fognak

tiszteltetni. A' szobrok' eredete 's mivolta fülütti kérdezéseimre az itteni

nép is , egy szájjal a' kurgánukrúli hozatásukat és kdvé vált régi emberek'

tartalmazását valla; melly utóbbi babonas hiedelmüket gyakorta ollyatén

balga kérdéssel adák eld : valljon mit vétkezhettek ezen szerencsétlenek ?

Julius 25-dikén 4 drakor indultam el Takmakbdl, hidat melldzve

hajtván át a' patakon. Délnek vett irányomban nem sokára egy magos ha-

lom kürül tümérdek hantok tünének ful. Fél ora múltával mar Fürst en-

a u ban valék , mindig a' Takinak' vülgyében haladva 5 drakor К u t e r t

(tanya, »zallas vagy major neve) érénk, hol üveggyár is létezik, majd gyü-

mülcsüs nagy kert; 5У2 drakor szinte vülgyben fekvd Schönsee faluban

hajtúnk keresztül. Ezen mennonita helységek mind egymáshoz hasonld ty-

pusuak. Széles utcza, házakkürüli veteményes- és gyümölcsöskert, sárga-

vörüsre fcstett szép kerités ismertetd jelük , mindenütt bdség és vagyonos-

ság ipar- és szorgalommal párositva mutatkozván, melly a' steppék' eszmé-

jével ellentétben e' kornyéket paradicsommá varázsolja. Milly nyeremény,

mind áldás ez a' czar' driási nagyságú de polgárisodásban gyermekkoru bi-

rodalmára ! kiki bámulattal szemlélheti. Az utdbb nevezett faluban 2 Oház

121 lélek. Egy dranegyedre ismét Liebenau küvetkezett , 24 haz- és

82 lélekkel, majd Wernersdorf, hol 30 haz 's 93 lélek. Mindezen fal-

vak a' Takmak' volgyében fekszenek. Reggelizés végett megállitván ennél ,

Vi drai késedelem után keletnek tuvább haladva, e' falu kürül újban tü

mérdek hantokat képzd aprd halmocskák mutatkoztak. Az aggkornak ezen

8*
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rejtélyes muvei épen ollyanok itt is, mint Prisepuél, meg Beszarábiában 's

tobb mar füljegyzett helyeken. Távulabb e' halmocskáktól quartzkó rakás

épen a' szárazér mellett. !){ órakor utunktól jobbra megint két kiscbb hal-

mot találtam, majd rea ezer meg ezer aprócskát, egész le a' vülgyig balra

terjedó csoportban, mintha temetóhelyi sírliantok volnának kerek alakban.

Ezután Vi órai távulságra baloldalon kuterek a' szük völgy' küves szakada-

tánál , jobbra mégis halmocskák' sokasága. A' fold' folsó rétege itt mar fe-

ketc homok, alul, a' partok' megszakadásibúl kivehetóleg kdsziklás. 7^

úrakor le a' küves patak' volgyébe , majd a' folyón hajtánk keresztül , hol

mar nem valánk tübbé a' mennoniták' határában. E' részen is láthatók még

dombocskák, küzben nébol kószikla ormok. 8 órakor két kuter tünt eló

a' pataknál , mig rea egész hosszú sora a' mondott kutereknek. 9 órakor

leszálván kocsimról az elóttünk fekvó Cserniovka falu' szélin egy nagy

halomnál, azt, és netalán a' bázaknál levó szobrokat kipuhatolandó. Kere-

sésem eredménye ez Ion: Л) Matyusevics Fülöp házánál a' íóutszában ka-

puoszlopul áll némi ékes mu" a' fegyver darabokat domborúlag clóadó,

jobb oldalon ugyanis tegez vagy nyiltartó, és fésú alakíi eszköz, balón:

kézijj, kard, két ágban lelógó szarszám, hihctóleg korbács. Nagysága

térdbajlatig 1 öl, szélessége 1>2 lab; kemény sziklaanyag. B) Nocziuç

Iván amannak általelleni ud varaban, nószobor, barna kemény kdból, szin-

te 1 ül magos, 2 lab széles. E' hosszú falut, melly a' Takmak nagy ha-

lom' tüvétól délnck fekszik, délutáni 2 órakor elhagyván, mindjárt líjabb

halmot értem, 1 ora mulva ismét 6-ot közöttok aprdcskákat, kuterekkel

megrakott vülgynek kozeldében. Nem tartóztathatám magamat ezek' vizs-

gálatától , de sajnálkozásomra egyebet rakásba hányt küveknél nem talál

tam rajtuk. 4 órakor Ver s i na Takmak nevó patak irányában huzó-

zódó vülgyben Cserniovkahoz tartozó számtalan kuterek sorozata került

elónkbe, miknck egyikénél a' garád-akol küzepén 6 lábnyinál magosabb

fejnélküli, barnás granitkóból faragott férfi szobor vala fülállitva , inclly a'

marhák' gyakori hozzá dürgolüdzésük miatt fényló simaságban ti'ínt elÓ.

Innen a' patak' fas víilgyén, hol két ér szabad egybe, keresztül hajtánk,

menendók Popilka szinte hosszú völgyi falu alatt jobbra, találkozva e'

mar ismét fekete foldü térségen számos, jelesen 9 esoporti halmokkal. 7

ora tájban egyik lovunknak baja támadván , szüntelen lépve haladtunk

elóre esteli 10 óráig, midón is Bresztova falut értük a'Berda-Bresz-

t o v a i folyó' volgyében.
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Julius 26-d i к á n korán reggel, mig kocsisom a' ló'orvoslásával ve- Bresstova.

szüdék , bejártam Bresztova' utczáit a' mar e' vidéken nagy számmal talál-

tató szobrok' fülkutatása végett. Itt találtam Л) Brokhim Bokhimics házá-

nál a' falu küzéptáján kapuoszlopul néini szépen formait sisakos, szem,

orr- és bajuszban jól kifejtett múvü szobrot, mellynek hátul liárom üstök-

ben hosszan lefolyd baja élénken állitatik eló". A' foldbdl kilátszd része en-

nek küldükig 2У2 lab, szélessége 1% lab. 2-dik szinte szép granitkd férfi

szobor, 4'á lab magos. A' 3-dik és negyedik ndi, mind kettó 4% lab nagy-

ságban. B) Sustag Iván házánál a' falu' szélin, kapuoszlopul egy darab,

mellyen azonban a' sisakos fejen kivül egyéb nem vala kifaragva, 's így

merdben táblát abrazóla. A' füldbe eresztett részig 4 lab. szél. 1V3 lab. va-

stags. 9 hivelk. 2-dik férfi szobor fej nélkül. Az itteni lakosoktdl értém ,

miszerint a' Berda folyd mellett alább VA mfüldnyire fekvo Nikolaevka

falu ban épen a' nogaiak batárszélin , Mariopolbél Krimbe vezetô ország-

uton tübb százra meno szobrok léteznének. Innen 9 dra tájban távoztunk

el délnek, mindjárt kiindulásunkkal halomcsoportozat túnék ful, rea pedig

a' hantok'ezernyi sokasága következett, küzbcn a' Berda folydtél keletnek

írányzott nagy balmokkal. Egy érai haladas után 3 nagyszerut értem, majd

rea ismét 4 következett. 11 órakor a' Berda folyamon hajtotíunk át. Ez Berda folyo.

itt szélesen terült medro, alija kovecses, szine kristály tisztaságú. Atke-

lésünk után jártút nélkül balad van egyenesen délfelé , czélunkat annyiban

veszténk, bogy alkalmas nyug- és eresztd pontra nem juthattunk, mig nem

délutáni 1 órakor a' jaltai gorög gyarmatosok kuterénél , melly К a s o v a-

t a nevú tdalaku pataknál fekszik , kiereszténk. Ezen tanyának garádak-

lainál legott szemembe túnt egy sügléttámaszul alkalmazott 6 lábnyi nagy-

ságú szobor. A' majoros értesite, hogy mind Jalla bau, mind Mangusban és

a' tübbi szomszéd 24 güriig-arnaut (albániai) gyarmatokban tümérdek szob- .Giiriis

rok találtatnának. Ezen görög gyarmatokrdl ineg kell jegyeznem, misze

rint Mariopol kör iil Kalcsik és Badui patakok közt az Azovitengerig

nyúld termékeny térséget birják; vallásukra nézve görügök 's magukat is

annak vallják, de nyelvük ozmanli torök. Rumeliábdl költöztek 1779

kürül.

A' jaltai kutertdl d. u. 3 órakor Mangus felé vettern utainat kelet- Mangu*.

nek tartva; nem sokára itt is keleti irányban vonuld balmok mutatkoz-

tak , majd némi száraz patak' vulgyéhüz értem , hol az országutat verszt-
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ágasok- és a' mar t ud va levo kóoszlopokkal ellátva tapasztaltain , 1 '■. ora

alatt oda el is jutván. Itt a' szállóda' ud varaban azonnal szemembe túnt egy

válj i'mak alkalmazott férfi szobor, durva mu ugyan, de kemény granitkd-

bóli; lígy az átellenben levó haz' kapuoszlopánl all it va egy másik. E' mar-

hatenyésztd nép' közepette tejet vásárlandd, nehány házhoz menék be, fó-

leg azon czélbdl, hogy nyelvük iránt, miról mar eleve értesültem, tapasz-

talást szerezzek. Yalójúban ozmanli nyelvet beszélóknek találtam dket.

Arczvonahik és termetük valódi görög eredetet tanusit, nyelvük azonban

megczáfolja az illy származást. Egykoron Albániában laktuk és óhitük von-

batta magaután a' görög nevet. A' kérdés mindazáltal buzamos kutatások

kovetkeztében dünthetó el. Yalamint az oroszok , úgy ezen nép is a' tejfiil-

nek vajjá készitését nem értik 's nem gyakorolják , azért a' nagy mennyi-

ségben gyújtott tejet fülüstól költik el , vagy megforralva beoltván , turót

készitenek belüle , sajt csináláshoz sem birván ügyességgel , melly iparágat

kizárólag a' szomszéd német gyarmatosak úzik nagy haszonnal. E' város-

kának tatár eredetú nevé jegyzendd még meg. Ugyanis azok egyik feleke-

zetc hivatott mangues, mangut vagy mangupnak. Most isekkép ne-

vezik a' kalmuk-mongolok a' tatárokat. A' krimi félsziget' egy része nevez-

teték egykor Mangopiának.

Çïigânyok. Az e' táji faluknál elvonultomban nton utfélen többizben láttam czi-

gány csoportokrdl teendek mar egypár szdt. Ezek szakasztott olly typu-

suak 's életmdduak itt is, mint hazánkban. A' férfíak általában Idkupeczok

's ha szerít tehetik, harácsoldk; kolompár és kováes-mesterséget tîzôk. Neik

jdsolás- meg varázsolással csalják a' tudatlan népet , vagy érczkeverékbdli

gyiírü 's egyéb eseese-beese múveket árulgatnak igaz anyag helyett; sót a'

nogai tatár falukban duda, dob, sip, czimbalom zeneeszközökkel ide 's tova

kelve , a' ndk látványszerú tánczokat járnak csekély adományért. Gyerme-

keik itt is meztelen purdék. Vallásukat a' korülményekhez alkalmazva

nyilvánitják ; oroszok közt óhituek , a* tatároknál izlam küvetdi. Egymás-

közt hindú eredetú jargon nyelvüket beszélik.

Mangusbdl 6 dra tájban kiindulván, a' tengerpart' irányában haladva,

jobbra 's baba halmok' területe között pdstauton vala menetelünk , melly-

nél a' verszteket jelöld kardk közt helyenkint régi kdoszlopok is szemlél-

tetnek. Több dombos és völgyes részen vitt keresztül utunk , 's a' fold ,

merre csak szem lát, fátlan és buján ternuí fekete, de mar nem olly rdna,
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mint fóleg a* Dncpertdl fogva megbaladott. Két (irai hajtás után balra és

jobbra, éjszaktdl délnek egész a' tengerpartig vonuló halmok' sorát értem ,

majd utamtól jobbra egy dombhasadatnál szépen látszék a' tenger' sikján

úszkáld hajd mintegy órancgyednja távulságra. Midó'n jobbra és balra két

balniot hagytam el, 8 órakor Mariopolba hajték be.

Mariopol az Azovitenger martján Kalcsik kis, és Kalmius nagyobb Mañopoi és

folyamnak abbai szakadásánál gürügok által 1779-ben épitett varos, mint- iy».

egy 4000 lakost magában foglalva. Kereskedése , ámbar nem olly élénk

és nevezetes , mint a' tübbi tengerparti városoké , a* steppei gyarmatokra ,

mellyek terményeiket jobbára ide hordják, jdtévdleg hat, mert olasz- és

dalmátországi hajdk itt számosak rakodnak gabonával. A' tole keletre ten-

gerbe folyó most emlitettem Kalcsik viz azon türténetileg nagy neveze- Kaika foiyó.

tességü patak, mellynek kozelében 1225-ben az oroszokkal együtt harczoló

kúnok-, vagy orosz éslengyelkrdnikák szerint paldczok* táborát legydzvén,

egész Magyarországig futamiták a' mongolok. Kaleznak is mondatik; és

minthogy az érintett krónikákban К al к a néven fordul eld, sokat tépeldd-

tek az irdk ezen folyam' hol létén , nem tudván meghatározni. A' sz. pé-

tervári academia' Klaproth részére 1807-ben adott utasitásának paldczok-

rdli értekezésében áll : „Endlich gingen die Verbündeten (Russen und Po-

lowzer) über den Flusz Kaika, dessen Lage nicht mehr bekannt ist, und es

kam am 16. July 1225 zu einer Schlacht , in welcher die Mongolen Sieger

blieben" J). Dlugossnál Kulozanak mondatik, mi mar a' Kalcsik név-

hez küzelebb vezet. Hammer helyesen határzá meg, middn ekkép nyilat-

kozék : „Fluss Kalka , itzt Kaleza in der Statthalterschaft Ekaterinoslaw ,

nichtferne von MariopoP' 3). Ezen viznek csak árka nagy , de nyaratszaka

ugy kiaszik , hogy néhol száraz lábbal is átgázolhatni. Hosszasága alig ter-

jed három mfolnyire.

E' városban szobrok' kutatása alkalmával bámulva látám azokat fold- Kószobrok.

be sárba süllyedve utczán hevernL Foltünt A) a' tengerpartnál álld maka-

rdnigyár' kapuja ele illesztett két példány. Egyik férfi szobor ,5 lab , má-

sik ndi 4Í-Í lab magosságú, a' leásott talapzaton íblül. Emennek orra helyén

valaki által pajkosságbdl lyuk vésetvén , elcsúfitatott; amannak feje' eld-

része némi erdszak által hihetdkép nem régiben letüretvén , ez elvált da-

') Klaproth Jul. Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Malic, 1S12. in 8. 1. Bd. S. 57.

') Hanimer-Purgstall , Gegsch. der gol. Horde in Kiptschak. Wien, 1840. in 8. S. 88.
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rab még akkor is ott hevert. A' bajuszos szép példány töredeket kendóbe

takargatva legényemmel szálásonira vitettcm, Kairban szcrzett egész fejjel

együtt hazámba, azacademiánakküldendóül. Kaukaszi alkat, arányosvoná-

sok és bajiisz tünnck föl rajta. Ezt rajzban is Iáthatja az olvasó. В) Ugyanazon

tengermelletti utczában beljebb a' városban nyugotfelé némi haz' szegletén

kivül fckszik egj^ nói szobor feketés granitkóbóli, 5 lab nagyságií. C) To-

vább meuve a' déli vagy tengermelléki végsoron, egy szintc olly nagyságií.

D) Hcljebh éjszakfelé némi alacsony haz' szíigletén csonkitott férfi szobor.

E) Amattól nyugotra fekszik egy másik, talapzattal együtt 1 öl hosszaság-

ban. F)Külebb ettól 3 lábnyi férfi szobor. G) A' varos' nyngoti részén levó

templomnak átellenében házszóglctnél fóvel lefelé ásva, 3^ lábnyi, melly

annyibdl к i timó: hogy dolmánya neni hosszü, mint rendesen a' többinek.

Mindezck a' legkeményebb quartzkóboliek, 's elárulják a' dnepermellé-

kiektol bányájukra nézve külünbüzó voltnkat; némellyek sarga és v örös

szint játszanak, holott amazok általában fej'éres azaz mészkoból készülvék.

Fülütte nagy számban tiínvén ful márcsak az utczákon is e' csudálatos ré-

giségek, benn az udvarokban és kinél létiik iránti kutafással 's rajzolgatá-

sukkal fölhagytam , ha csak valami szokatlan nem fordult rajtuk eló. Mcg-

gyózódtem itt arról is, hogy ezerekre mehetnek c' kornyékeken a' incgma-

radattak száma. A' mi leginkább biísitott, az vala: hogy egyen sem talál-

hattam bar minó irásjellemet; és mindazok, kik elféléketállitólagezer szá-

mu példányban is láttak, valamelly betú' nyomát rajtuk szemlélhctni ta-

gadák. Mar ezután csak arra terjesztém ki külünüsen figyelmem , hogy

meddig terjed el a' szobrok' valódi hazája. E' kérdést illctóleg mindenhol

gondosan beszedtem a' jártas-keltes egyének' értesitését. Itt aziránt nyertem

világositást, mikép a' kürnj^éken levó kurgánokról hozattak be, leginkább

e' \ráros' megtelepitése alkalmával , mellyeken, mint eredeti helyükün en

mar egyet sem találtam épségben é» sértetlenül. Azon szomoritó hirt is is-

mételve hallám e' városban, hogy a' nagyobb épttletek alapjaihoz illy szob

rok , ha kisebbek vagy künnyen türhetók voltak , széltiben használtattak

ekkoriglan.

Kva.4/. ital. A nép' élésmódja közt igen foitünó itt az iígyneírett kvasz-ital' áru-

lása. Ez nein egyéb cziberenemú , kovásszal vagy kenyérrel savanyforrásba

hozott viznél, mellyet az oroszok szomjuság- és nyári tikkasztó hóség'

enyhitésére inni szoktak. IMegkóstoIám, de bizony ízét és szagát olly csics
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csedtnek találám, hogy с' kóstolún tú I soba kedvem nein kerekedett heló

le részt venni. Kalandozásimban tübbszür ütlütt szemembe a' nóknél fü-

lótte divatos arcz- és hajfestés. Oily pirosak, mint rózsa, olly fekete hajúk,

mint bogar, ha sáppadt bór és vürüs haj lappang is a* máz alatt. Görögük-

tól szivárgott bizonyára ezen , az orusz fajú népeknél nem tapasztalható ,

de az oláhoknál is kelendó alakossági hiu divat.

Nyomozddásim küzben olly örvendetes tuddsitás lepettmeg, miszerint

e' várostdl 40 versztnyire (6 mfbld) levó Bestas (otkó) néven ismert magos

ormok' tetején némi olvashatlan irás legyen a' sziklába vésve, mellyet sen-

ki olvasni 's megfejteni nem tudott eddigeló. Mindazért, hogy a' termé-

szet' e' valcanicus múvét, miról még utazóknál nem ol vastam , de az itteni

lakosok csudálatos alakjáról sokat beszéltek , láthassam , mind pedig fóleg

az olvashatlan irás' lemásolása okáért elhatárzám magam oda kirándulást

tenni, eg}' napi fáradsággal azt végbevihetónek értvén. Л' steppei népnek

ezen hires öt orma (bes: üt , tas: kó , türok-tatárui) fekszik a' Kalcsik és

Berda folyam közt, mintegy küzéptájon, a' Mariopolból Jekaterinoszlávba

vivó országuttól egy órányira.

Julius 28-dikán reggeli 8 ora tájbanlón indnlásom. Egyenesenéj-

szaknak tartva, nem sokára jobb felöl egész halomvilág, 3 nagy és tübb kiseb

bekbólálld, északnak terülten vala elóttcm. 9 drakor ismét 4 szép kerek ha-

lom egymás mellett, majd ismét annyi a' boldog fekete foldú messzi térségen.

10 drakor nyugot felé vonuld némi halomsort, 11 tájban pedig Kalcsik

orosz falut értük el az ollyan nevó patak' egyik árkánáli völgyben, melly-

nek tiiltésén átkelve a' szemkozt talált porosz gyarmatosaktdl e* vidékrdl

bóvebb ismertetést szereztem. Ép ezen tajón ugyanis 25 német, úgyneve-

zett porosz- és mennonitít faluk léteznek, mellyck küzól 12 drakor a' men-

nonitáktdl lakott Berg thai nevút értük, csinos hiddal ellátott zárgát fü-

lütti magosb téren. Elhagyván ezt, a' mar tobbszor emlitett kisszerú hal-

mocskák' ezredeit találdk, mindig a' legjobb fekete foldü, gazdag buza-

kalászokkal boritott térségen haladva, egyenesen az elóttünk büszkén

emelkedó (it sziklaorom felé hajtván, minek alljához ezernyi aprd és egy-

máshoz egyentó távulságra fekvó halmocskák küzütt az orom lábánál ki-

gydzd В a d u i patak' egyik ága mellett d. u. 2 drakor álltunk meg. Kie-

resztvén kocsisom a* szabad mezóben , én legényemmel az ormok' keleti

lábánál csergedezó patak' mélyes árkán leereszkedtem, onnan nézvén ful a'

II. Köt. 9
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Hestai vagy borzasztdn szép sziklák sziklájának tetejére, melly a" sí к inagám l>ól távulabb,

egi' ámbar csak üt darab kónek látszik, valósággal azonban hegyi nagyságú,

óskori vulcanicus eredetú meredck szikla toriasz ollyatén alkatással, mint

Beszarábiában a Duna sikjánál, jelesen azon folyam melle« i Reni nevú

varos kozelében találtatik, melly szinte rónából mereven emelkedett, de

ezeknél jó val kisebb, inert 10 ölet inagosságban és 40—50 ölet átmerdben

alig halad meg. Valdjában üt külünbüzonak látszik ugyan távolrúl ez, de

kozelról némellyike , külünüsen a' két keletiebb azonegy alapzatú 's csak

esúesában elvált. E' sziklatorlaszokat mcgjárni, gondolám, nein kis mun-

kába telendik. Legyen meg , csak az emléket szerenesésen fültalálhassam.

A' patak' legkeskenyebb részét fulkeresve legényemmel rajta át lépdelvén,

nt a' hegy' menedékes déli oldalánál vesztegleni parancsolám , honnan en

gem íi tetdkün munkálódót láthasson, és jeladásomra küzelitscn hozzám.

Zajgó érzelmek súlyainyugtalaniták keblemet e'puszta magány' küzepette,

megvallom; mertiegényem mar Odessábau gyanussá vált elúttem , 's lint-

lenségétdl méltán tarthattam. A' gondviselésbe bizva, mindazáltal hozzá-

kezdettem a' meredekek' mászásához. Három oromnak járám mar üssze

csudálatos torlasztással egymásra fektetett szikláit, miknek némellyei olly

rendesen boritvák, olly szabályszerúen helyezvék össze, mintha emberi

kezek sírkó" gyanánt balmozták volna egybe valamelly óriási h os' tetemi-

nek fedezéséül. Festo és kültó jöjjön ide e' múvek' borzalmas szépségét a'

képzeletnek elevenen átadandók. En mindezekhez nem értek, csak a' régi

emléket i rata val sovárgom kifíirkészni. El végre a' negyedik nem legnagyobb

oromtetdn egy magánálló kerekded nagy szirt oldalon , m ¡don mar az ido*

alkonyodék's a' pernyedezni kezdett essópedig nyári öltönyömet csajbossá

áztatá, rábukkantam némi bevésett irásra, de fájdalom és csalódás , elsó

tekintetre legott kyrill betúkbdl szerkezettnek találám, annálfogva orosz

nyolven készültnek, miról a' mollette vésett lS28-dik évszám csak hamar

megis gyó'zótt. Hogy puszta kézzel innen ne távozzam , sót bizonyos jelét

birhassam az ormokon, mcllyeket nyugoti utazó alig lia még lábaival tapo-

do« , kutatási múküdésemnek , az üt sorból alió iratot híven tornasol tam ,

késóbb Taganrogban és Odessában orosz tudósokkal közöltem is. Tartalma

Gabriel nevú, némi orosz püspük' ott megfordultát nyilvánitja. Az év

szám azonban késóbbi. Fáradozásomnak azonban a' topographiára nevezetes

eredménye l<$n az által , hogy az orosz krónikákban emlegetett, de eddig
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eló" holfektérdl nein ismert kipcsáki Bese h desdi nevû régi tatár város-

nak épen e' ponton léteztét meghatározhattam. Az orosz évkünyvek tanit-

ják 1346-dik évre , miként a' citolera nevi'í mirigyhalál, melly késó'hh fe-

kete halál név alatt egész Europában dúllongott, Kipcsáknak Asztrakán ,

Szerai , Ornacs és В e s d e s nevû városait eipnsztitá. Hammer ezt, Karam-

sinnak (IV., not. 238. S. 147.) véleményére támaszkodva, valészinûkép

(wahrscheinlich) de hibásan a* Volga' ágazatánál levû Wesedew nevû Jeno-

taewsk alatti falura tûzi '). A' név maga, és az Otkó mellett keletre elte-

rülo ezernyi halmocskák világosan beszélnek e'helyen egykor terjedelines

tatár ülés (Ulus) voltáért. Hét ora hosszáig tartott keresketésim után a' jo-

veteli uton vissza térve, 11 órakor ismét Mariopolban voltam. Folséges

látvánnyal gyonyorkodtete az épekkor teliholdnak a' esendes tenger vizén

végetlen messziségben visszatükríizott tiízoszlopa, midon mar küzeledtem

a' varos' kornyékéhez ; olly lélekemeló bûvos jelenet ez, minot festói eeset,

kültoi toll érzclminkben eloidézni nein képes , mellyról fogalmat adni em

bed mû elégtclen.

Julius 29-dikén Mariopolbdi reggeli 7 órakor indultam el éjszak-

nak tartva, hol a' varos' kül részén a' nagy templomnak mintegy átellené-

ben jobbra némi nagy halom áll. Fél ora multával mar a' Kalmus vagy

Kalmius éjszakrdl egyenesen a' tengerbe folyó vizhez értem. E' folyamnál

legott Conslantinustól a' besenyók' Don- és Dneperküzti folyóinak sorában

megemlitett Al mata viz, mellynek csak elrontása lehet a' Kalmus, Al-

mus vagy Almas leven véleményem szerint eredeti nevé. Ennek kompján

Akker Jdzsef schweitzi fival találkozám , egy jártas keltes gépészszel , ki

a' tú Iparton fekvó Kazeratyina nevû kozák faluban tartózkodik , jelennen

az itt igen kelendó asztalos mesterséget gyakorolván. Meghivását ürömest

elfogadtam , hogy tôle ismeretimet e' vidékról gyarapithassam. Rüvid ido

alatt partra érvén, 's onnan egyenest keletnek tartva, 8У7 drakor К azc-

ratyinába jutók. Kdszobrok után tudakozddván , épen Akker' lakásá-

nál, melly az uraságháza' irányában éjszaki sarkon esik, a' kapuoszlop mel

lett álla czombig leásva egy bajiiszos szép szobor, mellvassal ábrázolva.

Ezt is lerajzolám. Továbbá ennek átellenébeni haz' ereszetc alatt arezal

füldre boritva egymásik. Akker állitá némi házudvarán 4 példánynak létét,

') Hammer, Geschichte der Gold. Horde in Kipcsak. S. 305.

9*
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valamint azt is, hogy a' Taganrogba vivó ut mellett jobbra 12 versztnyire

van egy mobilia, bol Kirtz, hannoveri származásu tábornok' sirja szeni-

lélhetd, azon szinte 8 jeles szobor találtatik, ba még ei nein vittëk. fi' hely-

ség' nevérdl eszembe jutván a' kazarok, úgy vélem, nem ok nélkül gyanak-

szom, hogy róluk maradt elnevezése, iniután ezen vidékek egykor nekik

hódolának. Megválni akarván a' becsületes schweitzitól, még azun meglepó

külünós szivességgel viselteték irántam , miszerint a' rüvidebb mellékut'

kimutatása végett folülvén kocsimra, jd távuldad kisérdm lón. 10 órakor

tortént elindulásunk , es nem sokára a' tengerpartnál hajtva , a' pdstautat

félre hagydk. Egy tirai haladas után Dolenszka nevú kutert értük el ;

12-kor Kirpicsova falut, melly a' tengernél némi völgy' keleti részin

fekszik, Mariopoltól 30 versztnyire (4 mfd). Itt is, mint értesültem, az

uraság' udvarában a steppe к bol hozott négy szobor van fblállitva. A' hal-

mok ezen kürnyéken mar ritkábbak. 2 drakor Piszmenova szinte ten-

gerparti faluhoz jutánk, hol kieresztvén, a* rettentd hdséget három drai

hozamos vesztegléssel kerültük ki. Mar itt szobroknak nem találtam nyo-

mára, valamint az innen félórányira fekvd Csipletkova faluban sem,

ambár két nagy baloni áll mellette. 6 dra tájban jobbra és balra halom ,

után na a' tengerig terjedt sásos mezejú nagy volgyet értük , mellynek mo

cearán nagy bajjal gázolhatánk át. Innen szabadulván, a' tengert kissé fél

re hagydk , a' kozben levd nagy lapályon viven keresztül az nt , ép a' ten

gernél fekvd I. Fiat o va kis faluig. Ezután is mindig a* tenger mellett

baladva , 's nehány érszakadatot , lapályos , majd partos helyeket érve , de

halmokat épen nem látva, 8 dra tájban egy nagy tértí völgyön hajtdk ke

resztül, hol merd vadiírüm 3 lábnyi magosságra ndtt, boritá a' tengermel-

lékét ; aztán egy nagyobb térséget értünk , mellytdl balra emelkedett füld

Kiancsik viz játszik. Majd rea a' tengerbe timld Elancsik folyd' hídja küvetkezett,

í'iatov f«i u. azon tul a' hires Platov tábornok' családi jdszága P 1 a t o v falu , hol kitünd

urilak és kert diszesiti a' helységet. A* fogaddba betérvén, tüstént nyomo-

zddtam a vidéken levd kdszobrok iránt ; válaszul azonban olly világositást

adának , hogy e' helyütt épen nem , csak cgyedül a' gürtíg gyarmatokban

fordulnának eld legszámosbak , minthogy azok régebbeii itt települvén, a

kurgánokrdl nagyobb részint behordák. Tehát a' mivelt görög nemzet iva-

dékának vandalsága pusztitá el ídleg azon dskori emlékeket, mellyekannyi

barbar népek'uralma alatt épségben megmaradának isten szabad ege alatt!

Nem ; ezck , mint mar mondók , nem valódi gtiriig szánnazásuak.
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Julius 30-dikán Platovból reggeli 5 órakor kiindulván, mindjárt

halomsorozatra bukkantam, majd rea fél órányira 4 kissebbre, a' tenger-

partig vezetóre. Egy órai haladas után a1 számos halásztanyákig terjedó

porondos - sásos térségbe érénk, mellyen keresztül jutván, homoktengert

kelle lábolnunk, aztán értük a' vülgyün átfolyó Mi us vizet. Ezen folyó Mius,мул

elég széles, 's két kútéltól vezetett komp viszen rajta át, melly kelótól bal- Szemeiu/.u

víir,

ra Yavaczav falu esik. Hosszudad varas utáu 7'2 órakor induit meg az

uszó bid, és egy óranegyedbe telt parthoz jutása. A' folyó' torkánál tulsó

részen látható némi elhagyatott Szemenszka nevú tórók erósség négy-

szegü füldsánczal , a' folyóban pedig szigetecske. Innen vülgybe lejtvén ,

8% órakor Varvaczev falut találtuk, kieresztésünk helyét, hasonlóul

kószobrok nélkülit; honnan 2 órai késedelem után elindulván, 12 órakor

jobbra és balra kuterek (tanyák) tüntek ful a' sikon ; utánnuk éjszakra vo-

nuló halmok ismételve; rea kovetkezett Berindatyin falu, ezután szinte

ollyan nevü 2чНк. 1 órakor Pacsmanova, majd Mitratyina, a' ten-

gerparton pedig halásztanyák sokasága, mi к mar sürübben a' fas vidéken

mutatkoztak , továbbra pedig kertek valának láthatók. A' tengerparti ha-

lászgunyhók nem sokára sorházakká alakulván, midón mar szélmahnokkal

is iitlének ful , végre terjedelmesb kertek kózott elhaladva 3 órakor a' tor-

téneti nevezetességú Taganrogban valánk. Az ó piaezon vagy bazároni gü-

rüg szállódában foglalék helyet, c' rekkenó nieleg napot mind végig hon

tültvén.

Taganrog hires kereskedó varos az Azovitenger' éjszak-keleti véginél Taganrog.

a' Don' torkolatán innen. Számlál 13,000 lakost; van 7 orosz és 1 kath.

temploma , gymnasiuma és kerületi tanódája , 44 gyára , szinháza és nó'ne-

veló intézete, 2 nyilvános kerte. Lakosi ktízt számos gOrüg és zsidó. Mind-

ezek' úgy a' varos kürnyékének átszemlélését és a' régiségek' nyoinozását

más napon nem késtem munkába venni. Legelóbb is Draskovich osztrák

vice-consult kerestem meg ut- és ajánló levelemet bemutatandó. ~Ez egy be-

csületes dalmata Raguzából , ki maga is gabnakereskedésben élénk részt

veszen. Általa , úgy segéde Lázarovidi János , egy tudományosan mivelt

fiatal dalmata által szives résztvéttel fogadtatván , irántami külünüs figyel-

mük hálás visszaemlékezés' nyilvánitására ktíteleznek. Náluk, mint a' tíibbi

azovitengermelléki consuloknál is a' hivatalos nyelv olasz, de a' franeziá-

ban is alkalmasint jártasak. A' városi viszonyok- és nevezetességei' isrne-
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relébe ai atando , Lazarovich elvezetett azon házba, hol Sándor orosz czar-

пак halálozása türtént. Tudjuk az európai újabb eseményekbdl , miszerint

Taganrog a' most nevezett czar' 1825-ben novemb. 19-d¡kén itt türtént ha-

lálárdl birült el leginkább. A' varos' belsejébeni igénytelen sztiglétház ez

del- és nyugotra nézd szárnynyal , melly az eldtt némi kereskeddnek volt

sajátja, most mar a' császári családé. Kivülról nein mutât emeletest, de

lakszobáiba lépcsdkon torténik a' foljárás, alul is osztálya leven. A' haz

elótt két dóni kozák ¡'Il ôrt. Déli alszárnyában a' kozák fdtiszt tartozkod-

ván, hozzá járulánk legeldbb, hogy az ereklycül órzütt szobák' megszemlé-

lésére engedelmet nyerjünk. Az elég alacsony teremek' elsójében , hoi a'

czar' hálalos ágya létezett, most kdparalelogram áll, ennek lapjain ércz-

táblák, miken Sándor' orvosától és haditiszteitdl kórnyezett hálalos ágyban

fekvése adatik eld dombor múben. A' mellettei nagyobb terem örök idokig

kápolnául alkalmaztaték. Sokat irt Sándor haláláról pro et contra az ak-

kori journalistica, sdt rüpiratok is jelenének meg az europai kozvélemény'

igazolása- vagy megczáfolására : de egy helybeli tény nem hagy kétséget

maga után kiszámitott hálala fölött; oily tény, melly Taganrogban minden

lakos' hit emlékezetében él mai napig. Hálala elótt kevéssel a'városi ebek'

számtalan falkája a' haz' kozelébe seregelvén , rendkivüli orditást 's bor-

zasztó vonyitást kOvetének el. Hasztalan volt maguk a' hadi fótisztek által

toltött fegyverreli üzés, rájuk lódozés. Hogy botrány ne küvetkezzék ez

iránt a' népben , a' pópák arra magyarázák szószékból e' különös jelenetet,

miszerint a' természet maga elbusulván a' nagy czar' haldoklásán , még az

oktalan állatokban is nyilatkozik. A' természetbnvárnak maradt fon az

cbek' éles szaklásából eredményt huzhatni, az óramutatót ezek szerint tisz-

tán láthatnia. A' czar kimiílt, 's „áldott" melléknévvel billegzi az orosz

historia személyét. Megtekintém az úgynevezett jerusalemi téren gránit ta-

lapzaton álló kolossalis ércz szobrát is , valamint fél míbldnyire a' tenger-

mentin levd parkot, hol a' Dontorkolat- és Azsia felé nagyszerú látványt

nyujtd némi pont arról nevezetes: mivel Sándor czar itt létealattgyakorta

szemlélddütt azon helyen titkos bánatiba merülve , a' haláltdl örök néma-

ságba burkolt eldérzettel. Mit fog Clio fbljegyezni a' késd ivadéknak tii-

dandüul az eurdpai cseméuyekre olly roppant befolyással birt fejdelemrtíl?

még alkalmasint rejtély eldttünk.

Kós7.obiok. R' városba érkezésem alkalinával az újbazár'némi szoglétháza sarkán
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egy fohl be állitott kdszobrot vettern észre; elmenék annak és netalán még

más íolmerüldknek vizsgálatára. Ez nyakgyüngyel és kerek fíiggóvel éke-

sitett nói kép, feje kenddvel boritott, valamint rendesen a' tübbi nói szob-

rok kifaragvák. Anyaga kemény gránitkó. Tudakozódásim után kisült,

bogy a' haz Krszanov nyugalmazott kozák ezredesé, kinek udvari kerté-

ben is létezik hasonió uní. Bemenvén ndvaraba és csakugyan láték az elsó

udvar' kertében kdtalapzatra magosan íolállitott barna kdszobrot. Ilogy

ezt kozelebbról láthassam, a' cselédek utasitása szerint inagával a' bázurral

kelle szdlnom, ki épen a' második kertszeníen rendezett udvarban sétál-

gata. Az öreg tiszt francziául üdvüzlése után bóvebb beszélgctésbe kere-

kedett velem. Németül is szdlott, áinbár bibásan éstartózkodva, Emlegeté

egykor Magyarhonban jelesen Posonban létét a' franczia hadmenet alkal-

inával, mi tübb, magát eredetre nézve francziának valla. Kinyervén tole a'

kertbe menetelrei engedelmet, bámultam a' magos talapzatra állitott nói

ép szobr az eddig látottaknál jdval kiti'ínó'bb múvét. A' fej ugyan váll kozé

süllyedt, az arcz- és orr tokélletlen kifejtésével : de a' hosszú menténck

szél- és zseb préme két felül kiálldlag olly élénken látszik, bogy a' jász és

kún nép' rdkatorkos ndi mentéjét képzclém valdban rajta. A' lab és ennek

íéjei a' magyar csizmát ábrázolák bí ven. Ezen az alió kép' lábafejei ugyanis

épségben és nem elpalástoltan túntetnek eld, mint rendesen a' tobbinél ta-

pasztalhatni , térdig , vagy térdepüló belyzetben. Lerajzolását az ido mar

késóre haladta miatt más napra tüzém ki ; mit azonban kozbejótt akadá-

lyaiin és majdan eltávozásom miatt végbez nem vihettera. E' szobrok ide

a' donmelléki steppékból hozattak, 's bír szerint annak innensó vidékin

maiglan találtatnak a' kurgánokon. A' ddni kozákok ime nem pusztitják

oily mohdn, mint az új gyarmatosok. Es ezen értesitést csakugyan valona к

találtam bg Demidoff Anatól 1837-diki itt ntazása' leirásából is, ki az ál

tala sphinxeknek nevezett maradványok' akkoriban még fonlétük iránt így

emlékezik donmelléki utjárdl: „Une distinction particulière aux tumuli

que nous rencontrâmes à compter de Taganrog , sur les bords du Don , le

Ta/mis des anciens , с est que chaque tumulus était surmonté à son sommet

d'une sorte de borne grossièrement taillée en tête de sphinx , et dont la ma

tière est un granitfort dur qui ne se trouve point dans ces contrées" ') ; és

 

') Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale. Paris, 1841. in 8. maj. pag. 327, 335.
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tovább a' donetzmelléki Kamenszkajátél Bachmutig nyugotra terjedó vi-

dckekról: „La rout , plus accidentée jusqu à Bahkmout, nous offrit quel

ques distractions. De toutes parts nous retrovions autour de nom ces sphinx

de granit , sculpture grossière, quijonchaient la steppe au pied des Khour-

ghans". Hogy sphinxeknek nézte a' tudós herczeg es franczia utitársai e'

szobormiîveket, annak a* fölületes szemlélet es a' munka' tokélletlen annyi-

ra mint rongált volta okozá: de ha kùzelebbrol es egybehasonlitva méltatja

szemügyre, tudós társaival együtt, bizonyára nagyobb gyönyörüsegflkre

és az archaeologiai tudomány' nem kis elómenetelére szolgálandott az ered-

mény. Azon 64 rájzok között, mikkel munkáját pazarlatig ékesiti , leg-

alább egypár kameni-baba méltó helyet foglalna el. Igen, de nem minden-

ki hiszi azt, mit Cicero teli szájjal hirdet: ,Jn minimis saepe rebus maxi-

mae res latenf. Egyszer mindenkorra meg kell itt azt is jegyeznem, hogy

az utazók mindig csak ormétlan durva faragványokról , rémalakokról

(sculpture grossière, statues monstroeuses, —grob gebildete, sehr unförm

lich und grob ausgehauene, blosse Maske 'stb.) szobrokrdl beszélnek, 's

ollyanokból vonnak kovetkezést a' népfajra 's múvészetre. Ëzt mero csa-

lódásnak nyilvánitom , miután számtalan jdl kifejtett arczú 's ékes farag-

ványú példányokat láttam. Kéttelenül ezen kószobrokra czélzott Herber-

stcin Zsigmond bárd a' Don- és Donetz melletti régiségekrol nyert értesi-

tések' imezen eloadásában : „De aris autetn Alexandri et Caesaris, qtias ple-

rique scriptores in his locis fuisse commémorant , reí earum nanti , nihil

certi ex ittdigenis aliisque , qui ea loen saepissime peragrarunt , cognoscere

potui. Milites quoque, quos princeps (Iván Vazilievicset érti) ad Tartaro-

rum excursiones cvplorandas et coercendas quotannis ibi in praesidiis habere

solet, super hoc re a me interrogati , nihil se unquam tale vel v¡disse , vel

audivisse responderunt. Circa ostia tarnen minoris Ta/tais (Donetz) quatuor

ab Asoph dietis,juxta locum veliki prevos (nagy keló) ad sánelos montes,

statuas im agines que q и as da m marmóreas et lapídeas vidis

se se non negabant" a). Mindenesetre , ezen tuddsitások a' szobrok' föid-

rajzi kiterjedése- 's holtaláltatása fblütt nyüj'tanak beeses adatot. Nagy Sán-

dor és Caesar' oltárait, mikról mar Ptolomaeus beszél, nem lehet egyéb-

nek vélni az e" vidékeken találtató óriási halmoknál. A' görög leleményes

') Herberstein S. Herum Mosooriticaram Commentarü. Francofurt., 1000. fot. pag. 49.
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ész minden kelld ismeretét kikerülte tárgynak tudott törteneti alakot kül-

teni, a' késobbi irdk pedig utáncsevegék a' régiek' meséit. Ammianus Mar-

cellínus is bizonyára illy zavaros kutfók után viszhangzá az oltárokrdli

hírt, de mar nem a' Tañáis, hanem Borysthenes- azaz Dneperhez téve : „Dein

Borysthenes (így ir) cuius in marginibus nemorosis Borysthenes est ciuitas,

et Çephalonesus , et arae Alexandre Magno, Caesarique Augusto sacratae"1).

A' Don' torkolatánál elég tárgyat nyujtanak az utazónak Rostov, 6 és

új Cserkaszk kozák városok meg Nachitschewan 12,00 népességü liajkok-

vagyis tirményektdl lakott varos az ezt kürnyezd hajk falvakkal. Minketa'

folyam maga és innensô részea'Dneperigérdekelvéna'lebediaihaza'kimu-

tatása- és meghatározásaért leginkább : miután azon terjedelmes sík füldeken

áthatottunk, mik a' húnok' itt lakta к oraban Faustus Byzantinus IV-dik

századi iró szerint „VADON" néwel jelültetének („Längst des Ufers des

grossen nordischen Meeres, in eine Steppe, die Va dan genannt wird" 2);

's mellyekrdl Rubruquis Vilmos 600 év eldtt illy festdileg szólt: „Et tene-

1штus rede in orietitem, provinciam Gasarie, habentes mare ad meridiem

et vastan) solitudinem ad aquilonem, que ducit per XXXdietas alicubi in lati-

tudine, in qua nulla est silva, nullus mons , nullus lapis, herba

optima" *); a' hajdankor itteiii emlékeinek egybehasonlitására forditjuk

figyelmünket.

A' Don' nevé tatárul Tin, régieknél Tañáis. Ered a' tulai kor. me- Don foljó.

gyében, és miután Raezan, Tambov, Orel és Vorones kor. megyéket meg

a' doni kozákok íoldét keresztül folyná, három ágban az Azovitengerbe

üinlik. A' beleszakadó vizek jobbról: Szozna, Donetz, balról: Yorones,

Khoper, Medveditza, Ilovlia 'stb. A'Donnetz (Kis-Don), mellyreánk nézve

szinte nevezetes, a' kurszki kor. megyében ered, aztán a' kharkovi kor.

megyén átfolyván , a' voronesi kor. megyének déli határául szolgál , 's a*

dóni kozákok foldén úgy foly a* Donba. — II. Béla kir. névtelen jegyzdjé-

nek irata nyomán két szempontból fontos a' magyar eredet' kérdésénél e*

folyam; 1-szdr: minthogy a' magyarok' dshelyének keleti határául túzi;

2-szor : mivel a' magyarok' dskori honát Dentumogeri a-nak nevezi há

rom ízben, ekkép irván: „Scythia igitur maxima terra est , quae DEN-

') Ammiani Marcellini Rerum Gestarum, Lib. XXII.

>) Jahrb. der Liter. Wien, 1833. Bd. LX1I. S. 63.

*) Recueil de Voyages et de Mémoires. Pari», 1839. in 4. Tom. IV. pag. 240.

II. Kür. 10
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TUMOGER dicitur versus orientent , finis cuius ab aquilonal»' parte exten-

ditur usque ad nigrum pontiim, a tergo autem habet flumen quod dicitur

THANAIS? 1). Hogy a'Mogcr azaz magyar névnek eleibe tett DENTU

egyenesen a' Don-ra vonatkozik: azon úgy velera, senk i sem kételkedik:

de hogy„Don-td" vagy „Don-td"-nek olvasandó-e? meghatározva nines. A'

névtelen jegyzó irásmóda mind a' két értelmezést megszenvedi , sût azt is

künnyen következtetheti, hogy az // végbetú ki ne mondassék : rainek azon-

ban itt elhagyása azért ñera okszerú, mivel Dent szokatlan nevezet jone

ki beiöle. Oí vasta к némellyek don to mellék névnek is, ámbar alap nél-

kül. Yoltak, kik gyantát, meg kitudja mit kerestek benne. Yéleményem

szerint a' Don-tó legalkalmazhatóbb, mint például Marczal-tó", Maros-tó,

inert illy geographiai elnevezések mindig kelendrîk voltak óseinknél. Mi-

hezképest nemcsak a Don' mellékire , hanem annak tovéhez azaz alsóbb

részeihez vezettetünk. A' Donnak also vidéke es a' Feketenger küzott (Pon-

tus niger Anonymusnál) bizonyára nem kis terjedelimí fold létezik, melly-

re Constantinus' Lebediaja könnyen oda fér.

Yizsgáljuk mar ííjolag sorra azon folyamokat, miken a' Dnepertó'l

íogva a' Don' torkolatáig átkoltünk , 's hasonlitsuk üszsze a' tudós császár

megnevezte vizekkel.

Dneper- és l)Csinhul, melly T а к m а к kal Prisepnél egyesülve M о 1 о с s n a

foiyamok. név alatt , a' tengertöl némi keskeny fok ál tal választott szint' azon neviî

toba ürül.

2) Abitosna; ez a' nogai tatárok füldén fekvd Kahacs falu fblött a

melitopoli kerületben ered es Nogaitzk ngyanazok' fô helyénél ünilik a'

tengerbe.

3) В e r d a. Ered Konszkije Rozdori falu kortil, es a' melitopoli meg

alexandrovszki kerület között folyván Petro Paulovszki várnál szakad az

Azovitengerbe.

4) Kis es nagy В a d u i, szinte az alexandrovszki kerületben a porosz

gyarmatok' foldén keletkezvén , ugyanazon tenger által nyeletnek cl.

5) К al с si k, régen Kalka, a' Bestas' vidékén eredvén, Mariopolnál

foly a' tengerbe.

6) Kalmus. Taganrogi kerületben eredvén Mariopoltól keletre öm-

lik a' tengerbe.

') Anonymi Belae R. Not. De gestis Hungar. cap. I. éd. Vien. 1827. pag. 92.
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7) Milis. Badimut к ¿»nil ugyanazon kerületben van kiítfeje, és Sze-

menszka alatt veszi be a' tenger.

8)Elancsilc, azon megyében éjszak-keletrÓI folyván, Platovnál a'

tengerbe szakad.

Látbatni imezekból , liogy a' Constantinus által elszáinitott , mar ak-

kor a' pátzinákiták által lakott fiHdet mosé Singyl, I lyhul, Adnata, Cuphis,

Bugu folyamok küzól a Dneper' keleti részén Donig csak a'Singyl és Al-

mata tükrüztetik vissza a' Csinhul- és Chalmus- vagy Kalmiusban,

és ngyan ez az utúbbi lebet a' Delisletól még fünlétezni mondott Alma. Ne-

tóródjük azonban sokat, militan a' Chingylusra épen a' lepedikai step-

pékben Csinhul név alatt csakugyan rea találtunk, és а1 К id m as vagy

Kedma nevet is némikép methatetice а' Так так ad ja vissza. Tapaszta-

lással bizonyitott általános hiedelein az a' tudósoknál, miszerint Déliorosz-

országnak a' Feketetengerbe folyo vizci tetemesen fogytak , 's némellyek

bajdankorban bó viziíek leven, most mar végkép kiszáradtak. Külünosen

illy eset ftinebb meg isjegyeztetett. Az Azovitengerrôl tudatik vizének na-

pontai fogyása; mirenézve az íiblük mélysége szeínlátomást vesz, a' fové-

nyes porondok száma pedig szaporodik. Ttt Taganrognál a' nagy hajék most

mar 30 versztnyire kintelenek horgonyt vetni a' kikütótól. A' dontorko-

lati obOlról mcgjegyzi a' joles tengerész Maringny, hogy Taganrog' alapitása

ota 3 lábbal alább száltt: „Depuis lefondation de Taganrog (lígy inond) le

golfe de Don a diminué, dit on, á" environ 3 pieds deprofondeur" '). Emli-

tettük fönebbi ntközben, hogy több helyütt, nevezetes mélységií száraz ár-

kok találtatnak, mik \ aló jaban nem más, mint kiaszott csermelyek* meder-

maradványi. Illy nagy átalakulás közepette, hogy folyamok' nevei is vál-

toztak és enyésztek végkép : csudálni épen nemlehet. A' Molocsnaté, melly-

nek a' tengerrel regenten egyvoltát a' füldnép' szájából hallhatni, de tudós

vizsgálódások is ekkint tanitják: melly szerint künnyen fiiltehetjük, miként

óseink'ittlaktakorában-a'Chingylus- vagy Csinhulnak egyenesen a' tenger

rel vala küzüsülése. Sokan egynek tartják ezt a' régiek' Buges (most Sivas)

tengerüblével , és nem ok nélkül. Megnyughatunk ennélfogva és elég erós

alapra találhatunk Lebedia' meghatározásánál abban: hogy legrégibb ttirté-

netiréink által a' Donon innen helyzett óshazánkat Dentu Mogert , vagyis

') Taitbout de Marigny, Portulan de la Mer Noire et de la Mer D' Aiov. Odessa, 1830. in 8.

pag. 149.

10*
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Lebeiliii es

I^ebedian

városok.

J,el>udli;i

varos.

Constantinus' Lebediáját a' mai lepedikai steppékben meg Csinhul vizben

fülismerhetni.

Lebediára nézve még némi nehezségek forognak fön, miket azonnal el-

hárítandunk.

Léteznek az Oroszbirodalomban tobb hasonló hangzatu helyek : ugyan-

is van I) Lebedin kerületi varos a' kharkovi kormánymegyében , Olysa-

na folyd kétpartján, 10,000 lakossal. II) Lebedian, koznép nyelvén Le-

bedgyán, szinte kerületi varos a' tombovi kor. megyében, Fölsd-Don part-

ján , 4000 lakossal. Ámbar ezek is a' Dnepertól keletre es éjszakkeletre

fekvó* vidéken állnak, a' mi Lebediánkra mind a' mellett sem egyik sem

másik nein alkalmazható. Nem az elsó, mivel az Charkovon íulül majd két

napi távulságra Kiev' éjszaki vonalánái is fdnebb esik , hová a' besenyók'

magyaroktdl elfoglalt birtoka sóha ki nem terjedt; annálkevesbé a* másik,

minthogy kétannyi távulságra fekszik mint amaz a' Dneper vizétól éjszak-

keletfelé ; és így kérdés ala épen nem vehetd mint magyar-besenyó birtok;

Szárhel vártdl, a' maiBielogrodtól, melly a' kazaroknak éjszakkeleten vég-

belyük л ala, szinte nagy, és ugyanazon várnak Dnepertóli távulságát két-

szeresen kiadó messzeségre. Illy messzi éjszakfelé terjedd fuldrészt Chazaría

küzelébeninek Constantinus nem mondhatott; Chingylus vizének sincs e'

városok kürül semmi nyoma. E' hasonlatos név keletkezhetett a'szláv „le-

b e d" hattyút jelentó szdból. Vannak az orosz fbldön állatokrdl nevezett

helyek: miért nem nyerhettek volna ezek is hattyúrdl annélkül, hogy a'

magyarok' Lebediajával legkisebb kapcsolatban álltak volna valaha? Es va-

Iójában, Lebedin városról irják az utazók czímerül hattyúnak viselését.

Az úgy nevezett mibiai geographus vagyis Edrisi, munkáját 1154-ben

befejezte arab ird teszem emlékezetet a Dneper meg Don közt létezd L e-

badha városrdl. MiutánThunmann ezen hely iránt figyelmessé tevé a' tu-

ddsokat, hazai iróink küzdl is többen hajlandók valának dsi Lebediánknak

ebbeni rejlését hinni. Mar csak ezért is el kell itt düntenünk: van-e és mi

no üsszekotetése e' városnak keresett helyünkkel ? fol kell deritenünk a'

függd kérdést annál is inkább, mivel Edrisi sorai legnagyobb részben mai

napigyilágositdmagyarázatokatnélkülüzvén, Neumann is fiilakadni látszik,

midôn ezeket irja legközelebb : „Wo der Ort Lebedia, die vornehmsten

Fürsten der Ungern gelegen höbe, und ob es Lebadha sei unfern der Mün

dung des Dçns (Edrisi IL , 395. ed. Jaubert) ist sehr schwer zu er mit
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teln" '). Nekem, ki az Edrisi által sorban megnevezett városokat, mint

alább krimeai naplúmbúl látandja az olvasó, nagyobb részben megjártam

nehézséggel nem jar megbatározása. Lássuk azonban, mit irt Edrisi. Sorai

ekkép bangzanak Jaubert forditása után : „De là à t embouchure du Dim

itios (Danapris, Dniper); Puis à Sc/m/tu if ; Puis à Kersona (Kherson) , un

peu moins de journée de navigation , с est-à-dire 80 milles. De Cherson

à Djalita dans le pays de Comans, 30 milles. De Djalita à Gharzouni,

ville florissante sur les bords de la mer, 12 milles. De là à Лtrittbit/ ,

ville petite, mais bien peuplée, où Von construit des navires, 10 milles. De

là à LEBADHA, jolie ville, 8 milles ; Puis à Chalousta, ville inpor

tante prés ta mer , 10 milles. A Soldadia prés la mer, 20 milles. De Sol-

dadia à Boutra, 20 milles. De Boutra à là embouchure du fleuve de Rus

sie (le Don ou Tanais) , 20 milles. De cette embouchure à Malralba , 20

milles" 2). Világos imczckbol, hogy Dneper- es Don ко/ti városokról, 's

azok sorában Lebedha szép városrdl beszél Edrisi: azonban hogy ennek

holvoltát megismerjiik, a' tobbi elszámitattakat is meg kell vizsgálnunk ,

mik : Kersona , Djalita , Gharzouni , Bertabiti , Chalousta , Soldadia , Bou

tra, Matrakha. Mindezek rontott vagy csak arabositott nevú helyek, kivé-

vén az utóbbit, magában Chersouesusban , most is fünlevók. így, Kersona:

Kherson; Djalita: Jaita, kis varos épen a' tengernél; Gharzouni: egy-

kor Gurzubita, Justinian es. által épitett, de mar elpusztult vár Urzuf-

nál Jaltától kcletre; Bertabiti: Parthenit, falu amazoktól keletfelé a*

déli marton ; L e b a d h a : most Kucsuk-L a m b a t , ugyancsak a' tengernél,

vagy a' mi arab rontással még küzelebb jar, a' Livádia falu, szint azok' kü-

zelében. Lampad elófordul mar Arrianus' Periplusában Lampas {Aaunaq) név

alatt. Chai usta: most A lue s ta, hol Justiniantól épitett Alusta várnak né-

mi maradványi most is fün vannak, 's fekszik a' tengernél Csatir-dágh (Sá-

torhegy) alijan. Soldadia: ez régente Sidaghios, majd Soldaia a' genuaiak

alatt, most Szudágh nevet visel, 's elhagyatott vár. Boutrát meghatároz-

ni nem tudom, de a' Matraka nem egyéb a' Metrika, Tmutarakán vagy

Tamatarcha városnál, hoi most Tarn an félsziget Kercsnek átellenében á-

zsiai részen. Ezekból láthatni, miszerint Edrisi a' Dneper- és Donküzti vi-

dékeket adja ugyan, de csak a* krimi félsziget' helyeit sorolja el, más feje

') Neumann, Die Völker des südlichen Russlands. S. 98. n. 30.

:) Geographie d' Edrisi traduite de Г Arabe en français par P. Amédee .Jaubert, Paris, 1840, in 8,

То m. H. pag. 505.

«
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zetében irván az Azovitenger folütti Ciimániáról vagy a' mi lebediai step-

pénkról. A' Lampádból arab betúzéssel kónnyen alakulhatott Lebadha.

Külünbeu is az arab irásban a' h , p, n, t betúk miad ogyenlu alakuak le

ven , csak egy vagy két pontocska alul vagy í'ülül külünbüzteti meg óket ;

mellyekbúl ha valami elmarad, magánhangzók' hiányában egészen más

szó keletkezik az irásból. Livada-ból szinte olly künnyen alakulhatott

Lebadha. Épen azon krimeai vidéket irá le Edrisi , mellyról Rubruquis

1254-ben ekkép emlékezik: „Proedicto ergo provincia Cessaria cingitur

mari in tribus lateribus .• ad occidentem scilicet, ubi est Rersona, ad meri

diem , tibi est civitas Soldat'a, ad quam appliciiimus , que est cuspis provincie;

et ad or¡etilem Maritandis , ubi est civitas Mafrita , et orificium Ta/tais".

Alább: „Sunt auttin alta promontorio super mare a Rersona usque ad ori

ficium Tanais, et sunt quadraginta castella inter Rersouam et Soldaiam" :).

Bizvást letehetünk iinezek után, szi ves ol vaso, mindengyanakodásrdl Edri

si Lebadhajának Lebediánkra illeszthetése irán t. A' mincmú világositást

Hammer Edrisinek fonebbi sumirá imezekben ád : „ Von einem Dutzend

Städten der Rumänen , welche die Erdbeschreibung Edrisi s nennt, sind nur

die Hälfte, nämlich: Dschalita als Calilla , Schalunta als Litsta , Lebdias

als Lebadha , Materino oder Matrega als das russische Tmutarakan, Ru

mania als das Rumanerland , Scholtatie a's Soldaja mit Gewissheit zu er

kennen" 2), inkább sütétebb tömkelegbe minteem igaz utra vezetik az ol-

vasöt. Nem is ezeket állitja Edrisi ki'mok' városainak, Azokrdl majd alaljb

szólandunk.

ciieiandiami? Constantinus bdven elbeszdli ;Г Lebediában tórtént események küzt ,

mikép a' kazar khan a' magyarokhoz küvctséget кüId vén, kérte dket, hogy

Lebedias vezért bajón hozzá küldenék , ki ezen kivánatra megis jelent a'

kazar fejdeleinnél. „Paulo post (így ir Constantin) chaganus Ule Chazariae

princeps per legatos pet¡it a Turcis ut ad se chelandiam mittant primuni eo-

rum boè'bodum. Jtaque ad chaganum Chazariae profectus Lebedias interro

gara quae ipsius vocandi causa esset" s). Constantinus eredeti gurög szüA'e-

gének bizonyára a' másolók által homályossá tett szókütése okozá, hogy a'

Corditas is hasonld ejtésbcn alakitatván, a' „chelandia" szót a1 kazar khan

') Recuiel de Voyages. Tom. IV. pag. 215. 219.

') Hammer-Purgstall , Gesch. der gol. Horde in Kiptschak. AVien, 1840. in 8. S. 10.

') Const. Porphyr. De administr. Imp. с. 38. ed. cit. pag. 169.
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által lakott varos' nevének vélték némellyek Meursius' kelld vizsgálódás

nélküli nyilvánitása után: de, valamint illy nevú helynek az ósz régiség-

ben semmi nyoma, íigy más részról bizonyos az számtalan byzanti irók' sót

magának Constantinusnak sajátszólásiból, miszerint a' chelandia {x&ávSiov)

nein egyéb a' nagyobbszerú hajók' nevénél. A' keleti birodalom' tengeri

hajóseregének leirásánál, tübb mint tizszer használtatik e nevezet a' tudús

császár által , két rendbeli , u. m. „usiaca" és „pamphylia" chelandiákat

külünboztetvén meg1); minélfogva határozottan állithatni a'szövegben ten

geri hajd értelmének fünforgását. A' latin szüveg tehát ekkép javitandó :

„ut ad se per chelandiam mittant", azaz : bajón küldjék el. Mar most kér-

dezzük: valljon Lebedia tartomány vagy hely (голое) lehetett-e másutt mint

oily nagy viz kiiriil, mellyen hajdval türténheték a' küzlekedés a Krimeá-

ban lakott kazar kánnal Î Egyedül a' Dneper lehetett ezen nàgy folyam ,

min regenten úgy, mint mais kényelemmel eljuthatni a' félszigetbez ; más

oldalról a' Chingyhis vagy Molocsnatri oblénél a' sivaschi tenger - részen

künnyú szcrrel oda hajózhatott Lebedias.

Lebedia fold vagy tartomány-vidék nevének íbl világositása van még Lebedia fold

bat га: oily tárgy, melly a' magyar ôstorténetek vizsgálói által „ne nyúlj hoz-

zám"-nak tartatik azon oknál fogva, mintbogy a' tudds császár elég világos

és batároxott értelmezést ad rola, midón azt Lebedias nevú vezértól ere-

dettnek valija, rnihél világosban sokak szerint senki sem szólbat e' tárgy

folott. Én hátor vagyok Constantinus' ebbeli csalhatatlan 's hibátlan voltát

kétségbe bozni. Széles ismeretei mellett ó az idegen (barbaras) nyelveket

nem értvén, könnyen Libas szdalakitásra vezetheté a' hasonhang, valamint

idónkbcn sok szónyomozót tévutra viszen az etymologiai kling-klang. Azt

írja Constantin mar fönebb is idézett soraiban: „Torcarum gens olim pro-

pe Chazariam habitabat, in loco сиг cognomen LEBEDIAS aprimo

ipsorum boëbodo , qui nomine quidem LEBEDIAS appellator". Sem több

sem kevesebb nem mondatik itt, mint, hogy a Kazária melletti os bazánk-

nak Lebediának mellëkneve Lebedias nevú elsd vezértól származott. Las»

suk tehát, volt-e Lebedias nevú vezér Arpad es Almus elútt? ITazai krd-

nikáink, ha az események részleteit nem is, de bizonyosan a' vezérek' ne-

veit hiven megórzütték , és hézagtalanul adák által a' késó kornak: hiven,

mondjuk azért, mert ingadozó irásmdduk mellett isreájuk ismerünk szám-

 

') Const. Porphyr. De Cerimoniii Attlae Byiant. éd. cit. Vol. I. pag. 664, sea.
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talan helyneveinkben , miknek helyes kiejtését a' magyar nép' ajkirdl sok

századok le nem tíiruihettek : illy nevú vezérnek mindazáltal sem néphagyo-

mányokban, sem széles honunkbelí helynevekben, sem évkonyveinkben

emlekezete nem él; nem ismeri II. Bela kir. névtelen jegyzdje, nem Kézai

Simon , nem a' bécsi képes krdnika ; de van ELEUD nevú a' hét vezérek

küzütt, ki a' névtelen jegyzd által (cap. VI., XX., LVL) Szabolcs atyjának

mondatik. Hogy ezen vezér roppant befolyással és hatalomsullyal birt a'

nemzet' vezérleténél , mutatja eld-t, eldljárd-t (antesignanus) értelmezd

nevé; de azon szdlásmodunk is, melly szerint a' legrégibb ósüket cldd és

e lodo к névvel tiszteljük. Él e' név tübb dsvezérek nevével együtt a' du-

nántúli helységek sorában , funtartja ugyanis a' fejérvármegyei E I ó - s z á 1-

1 á s , melly csak illy nevú férfi emlékére nyerheté kezdetben elnevezését.

M i nt ¡i и teliát elvitázbatlan tény Elód nevú vezérnek létezte, valamint

másrészrdl L e b e d г e nem találhatni : igen helyesen kivetkeztethetik Con-

stantinusnak itt is szokott modorához képest betú- és hangcserével élése,

melly methateticus irásmdda majd minden idegen neveknél kisebb vagy

nagyobb mértékben mutatkozik. Kisérjük meg elhitetés okáért, mikép

irándd az Elod név gürögösen. Az d, u és v betú helyett dk P-vel élnek,

*s igy lesszen : EABEJ azaz Elbed. A' két elsd betú fúlváltásával AEBEJ

azaz Lebed ; szokott nemi raggal : AEBEJ tac. Kiviláglik mar ebbdl az is,

hogy a' kérdéses tartomány nem vezértdl nyeré nevezetét, hanem mivel

ennek Lebeddé alakitott nevé Constantinus füleiben a' Lebed tartományé-

val egyformán hangzott, más okát nem tudta adni a' hasonlatosságnak mint

azt, hogy épen e' vezértdl hivaték ekkép.

A' Lebedia fold- és hely nevének valdságát, militan mais fön vagyon,

kétségbe liozni nem lehet: de igenis az olly nevxí vezérét, mint tíirténet-

könyveinkbdl ki nem imitathatdt.

Mind jelentésü és honnan külcsünzteték a' tartomány' mellékneve? er

re is reáscgitenek a' mélyebb vizsgálddások. Azon messzi terjedd térségek

a' Fekete- és Azovitenger fülütt, honnan legrégibb krdnikaink a' magyar

elddüket ide koitozótteknek tanitják, mar a' hajdankorban vadon, puszta-

ság, magán sikság, sajátságos jellemzd névvel illetteték/ Erre czéloz a' név

telen jegyzdmiddn irja: „Scythica autem terra multum p a tu la in longi-

t и di ne et latitudine, nomines vero, qui habitant вот, Dentumoger di-

cuntur, usque in kodierниш diem, et nullius inquam imperatoris potestaie
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subactiftierunt*' l). Á' keleti irdk allai széltiben Des с h t. azaz pusztaság-

nak Uivatnak ezen vidékek, a' perzsa es tatár nyelvben de se ht ugyanis

pusztaságot jclentvén, honnan a' Deschti-kapcsák név is származik: az oro-

szoknál pedig Stepp név alatt ismeretes. Epen ezen eszmét fejezi kinyel-

vünkün a' LEBED vagy LEPED, tugas értelemben szinte pusztaságot, tér-

séget, rónát, sikságot, mezo es terült fühlet értelmezvén; melly két féle u.

m. leBed és lePed ktízt olly lényegtelen a' külonbség , mint a' tere-

Bély és terePély szdnál. Most ugyan e' szóval pusztaság kifejezésére

nein élünk , de a' gyük és annak minden alakuló változatai orokké azon-

egy eszme korül , forognak. A' gyök ugyanis : LAP , LAP és LEP. Innen :

lap-ály, lap-áez, lap-át, lap-ít, lap-oczka, lap-iczka, lap-os, lap-u, lap-ul;

lep-edd, lep-el, lep-ény; lep-ni, lép, el-lep-ni, 'stb. származékok. Lebedia

vagy Lepedika tehát ezen szdnyomozás kovetkeztében nem egyéb , mint

a' Steppének, Dest-kapcsáknak ineróen e fiele tulaj'donságot kifejezd magyar

neve ; alkalmazva az Erdóország (Hylaea), Hegyország (Daghcsztán-Bar-

czaság), Homokország (Chaînât), Mezóország (Polonia) 'stb. elnevezések'

hasonlatosságára. Óseink' rokon gondolkozásmódú elnevezését árulja el a'

késdbbi Etelktíz hazáé; ott is a' lakott fold' helyzetétól , vizekküztiségétól

nevezék honukat Etelkozuek , valamint itt a' kietlen sikságtdl Lepedd or-

szágnak. A' mai értelemben használt le ped ó, ha az all, mit a' külfbldiek

vitatnak, bogy t. i. pásztornép voltak eleink, aliando lak- és bútor nélkül :

épen nem lehetett ágy-ruhanemú , hanein az elterjedéstól átvitt értelem

ben nyeré újabb korban nevét. Hogy pedig e' szd eredeti sajátunk, maga

Dankovszky és Leschka sem tagadják. Gyarmathi állitja a' lepeddnek per-

zsáknál lo bad rokonhangú szivali használatát; és ez, csakugyan a' válto-

zatos kiejtést, de egyszersmind perzsiamelléki származását bizonyitaná.

Constantinus ezen Lebediát kétizben rosos azaz belynek nevezi, tehát nem

lehetett varos vagy valamelly egyes pont, hanein fbldterület ; a' mi a' Iepe-

dikai steppékre igen szépen ráilleszthetó. A' 1 e b e d szd , ha nem hibázott

Gyarmathi , mezdség vagy rét' értelmezésére maiglan használtatik. Ó irja

Szótárában : „Livágya, rét, L(ati'ne) prattim, I)(almatice) livadia, R(ussicé)

lebed«". En esaк a' lu'gh és pdle (Wiese, Feld) szdt ismerem, hiheto

amaz éjszaki dialectusbcli.

V

') Anonymi, de gestis Hung. cap. I. éd. cit. pag. 92.

II. Kot. 11
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Karkel таг. Meg egy figyelmes vizsgálatot igényló adat találtatik Constantinus Por-

phyrogenitusnál, melly a' lebediai Iakhely' meghatározását elósegilheti. A'

magyarokat kinyomó besenyók' birtokának terjedelmértîl irván, állitja an-

nak a' Duna' also részétól, jelesen Silistriától (Distra, Dorostolum) kezdvc

a' kazarokhoz tartozó SARCËL várig kinyulását iraígy: „Ab inferioribus

cero partibus Danubii ex opposite Distrae procurrit Patzùiacia , eaque ex*

tenditur ad SARCEL usque, quod Chazarorum oppidum est, in quo praesi-

diarii sunt singulis minis permutari soliti. Significat autem Sarcel apud ipsos

album hospicium '). Mi «tan a' besenydk mind a' Dnepercn tú I Lebediát,

mind a' Dneszteren innen Etelkiizt a' magyaroktrfl íbglalák el , 's birtokuk

keletfelé egësz Sarkelig kiterjedt, valószinúnek látszik nemcsak, banem

meg is kell engednünk , hogy a' inagyarokénak hasonldiil ódáig hatott el

messzisege, annál is inkább, inivel épen Kazária' szomszédságába helyez-

tetik lebediai hazájuk. Itt tehát azon kérdés gordiil eld: bol feküdt Sarkel

vagy igazabb kimondással : Szárhely? Ennek helyzetérdl sokat tanakod-

tak a1 kritiknsok , es csak azért nein tudták biztusan megbatározni , mivel

839-beni épitetésënek Constantinus általi bó' leirásában a' Donhoz tétetik.

Stritter , Bayer , Lomonossow , Karauisin és több orosz irdk Donetz mellé

Belgorod városhoz túzék: ellenükbe nyilatkoztak Schlüzer, Lehrberg, Klap-

roth 'stb. A' vita busszan tartott, mig nem az clúbbi felekezet emberei vi-

vák ki a' biztosb véleményt. Az ingadozás korában hazai irdink küzól En

gel a' legnagyobh hibával Neszterfejérvárra (Akkerman) helyzé. Élesebben

látott Fessier, mert Georgi' vizsgálddásira támaszkodva határozottan nyil-

vánitá a' Donetznél voltát , így irván rola : „Auf ihrem Platze , nahe an

eitiem Kreideberge steht heute die Stadt Belgorod in der Kursker Statt

halterschaft. Weiter nördlich fliesst der Sirapa , an dessen Ufer die Ruinen

eitter grossen Stadt liegen , umgeben mit Grabhügeln , in wclc/ieti Waffen

und Geräthschaften wis altern Zeiten gefmiden tcerdeti" '). Ha Constanti-

nusnak e' vár' keletkezésérúli sorait Blasius' Icgujabbkori vizsgálódásival 's

hú topographiai leirásával egybevetjük , lebetlen tübbé kételkednünk Sar

kel nekezen Biclavesch néven isbivottvárosnál léteztén 5). Belgorod egyéb-

iránt Kievvel egycnló szélességi fokon fekszik Charkov varos fülütt

') Const. Porphyr, de Ad. Imp. С. 42. eil cit. pag. 177.

>) Feister, Die Geschichten der Ungern. Leipzig, 1815. in 8.1. Bd. S. 115.

•) Blasius J. Reise in Europäischen Rus/.land in din J. 1840 u. 1841. Braunschweig, 1844. in 8. II.

Th. S. 319. ff.
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Ezcn tájékzásnál fogva tehát ismct oda jutunk , hogy Dneperen tul ,

Don , Donctz és az Azovitenger kiizott teriilt el a' lebediai hon. A' kaza-

rok e' Sarkel nevií varának jelentéséról kell még egypár szdt tennem. Con-

stantinus „Album hospicium" {Uanqov banixiov), J,continus „Alba domas"

(Xevxov ¿мура) értelmezéssel jelüli. Magyarnyelven mi „SZAR-H ELY" ne-

vezettel adjuk. S zar, ugyanis, mint régiscgeinkból megbizonyithatd , ko-

paszt, fejcret jelent ; innen Seegszárd, Szár-monostra , és Szár-hegy, honi

hely- és hegyneveink. A' h el y szó városainknál kozonségesen használta-

tott minden iddben. Nem szükség ime a' vognlok- és csereiniszeknél íejér

házat jelentó sore-kil szóban keresni Klaprothként ennek valddi értel-

mét; fültaláltató náltink, olly hazában, bol a' kazarok maradéki a* mátra-

melléki kúnok- vagy palóczokban maiglan megismerhetók, A' kazar-magyar

nyelv kérdésének 's megfejtésének alapvonásait ctelkozi n tamban mar le-

tevén, itt csak pdtolék gyanánt crintém ezt», hogy ezáltal is kitünjék a'

nyelvrokonságnak tobb eró's védok általi támagathatása: melly rokonságot

nem kissé gyámolitja még az is, hogy a kazar kan mind Lebediással, mind

Arpáddal tolmács nélkül értekezctt.

A' lebediai kazar-magyar viszonyok' íblmutatására lépjünk mar át. Какагокк«и

viszonyok.

Itteni laktukrdl beszéli Constantinus, miszerint hét nemzctségekból (had)

állottak , fejdelmük nein volt , hanem boëbodoktdl kormányoztattak , kik-

küzt legelsó helyen álla Lebedias; 's ennek jeles tiilajdonai és fényes szár-

mazása tekintetébdl a' kazar kan kazar nemes családbéli hOlgyet ada neki

nóül , kitól azonban maradéka nem született ; továbbá : a' kazarokkal ha

rona évig laktak együtt , szOvetséges segédtársai leven minden hadviselés-

nél. Késóbb, a' kazar kan (csákán, kán-kán, urak ura) fblszól ¡tasara a1

boebódok kozo'l fdvezérnek vagyis hadi fonoknek választván Almus fia Ar

pad , kazar szokás szerint vérten emeltetett Ш. Ezen viszonyok sorában ,

miután a' hét nemzetségek- vagy hadcsapatokrdl mar elóbb Etelkó'zben ér-

tekeztünk, még háro'm pont találtatik figyelmünket leginkább igényld; 1)

a'kazárokkali három évig együttlakás; 2) a' boëbod hivatal' nevé ; 3) a' vér

ten fülemelés' szertartása.

Elsd volt Thunmann, ki Constant ¡mis ime sonaban : „Habitarunt autem

cum Chqzaris anuos tres , omnibus corum in bellis adiutores" (ovvúxqoav Sé

ftera Twv XaÇaçutv èviavTOvç rqtïç, avftftazovvTSÇ toîç XaÇâçotç ev xâoi TOÏçavtuiv

noXèpotg) másolók által elkövetett hibát gondola lenni, 203-nak állitván
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a' kazarokkali együtt lahást1); melly szerint680-dik évtdl 883-díkíg tartdz-

kodtak azon földreszen. Az indokok általa a' gürüg graphicábdl és onnan von-

vák, bogy oily rüvid iddszak alatt nein fejlddhettek volna ki annyi csciné-

nyek, mennyit e' szóvetkezés korúból Constantinus eldad. A' Thimmann által

meróben valdszinúség gyanánt nyilvanitott gondolât („Ich kann also als sehr

wahrscheinlich annehmen" igy fejezi ki magát) Schliizer, Engel 's egyebektdl

valdságnak vétetvén, líjabb nézetekrc nyujtott alkalmat: én azonban e' ja-

vitást szükségtelennek , nyomatéktalannak vallom; inert a' bokros esemé-

nyek épen nem a'kijelentett három éV folyására szoritanddk. Constantinus

csak azt fejezi ki világosan, miszerint három évig laktak együtt a' kazarok-

kal mint szovetségesek és hadakozdtársaik, nem pedig Lcbediában lakásuk-

ra czéloz e' határiddvel. Ott lakhattak dseink, és bizonyára birták is e' sík

füldeket, mielott a' kazarokkal szóvetségre léptek volna. Mikor vonultak

a' Volga és Dontorkolati kórayékrdl meg Magyarvárosbdl a' Don és Dne-

per kOzt fekvó térségekre? az idópontot meghatározni nem lehrt: azonban

alább a* parthiai kutatásoknál bebizonyitandom , miszerint a' VII- és \lll-

dik századokban mar a' Kaukaszuson átkelvén , a' hatalmas luí и (kún) ro-

konfajú népséggel együtt 's azok' ktízüs nevével élve találjuk dket. Elég te-

hát itt azt kimutatnunk, bogy lebediai hazájuk nem valamelly egyes kis

ponton, hanem terjedelmes vidéken a' Don és Dneper kOzdtt, mellynek

mintegy küzéppontját a' Csinhul' kOrnyéke alkotja, épen a' kazarok' szom-

szédságában terült el.

Boëbod czim' Lebediai hazájukban még nem éltek fejdelem alatt, egyedül boëbod

nevú fdnöktdl kormányoztatvák („Lebedias — dignitate — boëbodus vo-

cabatur"). Sokat irtak mar a1 tudósok c' tisztségi névrdl, annnélkül, hogy

eredetét 's igazi értelmét megmutatták volna. A' rontott: vajvoda, voye-

voda, vajda nevek mind eWból keletkeztek; az bizonyos; de mind nyelv-

böl származott és mit fejez ki tulajdonkép, rejtély eldttiink. A' szláv irdk

általában sajátuknak hirdetik, bizonyitással azonban állitmányukat megvé-

deni elégtclenek. Hogy is volna szláv nyelvbdli , hiszen az d nemzetbeli

fclekezeteik csak késdbb vevék át a' ídnüki czimet, middn mar a' magya-

roknál kiment divatbdl eredcti fendeltetése , ugyanazért elrontva jutott

hozzájuk , mint számtalan tdliink kolcsünzott nevek. Yoltak a* szláv ága

') Thunuiann Joh. L'atersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Leip

zig, 1774. in 8. I. Th. S. 106. ff.
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zatoknak saját Kiuz, Ziipáii , Wladika, Sztaroszta, Goszpodár 'st h. nevú

fónükeik, de hoëbodjaik nem; azok küzól is a' két elsd, mint Bulgarin

bevallja, szinte idegen eredetú 's a' szláv nyelvból meg nein fejthetó czim.

Olly erótetett ezen névnck általuk adott értelmezése , hogy ezt helyeselni

nem csak, de valésziniínek tartani scm hajlandó a' kritikus fó '). A' Con-

stantinus leirta „boëbod" merden tiszta magyar értelmet add, melly ha

kellóen mondatik ki a' gürüg bctük' hangzata után, „boé'-rod" Osszetett két

szóbolinak ismeretetik meg, ВAJ-VED értelmet adúnak. Baj, vagy pa-

lúczésan boj, jelentett régente nein csak mindenféle ügyet, bajt, veszc-

delmet, izgágát: hanem háborut, harczot és viadalt; innen maradtak ful:

baj-nok, baj-vivd, baj-társ(rontottanpajtás) mindig harczost, harczoldt, vias-

koddt, vagy küzdótkifejezószavaink. A' ved, fejtegetést alig kiván. Tiszta

értelem szerint tehát bajvéd (boëvod) a' nép' ügyeinek harczban védójét,

fónükét jelenti. A' bojár, bdjer vagy boer név is ezen gyüktól szárma-

zik 's bajnokot, harczost fejez ki eredeti értelcmben. Szokása a' szláv irók-

nak, bogy a' nyelvükben pezsgó számtalan magyar szdkat sajátuknak és

általunk tólük külcsünzütteknek birdessék; a* miknek pedig kérdés' folme-

riiltekor nem tudnak végire járni, jdllehet tiszta magyarok is azok, inkább

más idegenbdl törekszenek helytclenül lehozni , mint tólünk külcsünzését

bevallani. lllyen számtalanok küzól a' vitéz szd. EztLeschka szinte sz'áv-

nak valija, elég alaptalanul; Bulgarin hires orosz-szlavista ellenben tübb

üszinteséggel ekkép nyilatkozik: „Es ist offenbar, dass Wit äs (Held,

Леске") ron Wiking abstammt, und Witäshestwo also nur Wikings

fahrt bedeutet" 2): Ha tudta volna Bulgarin, hogy a1 gyök: vi, vita;

innen: vita-ász, vagy vita-ész, azaz vitéz; és hogy: ví-ni, vi-askodni, vi-

adal , ví-tatni, vi-vd, vi-taldzni 'stb. mind magyar eredetiíek és jelentésúek

akarmind alakitásban, másutt alighakcreskedik vala. Régiségeinkben tübb-

szür eldfordul e' szd. IV. Béla kir. 1268-diki adományában olvashatni né-

mi komáromvármegyei falurdl: „Ad rillam Vitez. quae etiam Arpad

vacatur" *). A' boëboddal, minek Woschd (Führer) értelmet ad, épen

így áll a' dolog. Moda, Vayda, mint mar megjegyeztetett , csak rontása a'

ved d-nck.

 

') Leschka St. Elenchus Vocabulorum Europeoruin cumpriniis Slavicoru.u Magyarici usus. Budae,

1825. in 8. pag. 15».

>) Bulgarin Thad. Russland. Riga, 1841. in 8. Geschichte. II. Rd. S. 416. * *)

*) Fejtr, Codex Diplomt. Hungariae. Tom. IV. vol. 3. pag. 484.
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Arpad1 гёт- Fejdelemválasztáskor a* vérten fülemelés! szertartást Constantinus Ar-

tetéte. pád' választatásárdl irtában kazar szokúsnak bizonyitja ekkép : „Quem etiam

solemn Chazarorum more ac consvetudine in »cuto erectum principan fece-

runt" '). Vették legyen bar a' kazar- vagy más nemzettdl e'divatot dseink:

annyi bizonyos , hogy az illyetén ünnepélynek krdnikáinkban lígy , vala-

niiiit a' késdbbkori fdnükük választ sánál élénk nyomaira találbatni, mik-

bdl valúdi nemzeti szokás gyanánt ismertetik el a' fülemelés. Arpad' fia

Zoltán , basonldul fülemelés' küvetkeztében lón vezérnek elválasztva még

atyja idejében Béla kir. névtelen jegyzdje szerint , ki így ir : „Dur Arpad,

accepto juramento primatum et militum Hungariae, ßlium suma Zu/fa//, du-

cem, cum magno honore eler artfee it** 2). Késdbbi iddkben a' fdispá-

noknak székeikeni fülemeltetésc is csak folytatása vala ezen »si szokásnak.

Az akkori nemzeteknél divatozdszokások-és szcrtartásokrdl bizonyára j»l

értesült Constantin császár világosan kazar szokásnak állitván a' vértenni

fülemelést: minthogy a' messzi hajdankorban , más nemzeleknél is fordul

eld hasonld cselekvés, méltd e* szokás' nyomait mélyebben vizsgálnunk.

Aniniianiis Marcellinus IY-dik századi ird beszéli II. Jaliáiuis császárrdl

(ur. 361—363.), miszerint Galliaban a' katonaságtdl szinte császárnak is-

mertetvén, vérten emeltetett fol. „Impositusque (Julianus) scuto pedestri',

et sublatius eminent , nulla (a* variansokban : pullo és populo) silente Au

gustus renunciatus" s). Valesius Ammianusra tett jegyzetiben fülbozza szinte

azon korbeli Libaniusnak ime sorait is: „O felix scutum, in quo solemnis

i/iaugиratio/iis mos peractus est , omni tibi tribuiiali convenientius" 4). Lip-

si us' Tacitusra Dempster' Corippusra tett jegyzeteiben tübb basonld példákat

boznak fiil az d korbdl ; azonban, ba elsd eredetct nyomozzuk, kcletrdl szivár-

gott szertartásra ismerünk benne. Ammianus a' gallusokat , kiknél Julianus-

nak ekkinti választatása türtént, világosan galatai eredetu keltáknak bizo

nyitja. Ezeknélfogva is tehátnemkizárdlagkazarokénak, banem mar a'leg-

messzibb korban Nyugot-Azsia' népeinél kelenddnek kell ismernünk ezen,

dseinknél is sajátságos szertartást. Nyugot-Azsia népei шаг a' bomályos

korban külttiztek Europába. Eftele kültüzését tapasztaljuk külünüsen а'

') Const. Porphyr. De Adm. Imp. с. 38. ed. cit. pag. 170.

*) Anonymi B. R. N. De Gestis Hung. с. LH. ed. Vien. 1827. pag. ISO.

') Ann. Marcellini Herum Gestarum. Lib. XX. ed. Valesii París, 1636. in 4. pag. 160.

*) Henr. Valesii Adnotationes in Amin. Marceil. ed. cit. pag. 179.
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scytha hún, kazar népeknek mindenfeléi irányban. Magukkal vivék es

terjeszték a* nyugoti népck között a' hôditva költözd harczfiak ezen ôsi

szokásukat is.

A' lebediai viszonyok' vizsgálata után nem mellozhetni Coiistantinus'

ide vonatkozó sorai fülütt abbeli általános észrevételünket, miként a' tör-

tént dolgok' halmazatos eló'adásánál az események' korával nincsenek né-

melly irdink tisztában; ugyanis, a' szerint vélekednek tiibben, mintha a'

Lebedias vezérrôl szdld dolgok mar Etelközben mentek volna végbe. Ha

az elóadás rcndét vesszük korszaki zsindrmértékül, csakugyan olly értelera

jó ki elóadásából: azonban, 50 cv elötti eseményeket is húzván egybe Con

stantin a' maga korabeliekkel, ha a' fejleményeknek kelld idót adunk, el-

oszlik a' homályosság , es tiszta fényben tiïuik fol a' ter, melly a tények

helyéül tiizctbetik. Ëzcn soraiból: „Altera vero pars (Tnrcarum) occiden-

tem versus sedes posuit cum boebodo suo ac duce Lebedia in loct's Atelcusu

nimcupatis , quae nunc Patzinacitarum gens ùicolil" ') ; az tetszik ki , hogy

a' magyarok még Lebedia vczér alatt elhagyák Lebedia* tartományát 's

Etelközben vdnek lakhelyet: a1 nyomban kovetkezó elóadásbril pedig, mi-

don Lebedias a' kazar khánhoz bivalván értekezés végett, hajón hozzá járu-

la, szinte Etelközben laktukkor tortént legyen : de ezen leirásban kézzel

fbghatd anachronismus lappang. Tudjuk mar Etelköznek helyzetét; ismer-

jük határit.- m¡don ott Iaktak a' magyarok Arpad alatt, mar nemcsak szom-

szédai nem valának a' kazaroknak , hanem megszakitatván az dket össze-

kaprsoló láncz , alig foroghatott ful köztök olly politicai lánczgyürú" , mi-

nélfogva a' kazar khan Lebediással személyesen értekezendd, azt magâhoz

hivatta es A rpád' fejdelemmé választását eszközölhette volna. En tehát ezen

szovetségi viszonyokat, 's Arpad fdvezérré emeltetésct egyenesen Lepedd-

tartományban véghezmentnek hiszem es valom : ott törtcntnek az eldzmé-

nyeket is. Hogy a' magyarok a' kazaroknak szolgái 's alattvalói lettek

volna, mint némelly crtetlen külfuldi iró, legújabban pedig Neumann erd-

szakolva magyarázni akarja : merô rágalom köl temény, melly szûk melhî-

séggel párositott tudatlanságot árul el. Illyesmirdl Constantinusnál egy szo"

sem találtatik, szovetségcs társaiknak vallván egyedül óket.

Aldandó mi magyarok által a' menyei gondviselés , hogy annyi küz-

delmek, ezerfcleviszontagságok' küzepette, mik nemzettinknek ázsiai fész

') Const. Porphjc. DeAdmin. Imp. с 38. ed. cit. pag. 100.



88 LEBEDIA.

kébol fülkerekedése ota mai napig osztályrészül jutottak : jó szellemétói el

nem hagyatva, termo* magvában megdrzeték az örök enyészet* hidcg sírjá-

tól, és sok más, egykor dagályos népek' szomoru sorsán folülemelkedve ,

el nem sodortaték a' foldszinéról. Kétszeresen alando általunk , hogy da-

czára azon szivtelen torekvéseknek, miket külfüldi iróknál irántunki nyi-

latkozatokban találhatni, maradtak fon óseinkre vonatkozd olly megczá-

folhatlan híteles tanutételek, mellyek nyomán meghiusithatdk az ellenünk

szórt rágalommondák; távul sem miveletlen, vad, kegyetlen és nyomorult

csordáknak, hanem kormányi és társadalmi boles intézettel, fegyelmi rend-

tartással szigoruságig üvedzctt társulatnak mutattathatván fol mar európai

elsó érintkezésük alkalmával ; olly rendezettel birónak, minél bolcsebbet

az akkori népeknél biaba keres a' türténetbuvár '"). Elhomályosodnak ,

megtompulnak a' magasztos jellemvonások , 's bolso érvényességróli élénk

ismertetések mellett Nyugot-Eurdpa' zárdáinak jajvészkeló, gyáván becs-

mérló ecsetelései, semmiségbe törpülnek le a' józan critica elótt. Eltérve et-

tól, egy ujmutatást akarok itt a' türténeti valóság'szinvonalára hozni óseink'

lebediai életébdl, miáltal az 6 bolcsességük- , rendszeretetük- és társadalmi

értelmességüknek félremagyarázhatlan de egyszersmind örök maradandd-

ságú emléke épitetett meg. A' nagy hitelú görög császár Constantinus mar

Szore*ke««ísi tárgyaltam értesitésében Árpád' fejdelmül választásának ünnepélyes szer-

ü7.prtartae. |art¿s¿|. mondja el. Ó, mint császári méltóság, és a' dagályos fény' embere,

csak a' külsd czerimoniára Cordita gondosb figyelmét, az ünnepélyes tett*

azon egyedüli eredményét emelvén ki , minek l'oly tan Arpad maradéki

ldnek a' magyar fejdelemség' orokoseivé, imczekben kiCejezve: „Ex cuius

posíerís adhiiiic usque diem princeps Turciae constituitur", nem sokattördd-

ve a' nemzet' belsd rendezeti alapszerzeményeivel. II. Béla kir. névtelen

jegyzóje, ki Constantin törtenetkönyveit , munkájából kitctszóleg soba

nem ismerte, nem basználta, nemzeti dshagyományok- és más b ¡teles kút-

fokból ugyanezen választás alkalmával a* nemzet' belsd élet- és viszonyai-

nak rendezetét is eldnkbe állitja, hiven, kimeritdleg, az ünnepély* kül-

béjjáróli bó értesités' mellóztével, de egyszersmind némi eltérésscl, Ar

pad belyett annak atyját Almost nevezvén el választott fcjdelmi vezérnek :

') Horráth Mih. Párhuzam a/. Europába koltü/.küdú magyar nemzet 'ж az akkori Europa polgdri

'• erkölcii mireluége kdzdtt. Peat, 1847. 8r. 70 'a küv. I.
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„Tunc pari vvluntate (így ir) Almo duci sic dixerunt : Ex hodierna die te

nobis ducem et praeceptorem eligimus, et, quo fortuna tua te duxerit, illäc

te sequemur. Tunc supradicti viri pro Almo duce , more paganismo fust's

propriis sanguinibus in unum vas , ratumfecerunt juramentum" '); és így,

maga a' tény, népünk erós szüvetkezése egy fonok alatt, a' nemzeti alap-

szerzódés* i'ij alkotmányformává emeltetése, a' legtisztább fényben áll elót-

tiink a' két külün forrásu tudósitás' egybevágó lényege szerint ; miknek

nyomain méltán keletkezik a' mar idézett arab szólás' alapossága fülütti

meggyózddesünk. Ezen arab mondât ugyanis: „Egy az igazság, mellyet

emberi találmány el nem türül , rozsda meg nein emészt" óstürténetünk'

kérdéseinél túzoszlop gyanánt szolgálhat kutatásainkban. En e' mondást

nem künyvekbdl merítém, banem itt keleten egy arabmivcltségú mozlim'

szájábdl tanultam; 's oily léleknyugtatdnak találám miíküdésim küzepette,

hogy mindennapi imádságom küzé sorolni nem kételkedém. Azon alap-

szerzddések, miket a* névtelen jegyzó 5 pontban elóad , sokkal ismeretes-

bek, semhogy utánna mondanom szükség volna, rüvid tartalmában meg-

érinteni még is nem mellózhetó. Megalapitatott- 1) hogy ezután fejdelem

az Almus (Arpad) családából választassék ; 2) hogy a* mit közüs erdvel szer-

zendenének, abbdl kiki érdem szerint részesüljtín ; 3) hogy ha a' fejdelem

iránt maradékaik küzdl valaki húségtelen lennc, annak vére ontassék,

mint a' szerzddéskor ontatott az esküvdké; 5) hogy az esküszegók és szer-

zddéstürdk örükre számúzettessenek a' nemzet' keblébdl 2). Az eskünéli vér-

bocsátásról kell még valamit mondanom. Közüs nemzeti szokás volt ez a'

rokonágazatú scytha népeknél. HJy szertartást olvasunk divatozottnak a' par-

thusoknál , illyet a' kúnoknál. A' magyar, mint hajdani szokásaihoz hiv,

nem mellózhette e' mútételt. Csalhatatlanná teszi ezen éles vonás is scytha

származatunkat. Mar Pomponius Mela a' keresztyén elsó szászadban emle-

geti a' scythák' ezen ósi szertartását , mint szftvetkezéseik' alkalmával gya-

korlottat, így írván róluk: „Nefoedera quidem incruenta sunt ; sauciant

se quipaciscuntur , exemtumque sanguinem vbipromiscuere , dégustant. Id

putant mansuraeßdeipignus certissimum1' 8). Még messzibb, a' legrégiebb

scytha idószakaszba , Krisztus elótt 500 évvel vihetjük fol e' nemzeti szo-

*) Anonym. В. R. Not. cap. V. ed. cit. pag. 101.

») Anonymi Belae R. Not. cap. VI. ed. cit. pag. 101, 102.

') Pomponii Melae, De situ orbis. Lib. II. cap. 2.

II. Kür. 12



90 LEBEDIA.

kásunkat. A' torténetirás' atyja Herodotus beszéli ugyancsak a* scythák-

ról , hogy némelly edényben bor köze vegyiték kés- vagy kardszurrással

bocsátott vérüket frigykotés alkalmával , aztán tórüket , nyilaikat , bárdu-

kat és kardukat az edénybe mártván , miután sok szavakkal magukat egy-

másnak lekötelezik, a' bort nem csak a' frigykütok, hanem a' nagy tekin-

tetben levó fdnükök is kiisszák : „Scythae infuso in quendam calicem ficti-

lem vino comtniscent suum sangvinem, qui feriuntfoedus , niItello nul gladio

aliquantultim corporis incidentes. Deitide in cálice tingunt acinacem, sagittas,

securim , gladium. Hoc ubifecerunt , sese multis verbis décorent .- postea vi-

nutn epotant , non modo it, qui foedus fecerunt, sed etiam comités hi, qui

sunt maximae dignitatis11 '). Azért olvassuk Lucianusnál Toxaris scytha

által ezeket mondain i : „A quo tempore incisis semel digitis instillaverimus

sangvifiem in cnlicem, et intinctis gladiorum mucronibus, simul ambo admoto

ore biberimus ; nihil est quod postea tuts dissokat" 2); melly által az orök

frigy és barátság' scytha módoni megkütése fejeztetik ki. Solinus is meg-

jegyzé a' scythákrdl: „Haustu mutui sanguinis foedus sanciunt, tion suo tan-

tum more , sed Medorum quoque observata disciplina" 5) , mellyekbdl meg-

értjük mar a' medusoknál is elle le szertartás' kelenddben voltát. A' par

tit nsok- és kúnoknál, tehát rokon scytha ercdetú népeknél hasonld magyar

modoni végbe menetelérdl e' frigyi és szüvetségi szertartásnak : alább le-

szen alkalmunk szdlni.

A' Feketetenger' éjszaki tártományait képezd terjedelmes sikságokon,

a' Dneper- és DonkOzt létezett Lebediában föltünd dsemlékek , n. m. a'

nagyszerd halmozatok és azokon találtatott kdszobrok' küzelebbi ismerte-

tésére szentelem mar soraimat.

sírhaimokés Nines olly világrész kerek íbldünkün, mellyen az aggkornak emberi

ku«zobrok. ^¿г ^jta| aj]£0tott csudálandd halommúvei több vagy kevesebb számmal

лет találtatnának. Maga az új világrész Amerika gazdag illyenekben ñap

unta terjedezd értesitések szerint, miknek czéluk és rondeltetesük füló'tt

tudds értekezések bocsátatnak napfényre 4); de bizvást elmondhatni, hogy

olly tomérdek számmal sehol nem ütlenek szembe, mint épen a' fdnérdek

') Herodoti Historiarum Lib. IV.

') Luciani Dialog, in Toxari.

•j Solini. Polyhistor, cap. 20.

') Recherches ear les Antiquités de Г Amérique du Sud. Par. M. Warden. Paris, 1834. fol. atl.

pag. 44, 49, 50.



LEBEDIA. 91

lett vidékeken. Ezen halmokat általános nevezettel minden népfaj saját

nyelvén nevezi. így , láttuk eddigi utunk' rcndébdl , miszerint az' oláhok

Mohila és Modzsila noven lujják ; a' lengyel és némi szláv fajok szinte

Mogila, Mohila és Movila nevezettel emlegetik, néha pedig hang-

cserével h o m i 1 a-nak mondják. Az orosz-szlávok Kurgán nevet hasz-

nálnak jelolésekre, kör vagy korong alakuk miatt, mellyel alapjaiknál

birnak. Koppen tatár nyelvból származtatja e' szdt, így fejtegetódzvén :

„Ihren Namen haben die Kurgane von Tartarischen Gör, Kür oder Kyr

{Anhöhe, Hügel, Grab) und Chant {Haus), was also zusammen so viel als

Grabhaus bedeutet" ~). Hat a' magyarban к 0 r-h о n , nem épen kerek há-

zat jelent-e ? De származzék bar honnan : elég azt tudnunk , hogy a' kur

gán nem eredeti szláv szd , valamint a' Mogila sem , mert azt is a' magyar

m á g 1 y a-bdl külcsünzék. S<ît maga az arab M e n h e 1 , mellybdl emezt

származtatja Küppen , szinte magyar eredetiî , m e n , azaz menedék es

nyughelyet jelentvén. A' törükük Debe, Tepe, tatárok D o b é , mongo-

lok Ob o szóval fejezik ki. Nyelvünkon domb és halom használhatd

megnevezésükre. A' german népek küzünségesen Hunenbette, Hü

nengräber kifejezéseket használnak az ofl'éle dshalmok jelentésénél;

melly nevezettel a'húnokra czéloznak-e vagy általában pogány ósok értet-

nek alatta? a' német tudósoknak engedjük vetélkedés' tárgyául. Annyi bi-

zonyos , hogy hazai halmainknak к ú n halom nevezete a' magyar nép

ajkán nem él , 's nehány tizedév dta az irdi m el v kezdé divatba hozni.

Nem is ismerek a' Tiszavidékén létezd számos halmok' úgy általános mint

külün nevezete küzütt egynél többet, melly nyilván és világosan kúnha-

lomnak hivatnék. EzBékésvármegyében fekszik, a* régibb határlevelekben

is ekkép nevezve. Legküztínségesb nevei: akasztd-arany-fekete-kd-ku-

rucz-sird-dr-züldhalom; a' tiszaátúlinevezetesbhalmoké: bánhalom, bar-

ta-h. basa-h. egy-h. eperjes-h. füldvári-h. gara-h. gyürgy-h. hét-h. kenyér-

vári-h. pd-h. pipis-h. szeg-h. 'stb. Az aradmegyei halmok küzt: badhalom,

csürsz-h. csauz-h. dombegyházi-h. halga-h. kádár-h. leel-h. lukas-h. tatár-h.

török-h. vér-h. 'stb.

Mi végre és minó nemzetek által hányattak ezen nagy rakás fbldek ? Щ ál*al ¿s

regen fürkészik a' tuddsok , miután a' Pontus fülötti halmazatokra értel- emeltettek ?

') Koeppen P. lífber Tumuli in Russland. St. Petersburg, 1836. in 8. §. 2.

12*
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mes utazdk terjeszték ki figyelmoket. Rendeltetésük korát illetdleg, el-

mondák tübben , miszerint ez vagy ama' nemzettdl származott sírhahnok

lennének; mások ellenben tagadák sokaságuk és bizonyos irányban talál-

tatásuk miatt temetdhely voltukat. Oda látszik immár mégis hajolni a' vé-

lemények' súlya, hogy kizárdlag sem egyik sem másik czélra nem alkot-

tattak eredetikép, hanem vegyesen egyre is, masía is. Azon számos véle-

ményzdk küzdl , kik e' részben nyilatkoztak , mindenek folott saját néze-

temmel találkozdnak vallhatom Demidoffét. Szerinte, ezen erddség ncl-

küli fold' mérhetlen terjedelme meg van rakva azon es ilesos alakú dombok-

kal , miket kurgánoknak mondanak a' vidékbeliek ; sehol sem találtatnak

olly sürüen és küzel egymáshoz , mint a' kercsi térségen , a' régi pontusi

királyságban ; azonban nagy számmal vannak a' Don martjaitól a' Pruthig,

és gyakorta rendes vonalu emelkedéshez hasonlitnak, minthakimérettek

volna. Mariopolnál kezdddott (így ir tovább) gyakori találkozásom ezen

csudálatos és általában 25 , 30 lábnyi magosságú emelkedésekkel. Kéttele-

nül emberi kezek által alakitatva; a' körüttük levó hantokbdl hányatott

üssze füldrakásuk. És \ abijaban nagy részének lábánál némi süllyedtséget

vehetni észre, ellenkezó esetben pedig egészen emelkedettnek látszanak.

Számos kutatások után meggyózódének mar arrdl, miszerint tübbek ezen

kurgánok kíi/ó'l sir gyanánt szolgáltak; de abbdl nem kell azt kúvetkeztet-

ni , hogy külünbség nélkül mind ezen czélra haszuáltattak volna. Némelly

irók , mint én is , meglepetve a' vonalak' azon sajátszerúsége által , mely-

lyekkel küzonségesen a' nagy távulságban elhelyezvék, strategiai combina-

tiot akartak benne fültalálni, állitván: hogy azok olly kijelölt pontok len

nének , mellyek szerint kellett a' barbárok' hordáinak , kik annyiszor át-

vonultak a' steppéken, külttízküdéseiket irányozni. Ezen vélemény épen

nem ellenkezik a' józan értelemmel, 's azon régi emlékeket illetó szdbeli

hagyományokkal. Szerintem (így folytatja Demidoff), az sem ok nélkül

állitható , hogy a' kurgánok a' hordák' helyenkénti táborozása alkalmával

emeltettek. Szolgálhattak azok a' szelek' erdszakai eilen, védhelyéül a' te-

lepi fónük sátorának , drhelyül , 's más , ki tudja mennyi végre , sót a' bar

bárok' d nrva szdnokldinak tribunjai, meg az áldozd papok' oltárai gyanánt.

Ha nevezetes hadi test vonula á t, természetesen kelld, és az értesitést коп

ну itd távulságban emelé kurganjait, akar jeladások, akar ti'íz által türtén-

tpk legyen a' küzlekedések, Megtürtént valamelly ütküzet, vagy természe
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tes halál, a' kurgánok magiikba fogadák a' holtak tetemeit, 's Ion elenyész-

hetlen emlékké, mellynek nevet adának; és így, ezen kietlen nema sikság

a* hajdankor embereinek emlékeztetdjelekkelbeültetettfolde vala1). Igen-

is, külünféle rendeltetésüek 's használatuak valának ezenmúVek, bizonyit-

ja helyzetük , alakuk , és helyenkint rajtuk ligy , mint bennük találtatott

eszküzük. Szerintem is szolgáltak: sir-, áldozd-, dr-, irán y-, határ-,

ved-, gy liles- 'stbféle halmokul. Radojitski liles 1824. kürül bejárván

a' dneper- és donküzütti vidéket egész le a' Kubán és Terek folyamig,

élénk vizsgálddás' küvetkeztében külün értekezés által ldn nyilvánitva bd

tapasztalása. Küzpontositott véleménye oda megyen ki, hogy a' kurgánok

leginkább a' mongolok' irányadd halmaik voltak legyen 2); de én ismét

csak egyoldaluságot látok conbinatioiban, mert 1000 évvel a' mongol ura-

lom eldtt léteztek mar a' Pontus' mellékén illy nagyszení és pedig sírokúl

alkotott halmok; bizonyitják ezt a' Don kürül és Kercsnél végbevitt ásatá-

sok , 's azokban talált emlékek, roppant kdalkotmányú giílaboltozatok. Vi-

lágos tanuságot teszen Herodot Krisztus eldtt majd 500 évvel, illyeseknek

a' scythák általi emeltetésérdl , így irván: „Humum certatim aggerunt ,

magnumque Studium adhibent, uttumulum erigant quam maximum" s). Sze-

rinte Indathyrsus scytha király Dariust az dsük' sírbalmainál (racpoi aarçwïoi)

megütküzéssel fenyegette ; sót mar a' scytha korszak eldtt a' kumereknek

léteztek sírhalmaik ( тасрод ) , mellyek az ó korában is láthatdk valának a'

Dneszter (Tyras) folyónál 4). Hasonld, de még nagyobb tévedésnek tartom

Pallas és Gtildenstädt' állitását, middn az elsdbbi nogaiak- utdbbi pedig szlá-

vok' sirhalmainak valija. Bulgarin , az a' legbuzgdbb szlaviszta , kereken

tagadja szláv népektdli eredésüket ekkép nyilatkoztában : „Unbekannt ist

es auch, welch ein Volk jene Skythen gewesen sind , deren Grabmähler noch,

heutigen tages im südlichen Russland aufgefunden werden; allein so viel ist ge-

wisz, dasz es weder Slaren noch Wilde aus Mittet-Asien gewesen sein können,

indem weder die einen, noch die anderen dergleichen Grabmähler zu errich

ten pflegten" 5). Isten a' megmondhatója, külün külün mindenik mikor és

') Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale. Paris, 1841. in 8. maj. pag. 326, 327.

') Bulletin des Sciences Historiques, Antiquités, Philologie. Par. M. M. Champollion. Paris, 1830.

n. 9. Septemb. pag. 37—41.

*) Herodoti Historiarum Lib. IV., cap. 71.

*) Herodot, u. o. L. IV. cap. 11.

») Bulgarin Th. Russland. Riga, 1841. Gesch. H. S. 536.



94 LEBEDIA.

minó nemzet által vagy mi czélból hányaték eredetikép. Más lehetett riso

rendeltetése , más isinét késóbbi használata egyik vagy másik halomnak.

Maga a' helyzet, távulság és halomsorozat mutatja, mikép irányt, vonalt,

határt vagy folyd menetelét jeloltek némellyek ; mások ellenben majd nem

rakáson egy kitiínóbb koiül helyezvék. Az illyeneket bizton sírhalmok-

nak, Necropolisoknak állithatni. Vannak azonban ollyak is, mint mindly

pontoknál utinaplómban megjegyzém, például a' Buk mellett Beszarábiá-

ban, Molocsna, Takmak, Berda 'stb. folyoknál úgy Bestasnál , mik ezernyi

aprdcska halmoktdl , egymástól bizonyos kisebb távulságra fekvdktdl kör-

nyeztetvék. Az illyenekrdl még egy utazdnál sem tala) tam észrevételt, hol

Ott ezek világosan a' vándornépek' telepedési és ülési helyeiket árulják el,

a' kis halmok a' nép'sátrai helyét jelentvén. Anyaguk is különbözd sokak-

nak, mert némellyek merdben földböliek, mig mások quartz vagy más

kdhalmazbdl üsszeállitvák. Bizonyos kort, czélt és rendszert tehát minde

rn k' tájékzásánál kitüzni akarni balgaság vol na: elég ha azt tudjuk, hogy

több ezer évek alatt, különbözd népek által más és más czélra alkotott 's

használt múvek. Mind véleményben vala 's mit bizonyita Strandmann J.

a' kurgánokrdl azon munkájában , mellyet Koeppen illy czímmel jelölve :

„Allgemeine Bemerkungen über die alten Grabhügel oder Kurganen in Russ

land und Sibérien. Londres 1816/' gr. Rumjanzow birodalmi cancellar'könyv-

tárában látott ') , minthogy tudtommal napvilágra nem jöve , hozzávetdleg

sem állithatom : vitatott legyen banni ellenkezdt a' fdnebb eldadottaktdl ,

puszta véleményekre adatok' elleneben nem épitünk. Déli oroszország' ezen

hajdanságainak vidékterjedelmét is meghatározák mar némelly tuddsok.

Koeppen Péter orosz archaeolog Herodotus' Scythiajának végzetével meg-

szüntnek állitja déli irányban, éjszakfelé a' kurszki kormánymegyében túzi

kiterjedésüket: „Diese Tumuli des Südens (úgy mond) enden mit der Grun

ze des frühern Herodotischen Scythiens. Die nördlichsten , die ich hieron

kenne, sind die, welche sich zwölf Werste (1% Meile) nördlich vonOboJan im

Kurskischen Gouvernement neben den Drosdowischen oder sogenannteti Ko-

sakenwirthshäusern befinden" 2). Miután minket, és a' régiség' kedveldit

leginkább a' valddi sírhalmok , vagy azokon és alattuk találtatd emlékek

érdekelnek , a' kdszobrok- vagyis kameni-babák' vizsgálatába bocsátkozom.

') Koeppen, Deber Alterthum und Kunst in Russland. Wien, 1822. S. 6.

'J Koeppen P. Leber Alterthum und Kunst in Russland. S. 5.
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Leeeldbb is kivánatos annale kimntatása : hol es melly vidékeken ta- кбмоЬгок'

° r * videke.

láltatnak kdszobrokkal ellatott halmok ; vagyis : minó geographiai határok

küzé helyzendd lételük?

Utazásom' napi rendébdl mar fönebb észrevehette kiki, hogy jelenben

nem kivül a kurgánokon, hanem a' gyarmatosok' házai kürül keresenddk

az efféle emlékek; annyiban mégis okulhatunk mostani helyeikból, misze-

rint a' faluktól nem épen nagy távulságokra íVk \ o halmokról hordattak be

л terhes munkát fültételezó nehéz kódarabok ; a' melly vidékeken tehát

sem a' bal шик fülütt, sem a' falukban nem létezrtek, ott \ alojaban valahai

létezésük is kétséges, sót majdnem lehetlennek mondható. A'régibb figyel-

mes utazók azonban kisegitenek némikép e' homáiyosságból ; füljegyezték

ugyanis némellyek még akkoron, midón azújszállitványokkapzsiságanem

mozditá el eredeti helyeikból , hoi is mind pontokon nagyobb vagy keve-

sebb számmal fültúnésüket. Pallas, Güldenstädt, Klaproth meghatározó-

lag nyilatkoznak a' fülütt, hogy a' Dneper és Don küzütt találtatnak leg-

nagyobb számmal , a' Donon tul mar ritkábban ; Kaukasz' fblsd részén Ku

ban és Terek folyamokig, Kuma, Byvala, Tasle, Donguszle, Jei, Csalbasz,

Kalauz , Jegorlik és Manies folydk kürül helyenként. Jenisei , Irtis és Sza-

mara vizeknél mar ritkán egyes példányokban. ím ezek Pallasnak ide

vonatkozd nyomatékos szavai : „Auf den Anhöhen am Taschla zeigten sich

schon fern diejenigen , grobausgehauenen Bildsäulen auf Grabhügeln , welche

in den Steppen um den Jegorlyk, Kalauss und Jei, ferner zwischen dem

Dneper und Donetz häufig sind" — „Am Jenisei sind auf den Gräbern auf

gerichtete Steine mit grobgebildeten Menschengesichtern nicht selten; am

Irtis und der Samara sind sie nur sehr einzeln vorgekommen, als ob die Na

tion , von welcher sie herrühren , diese Gegenden nur ihren Zug genommen

hätte"1). Klaproth Gyula imigy nyilatkozik helyeikrdl : „Solche Stein

bilder sieht mau häufig in dem westlichen Theil der Steppe im Norden des

Kaukasus an den Flüszen Kuma, Bywala, Taschle, Dongusle, Jei, Tschal-

basz, Jegorlyk und Manitsch, so wie auch in Menge zwischen dem Don, Do

netz und Dneper" 2). Saját tapasztalásom és a' régibb utazdk tanutétele elég

') Palla« P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die Südlichen Statthaltersch. des Rusi. Reiche in

den J. 1703 u. 1793. Leipzig, 1709. in 4. I. Bd. S. 436. ff.

') Klaproth Jul. Reise in den Kaukasus und nach Georgien, unt. in d. J. 1807 u. 1808. Halle, 1812.

in 8. I. Bd. S. 264.
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séges ana, hogy с szobrok' honát foleg a' Don éa Dneper kíizé helyezzeni,

tldi hatáníl valamint az Azovi tengert, íígy éjszak szélességi vonalban Char-

kov vidékét jeloljem ki, legvalódibb bazájokul a' Dneper' bal és Don jobb

részét alapitván meg; kizárva belüle a' krimi félszigetet, bol utazók bizo-

ii \ ¡lusa és késóbbi üntapasztalásom szerint is, külünüsen a' déli részeken

épen nem találtatók , ámbar Koeppen ott is mond lenni Bagcseszerai1 kür-

nyékin, midón azok' kiterjedési pontjait ekkép határozza meg délróli éj-

szakra mend irányban: „Von den Steinbildern steht, soviel mir bekannt

ist, das südlichste in taurischen Gouvernement , auf der rechten Seite des

Katscha-Flusses , im Jfesten von Bahfschisaraj. Das nördlichste derselben ,

welches ich zu sehen Gelegenheit hatte , befand sich im kurskischen Gouver

nement , auf dem halben Wege von Bielgorod nach dem gräflichen Schere -

metew'schen Kirchdorfe Borissowka im chotmyshsk'sehen Kreise" '). Az éj-

szaki határvonalra nézve másbelyütt szinte hasonlóan fejezi ki magát im

ezekben : „Gerne wäre ich in der Meinung derjenigen beigetreten , welche

die südlichen Grabhügel , besonders aber die Steingebilde darauf, nur

atf der östlichen Seite des Dnjepers suchen. Doch Güldenstädt (II. 173) und

Sujete (I. 187—192) scheinen das Gegentheil zu beweisen. Die nördlich

ste Statue rordedalischer Art, sah ich auch im kurskischen Gouvernement,

auf dem halben Wege von Bjelgorod nach Borisowka im chotmyskischen

Kreise ; es ist aber dieselbe leider von ungeweihter Hand daheimgeführt wor

den ; wohin?— das konnte ich nicht erfahren". Лет bozom kétségbe Koep

pen saját tapasztaláson épült állitását az éjszaki terjedés' kitüzése kürül

annálinkább: mivel ezáltal fönebb S zar be I városnál, a' mai Belgorodnál

mondottak nem kis gyámokot nyernek Lebedia' éjszaki vonalának megha-

tározása tekintetében is : Chersonesusra nézve azonban, csak kivétclkép en-

gedbetem meg, hogy cgyes ponton és hihetóieg nem igen íoltünó számosb

példányban mutatkozhatott; mit talán ujabb korban vittek oda némelly

lakosok a' steppékból.

Minónemzet- Mellyik ncmzettol maradtak el ezen kófaragványok ? annak megfejté-

И a' szobrok? sen mar rég torék fejüket a' tudósok. Herodotusnak azon tanntételét,

mellyben Kiz-Azsia- és Pontus' vidékein számos kdoszlopok' (отцЛт) fön-

létet mondja 3), ezekre épen nem, inkább, mint mar megjegyzém, a' sok

') Koeppen P. Ueber Tumuli in Russland. St. Petenburg, 1836. in 8. §. 7.

-) Koeppen P. l'eber Altertlium und Kunst in Russland. Wien, 1822. in 8. S. 6.

») Herodoti Histor. Üb. II, 120. VII ,34.
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szor érdeklett utmelletti kdoszlopokra alkalmazhatni. Nchány vélemény-

zdt fönebb megemlitettcm. Mongoloktdli származásukat vitatóknak indokai

leginkább a' szoborfdk' alakzatáról vonvák le ; mit azonban kevésbé a1 faj-

ábrázolásának mint inkább a' múvész' ügyetlenségének, bizonyos szempont-

ból pedig eszélyes tapintatának nihatni ful ; mert ha a' mongol ty pus czé-

loztatnék általa kifejeztetni , minden szoborío tompa orral adatnék : sok

jelespéldányokmindazáltalellenkezót bizonyitnak. Eldünti a* mongol szár-

mazati kérdést azon Tontos ok is , hogy azok' valódi hazájában illy szob-

rok elo nein fordulnak. Pallas! és Klaprothot Ammianus Marcellinusnak a

húnokat érdekld némi kitételébdl vont hibás értelmezés csábitá el, hogy a'

húnokat mongoloknak, e múveket pedig mongolokénak vélnék. Azt állitja

ugyan is Marcellinus tübbi küzott, hogy a' hiínok olly annyira görbedt ter-

metiíek , hogy dket két lábon jará vad állatoknak lehetne tartani , vagy

olly durván faragott oszlopoknak emberi ábrázatban, minók a' hidakat tar

to czülüpzéseknél láthatók. „IItumi —prodigiose deformes et pandi, ut bi

pèdes existimes bestias , reí guales in conmarginandis pontibus effigiati stipi-

tes dolantur incompte in hominum figuras" '). Igy ir Marcellinus. Ezen so-

rokra épitve ekkép nyilatkozék Pallas : „ Wenn man nach dem Gesichts

charaktere dieser Steinbilder urtheilen will, so müssen selbige von einer Mon

golischen Nation herrühren. Und wenn die Hunnen, wie aus deren, körper

lichen Beschreibung, die uns die griechischen Geschichtschreiber hinterlassen

haben , und aus einigen hunnischen Namen wahrscheinlich ist , ein mongoli

scher Stamm, vielleicht die vor Alters, nach kalmükischen Traditionen;

westwerts gezogene Horde der Oelöt gewesen sind, so konnte manfüglich

diese Denkmäler ihnen zueignen. Ammianus Marcellinus erwähnt schon dieser

Steinbilder um die Ufer des Pontus , und vergleicht die Gesichtsbildung der

Hunnen mit denselben" 2). Klaproth , middn a' mongol alakií szoborfdk'

vonásai után szinte hún eredetüeknek nyilvánitaná , követközdkben feje-

zi ki magát : „Diese Statuen tragen das Gepräge eines hohen Alters an sieh,

und es scheint , dass sie schon zur Zeit des Ammianus Marcellinus vorhanden

waren , denn dieser sagt als er die Hunnen beschreibt .• solche grob gearbei

tete Pheiler in menschlicher Gestalt, wie man sie an den Ufern des Pontus

') Ammiani Marcellini Herum Gestarum, Lib. XXXI. cap. 2.

') Pallas, Bemerkungen. 1. Bd. S. 439.

II. Kot. 13
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sieht" l). Mennyi hiba, millyen tévedés e' világliirú két tudds' rovid sorai-

ban ! Tévedés a' húnoknak innngolokkali azonitása; még nagyobb botlás a'

„conmarginandis potitibus" szavaknak Pontus' martjaira értelmezése. így

kelctkeznek és terjednek hibás magyarázatokbdl bistoriai phantomok; oily

tárgyak vitatása és elbitetései, mikrdl a' jámbor régiek semmit sem tudtak,

mondani nem akartak. Marcellinus hidak' czülüpeiról beszél , 's azokhoz

basonlitja a' luínokat hibetdkép lovagld életmddukbdl származbatott gor-

bedtségük miatt: éstámadt két német tudds másfél ezred év mulva, kik sza-

vaibdl a' Feketetenger (Pontus) partjainál levó kdszobrokra vonnak beldle

eldüntd bizonyitást ! Tévedéseiket észrevették ki is igaziták maguk a' figyel-

mes német irdk. Zwick ellenük nyilatkozott mar 1835-ben2). Bckellnyil-

tan vallanunk, miszcrint a' gürüg és rdmai irdknál ezen múvekrdl emléke-

zet nem találtatik. Ilcrodotusnak fönebb érintctt „stela" kifejezésú" szólása

szobrokra épen nem, inkább azon utmutatd oszlopokra vonatkozik, mik

ról bellyel közzel mar elég boven szdltam. Egyetlen világos bizonyságRu-

Hiin-icyth« bruquis Vilmos minorita szerzetesnél maradt fbn , mibez e' részben ra-

fajun^1)ekt¿igaszkodnunk lehet. Rubruquis (Ruisbroeck) ugyanis IX. Lajos franczia ki-

maradtak. rálynak leven küldütte Mangu mongol khánboz 1253-ban, tilintan a' tau-

riai vagyis krimi félszigetben kiszálla , a' Dneper- és Donkuzti térségeken

ép azon irányban vonult keletfelé, mellyet én küvettem, az ót is meglepd

halmokrdl 's mar akkor fünvolt kdszobrokrdl két izben ekképnyilatkozik:

С'от an ifactum magnum tum и lum super defunctum , et erigunt ei STA

TUAM versafacie ad orientent, tenentem ciphum in manu sua ante umbili-

cum". I sinéi : „Ibamus ergo versus orientent , nichil videntes nisi celum et

terrant, et aliquando mare ad dextram, quod dicitur mare Tunays, etetiam

SEPULTURAS COMANORUM, que apparebant nobis a dtiobus leíais se

cundum quod solebaut párentele eorum sepeliri simul" *). Elvitázhatlanul

kúnokénak , azok' családai' temetkezésére szolgáldknak , és így valddi kún

necropolisoknak valija a' nagy sírhalmokat; azokénak a' szobrokat. Ne is

mondja senki, bogy Rubruquis' „Comanus" nevezése a' tatárokra vagy mnn-

golokra vonatkozik. Igen jdl megkulonbozteti d mind ezen népeket egy-

mástdl , leirja emezeknek is más alakií sfrjaikat 's temetdhelyeiket. Itt d

■) Klaprolh, Reise, 1. IM. S. 264.

') Dorpater Jahrbücher für Literatur. 1835. Octob. S. 287, 366.

») Recuiel de Voyage». Tom. IV. pag. 237. 247.
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mult idôkiôl beszél világosan a* „solebant sepeliri" kifejezésben, azonmult-

rúl , midon még a' tatárok- es mongoloktdl el nein foglaltatván , kiínok ál-

tal biratott e' fold; egy részben pedig a' még ott elmaradt vagy a' tatárok-

' kalMagyarhonbdl visszavonult kúnokra czéloz, mindkkel csakugyan talúl-

kozásárdl érdekes tudósitúsokat kozül. Hogy e' szerint magyarázanddk a'

kiínokra vonatkozd tudúsitásai , kéttelené teszi im czen háromszori kife-

jezése is: „Et inter ùta duoflumina in Ulis terris , per q/ias transivimus,

habt'taba nt Coman i Capchac, anteqtiam Tartarí occuparent eos", [sm ót :

„Quae tota inhab itabat ur a Com man is Captliatf'. Végrc: „In illa

planicie solebant esse Сo man i antequatn tenirent Tartar?' ') Távul

sem batottak be tebát Pallas , Klaprotb és Koeppen Rubruquis' iratának

szellemébe, middn reáfogák, hogy a' külonbozd népek' sírhalmait mind

kiínoknak rulajdonitja. Ezen magyarázat valdban nagy elhirtelenkedést

tanusit. Egyebiránt, bogy semmi részben sem illették a' latárokat és mon-

golokat, elég bizonyságul szolgál Plan Carpin János szerzetesnek 1245-ben

a" inongolok kózt járt pápai küvetnek azok' temetkezési szertartásárdl adott

htí rajza, mellyben elféle miívek' készitésérdl mélyen halgatva, árkokkal ke-

ritett sírkertekbeni eltakaritatásukat nyilvánitja. Bdvebb meggydzddés oká-

ért fölhozom saját szavait: „In terra eorum (így ir a' mongolokrdl) sunt ci-

meteria duo. Uttum in quo sepeliuntur imperatores , duces et nobiles от/tes :

et ubicunque moriuntur; sepelitur anient cum eis aurum et argentum multum.

Aliud est in quo sepultisunt Uliqui in Hungaria interfecti fuerunt: multienim

ibidem occisifuerunt" 2). A' tatár fdnükük' temetkezéshelye tebát, valamint

a' inongoloké is külonválasztott pontokon létezett; azoké ugyan is tobbi

kôzott a' kúmamclléki Magyarvárosban , mint Michovius és Ananiai Ld-

rincz bizonyitják. Michovius írja a' XV-dik században Timur vezérrol

(Tamerlan): „Is multa bella féliciter gessit , et Cwitatem magnam in terra

Czahaidi, idest .• Tartarorum Zauolhensium, nomine Cumumedezar (Cu-

ma-madzar) expugnando desertauit, stant dont us illius civitatis muratae va-

atoe, et Ecclesiae ofim Gothorum trecentae in ritum Mahumeticum et Mes-

quitas absque habitatoribus redaetae. In Castro illius Civitatis fit sepul

tura Imp er at orum Zauolhensiu m" *). Ananiai Ldrincz XVI-dik

') Recueil de Voyages. Tom. IV. pag. 2IÖ, 240, 253.

') Johannis de Plano Carpini, Historia Mongolorum quoi nos Tartaros appellanms. Cap. 1. f. IV.

Recueil de Voyages et de Memories. Paris, 1839. in 4. Toni. IV. pag. 630.

') Pistorii, Polonicae Historia« Corpus. Basileae, 1583. fol. Tom. 1. pag. 129.

13«
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századi olasz geographus megjegyzé ; „Onde si scorge poco lontano С a m i-

nazar (Cum-mazar), dove si sepelir a/to li Imperatori dei Tarta

rí Zavolghensi, avanfi che fossero stati estiticti dai Precopiti loro tie-

mici" 1). Maguk az orosz évkiinyek is igazolják a' sírhalmoknak kúnokhoz

kiket ók mindenkor paldcz (Polowczi) néven emlegetnek, kizárdlag tar-

tozasát. A' Kalka viz mellett 1225-ben türtént szerencsétlen ütktizet eldtt

Hamabeg tatár vezér megveretésérdl ugyan is olvashatni, miként az magát

a' paldczok' kurgánjai (sírhalmai) küzé vonván , aztán a' paldczoktdl meg-

támadtatott és megületett legyen 2). Elég tanuadások ezek , úgy vélem a'

kdszobrok' nem más, mint kúnoktdli származásának megbizonyitására. Mar

ha ezen nemzet' türténetét mélycbben vizsgáljuk, be kell vallan пик a* „Cu-

manus" név alatt azon rokonfajú és nyelvií népnek értetését, melly az

orosz és Iengyel krdnikákban Polowcz és Petseneg, a* byzantiaknál Coma-

nus, Patzináka és Patzinakita, a' magyar évkünyvekben Сuni, Cumani,

Besseni, Bisseni azaz kún és besenyó nevezettel fordul eló ; melly ezen vi-

dékeket a' legrégiebb idó'k ota scytha , hún, turka , kazar 'stb. majd Osszes,

majd ismét felekezeti számosb nevekkel illetve lakta. Mindezeknek a' ma-

gyarral egy türzsükrdl szakadása, és azonos, meróben dialectusi küliinbüzé-

sü nyelviísége valamint mar eléggé kitüntetett, úgy az alább mondandók-

ból isminden lépten nyomon bebizonyuland. Mihezképest kimondom hu-

zamos meghányás után keletkezett abbeli eros meggyozódésem' és rendit-

hetlen hitemet : hogy ezen kdszobrok hún-scytha n é p с s alad-

hoz tart. o z ó, és így magyarfajú népeknek sok száz, só't ezer

évek alatt készült síremlékei, melly nyilvánitás a' miívek' rész-

leteinek megvizsgálása által is valósággá emelkedik ; mielótt azonban illy

térre vezetném az olvasót, egy Achilesscl fbléró ellenvetést szükség legyóz-

nünk. Ebból áll az:

A magyarok- Tudatik a torténetekból , hogy az érdeklett keletrol ktiltüzó népfele-

nul is ltîteztck

кояиоЬгок. kezetek, u. m. besenydk, jászok, kúnok, paldczok különbözo idó'szakok-

ban jobbára a' Magyarhaza' határi küzt ver- és nyelvrokonaiknál keresve

menedéket, végtére ott települtek meg: lehetetlen ugyanazért, hogy ne ta-

láltatnának nálunk hasonló kószobrok , ha csakugyan azoknál volt vallásos

') Fabrica del mondo. 1596. in 4. Cf. Jahrbücher der Liter. Wien, 1834. LXY. Bd. S. 19.

') Tatischtschew. Bd. Ill, S. 437. Cf. Hammer, Geschichte der Goldenen Horde in Kipcsak. Wien,

1840. in 8. S. 88.
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nemzeti szokás illy emlékeket állitni halottaik íultítt. Igazuk van az ekkép

okoskodóknak ; sdt én még azt is hozzá adom, hogy a' magyaroktúl, mint

rokon liíjttíl szüksegkép kellett volna funmaradniok efl'éle jeleknek hazánk-

ban. Kétségkivül lennének Moldvában es Beszarúbiában, meg a' Dneperig

terjedd vidékeken találtatdk ; miknek azonban semmi nyoma. Megfejtjük

a' nehezséget, csak egy kis türedelmct kérünk.

Middn a' magyar és késdbb az imént elsorolt népfelekezetek a' Duna

és Tisza' vidékein meghonosulának, val lasos dsi szokásaikat nein sokára a'

kereszstyénnel váltották fïil ; kuvetkezdkép e'régi pogány divatnak is hát-

térbe kelle vonulnia nemesak: hanein erds rendeletek hozattak minden po

gány szokások-és maradványok'gyókeres kiirtására; ha voltistehát ittott

a' pogány ríivid iddszakbdl bar mind emlékeztetd jel, tüzzel vassal rom-

boltaték 's örök enyészetnek adaték által, mert így hoza magával a' keresz-

tyén buzgalom, ezt réndele az egyház és így kivánák a' vallas' emelkedését

szivükün viseld hatalmas királyok. Hogy pedig léteztek hazánkban egykor

illy kdszobrok: azért évkünyveink- és okleveleinkben találtatd számos ta-

nutételek kezeskednek. István ifjabb királynak Pous inester és testvére'

Domonkos' részére Enczenfuld iránt 1267-ben kelt adományleve tartja:

„Quondam terram Enczen vocalatu, sitam inter villam Cassa, et villain Scy-

na, quamfluvius Cuzmendpercurrit —- conlulimus". Az adományzott fold'

határárdl pedig mondatik: „Deinde indem radii ad STATUA31 LAPIDE-

AM, quae dicitur BALWANKEW, ubi sunt 1res metae" '). Ugyhiszem, a'

Kassa kürüli bálványküvet senki sein gyanitandja római maradványnak.

Szerte fordulnak eld a' hazában oklevelekbdl érthetdleg bálványküvek. Szint-

azon István Agasvár' adományzásárdl kelt 1265-diki leveleben a'Pasztd kü-

rül Hevesvármegyében létezett némi faluk határát kijelólve emlitetik: „Dein

de cénit ad BALUANKUTVE, et iln sunt quatuor metae"2). II. Geyza kir.

a' péesváradi benezék monostorának birtokát megerdsitd 1158-diki leve-

lében mondja: „Duo; quoque Domoslaus praediis ditavit monasterium. Ma-

tieg, quod ab oriente terminatur Aruc et Kertvelfa, et KDBALVANY" *).

Szentek szobrait 's keresztyének emlékeit soha nem nevezék dseink bál-

ránynak ; egész bizonyossággal állithatni ennélfogva az illyenek' pogány

') Feje'r, Codex Oiplomtaticns Hungarian. Tom. IV. vol. 3. pag. 411, 412.

J) Feje'r, 1. c. Tom. IV. vol. 3. pag. 203.

•) Fejér, 1. с Tom. 11. pag. 149.
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korbeliségüket, vaîamint aft'ölütt sem lehet kétség, hogy Komárom-, Pest

es Soinogyvármegyékben Iétezó Bálvány es Bálványos nevú helyek szinte

illy neimí küvektól nyerék nevüket. Mar sz. István kir. 1001-diki adn-

mánylevelében elójo Baluanos mint hely; 1015-diki másik levelében:

Hal nanus és К и bal nan, mint határok. I. András kir. 1055-diki leve

lében: BaluvanaésBolnuan 's tübb számtalanok. Erdélyben is léte-

zik Bálványos hegy és Bálványosvár meg Bal va ny osvárallja nevú

két falu fulsó Fejér- és belsô Szolnok vármegyékben , bizonyára пега iste-

nek szobráról, miket óseink soba nem imádták, liancm más nemiíekról el-

nevezettek. Nem kétlem, hevernek még ma is példányok némelly rejtek-

belyeken 's megrongálva ezen ósi imívekbdl: de mar nem pogány marad-

ványoknak , hanem szentek képeinek tartatva a" nép által ; miket gondos

fürkészés és czélszerü egybebasonlitás által lebetne derúre hozni. A' hün-

magyar rokonságrdl óshagyományok és híteles emlékek nyomán igen jól

értesült XIH-dik századi kronikásunk Kézai Simon beszéli a' Fejérvárme-

gyében fekvd hires tárnokvolgyi 's Patentianaváros melletti (Bata és Érd

kiizütt) hún-római ütküzetre vonatkozólag Keve hadvezér elestéról , hogy

annak a" mais látszó szászhalmoknál ( százhalom ) Kevebáza vagy Keaszó

kürüli temetdhelyére kdszobrot emelének : ,.Curemqti6 Capitaneum prope

strafam , tbi STATUA est erecta LAPÍDEA more Set tic o solemptiiter

terrae commendarunt , partesque illius territorii CUWEAZOA propter hoc

rocaverunt" '). Bóvebben is kifejti e* tárgyat a' Turdczi néven isineretes

régi krónika ime sorok által: „Cum autem Hunt , hostem retrocessise co-

guouerunt, ad campum certaminis sunt reuersi, cadaueraque suorum, et Ke-

we capitana', recolligentes , more Scyth'co, jaría sírafaai comrnunem, de-

centi cum honore , coadigпае tradiderunt sepulturae , et nihilominus tantae

rei perpetua pro memoria, ibidem STATUAM siue COLUMNAM LAPI

DEAM solennem erexerunt, locumque ilium KEWEOZA rel KEWEHA-

ZA vocacerunt. Nostra quoque aetate , locum eundem , corrupto rel malata

vacábalo , prout id apud Húngaros fieri solet , JKEAZO appellari, hand ab

surdum est arbitrari" 2). Egyébiránt szinte ezen krónikák szerint tübb kún

vezérek, mint Bêla és Kadicha sót maga Atila is ugyan e' hiin Necropolis

') M. Simonis de Keza Chronicon Hnngaricum. Budae, 1782. in 8. cap. 11. pag. 42, 43.

») Joh. de Thwrocs Chronica Hunger. P. I. с. XI. Ар. Schwandt. ed. cit. T. I. pag. 59.
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ban leltek orOk nyugalmar. Ezen híteles adatok' nyomán fejtegetódzütt még

e' hajdanságokrúl alapos ¡smerettel birt Oláh Miklós esztergonii érsek is 1);

melly tanutételeket egybcállitva bóvebben elóterjesztém az 1839-diki Fi-

gyelmezdben '). Hová lettek e' nagyszerü cmlékek? mar a' nagy tudomá-

nyu Cornides Daniel gondosan kutatta : de kivánt sikerrel nem koronázta-

ték nyomozása, mint Pray Györgyhöz Pestrdl septemb. 19. 1777-ben irott

levclének ime soraiból kitetszik : „Excursio in Procmciam Albmsem cum Ill-

mo D. Comité meo et Perill. Dtio Ludovico Domokos Judice Dehrecinensium,

facta, in caussa est, quod ad postremas Tuas Tibi serius respondeam. Nimi-

rum incesserat nos desiderium videndae illius columnae lapidae in Ka-

jaszó, seu Keweháza , ubipraeter At¡lam Regem, Kewe, Radicha et Be-

la, Duces Hutigari, si Thurotzio et Olaho fides est, tumulati dicuntur. Va

gus hodie Kajazo- Sz en t- Péter audit, ubi tarnen praeter rudera cete

ris cuiuspiam aedificii, nihil quod Mausolaei speciem referat, deprehendimus.

Mworutn subcamerationes , quae restant , in сelIant гinear¡am convertit Si

gismundos Kutas , loci compossessor. Caeterum nulla apud pagi incolas de

condito ibidem Atila, tel alio quopiam Heröe Пи/igaríco traditio superest.

JE locorum , quae peragravimus , positione , pronum fuit colligere , civilatem

Potentianam, quam annales nostri inter Tétén et Száz-halom collocant, non

alio stesisse loco , quam ubi hodie est oppidum Hasabeg (Érd). Inter Baracs-

Jtatn et Á'ajaszó-Szent-Péter , quae dimidiae horae intinere distant , collap

ses ceteris a/¡cuius Iempli parietes offendimus, prostratosque humi lapides

niolis grandioris. Quae dum examiuamus, duo monumento reperimus; quibus

tarnen explicandis Oedipo coniectore opus est. In uno eorum tres viri, i api

le nudo , barba spissa , amictu , qui ad vestitum ceterum Dacorum in colum

na Traiani repraesentatorum accedit , manu altera demissa , altera cupula

gladii adtnota , umbilicotenus offabre coelati erant, sine ulla adiecta épigra

phe. Fragmentum Lapidis alterius homúnculos aliquos ostentabat cum in

scription latina , ob litteras maximum partern detersos illegibili, pugnum

que praeterea , qui crucem dimittebat hunc in modarn decussatum. (kézben

lefelé tartott kereszt alaku eszküz látszik ittrajzolva, melly keresztnek

három ága ismét keresztvonáscskával bir). In campo Tárnokvólgye , clade

') Oláh Nie. Hungaria et Atila. Vindob. 1765. in 8. L. II. , с 2. §. I. pag. 101 , 102. §. 111. pag. 105.

с 16. §. IV. pag. 187.

J) Figyelmezó az egyetemes Literatura' köreben. Pest, 1830, 10, sz. 151, 152 szel.
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Huntiorum memorabili, conspeximus prope pugnam Tárnok, columnam

grandiorem lapideam prolixa imcriptione latina insignitam , honoribus que

Imperatoris Severi dientam , quam tarnen , quia paueis in loeis legipoterat

a /iah/s , et quia initium dumtaxat imeriptionis e terra prominebat , reliqua

columnae et inscriptionis parte terrae infossa, describendum non putavimus.

Nullum alium expeditionis nostrae litterariae fractum tulimus" '). Igenis

méltdnak tartottam a' levél' e' fontos kutatásra vonatkozó részét hazámfiai-

val egész terjedelmében megismertetni. Némi irányadásul szolgálhat az

még egykor a' fürkészóknek. Hogy azonban kittízott tárgyunktól messzi

el ne térjünk, hazánkban a' pogánykorból fonmaradt kószobrokra érlel-

meztetik sz. László kir. 1092-diki türvényének ime rendelete isi „Quicon

que ritи gentilium juxta puteos sacrificaverint , vel ad arbores etfontes et

lapides obtulerint, reatum suum bove luant" s); de ezt mar csak azért

sem alkalmazhatni efféle szobrokra, mivel a' kozépkori torvényekben , je-

lesen a' nanneti concilium' ime szabályában : „De arboribus etfontibus et

la¡iidUm s daemonibus consecratis" , ismét N. Károly' Capitularejában :

„Item de arboribus , telpétris, vel fontibus, ubi aliqui stulti luminaria vel

alias observationesfaciunt, omnino mandamus, ut iste pessimus, et Deo exe-

crabilis, ubicunqtte i/ivenitur, tollatur" hasonlrful kövek fordulnak e\6, mely-

lyek iránti paranesa az idézett magyar türvénynek merden ezekból látszik

kolcsünüzve lenni 8). Kiviláglik tehát a* mondottakból , hogy a' jelenról a'

mult idókre kovetkeztetést vonni épen nem lehet. Hol es mellyik halmok

alatt nyugszanak a' honszcrzo" 's országalapitd magyarok csontjai г ámbar

számtalan halmok rol emlékeznek régiségeink, meghatározni egykettót alig

képes a' buvárkodd. Geyza kir. a' garammeléki apátságot alapitó 1075-diki

leveleben mondatik: „Ad sepulturam Gundrajdi in montículo, ubi anti

quorum sunt corpora" *). A' keresztségfolvételeutánfélszázaddalrégiek' te-

metkezési helyének nevezett halom (monticulus) bizonnyára pogány eló"-

dök' sírjául szolgált. Még világosabban szrílnak a' késóbbi levelek. II. Béla

kir. a' pannonhalmi apátság' vágmcllékijdszágainak határáról kiadott 1138

') Codex Epistolarum Danielis Cornidcs ad Georgium Pray. Ms. in 4. Bibliot. Univ. Hung. f. 17S.

9) S. Ladislai Décret. L. ]. cap. 22. in Corp. Jur. Hang.

') Kollar Ad. De originibus et u »u perpetuo potestât is Legislatoriae circa Sacra Reg. Hung. Vind.

1764. in 8. pag. 77, 78. — Cornides Dan. Commentatio de Religione veterum Hungarorum.

Viennae, 1791. in 8. pag. 42.

') FejiT, Codex Diplomat. Hung. Tom. I. pag. 430.
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diki leveleben áll : „Tendit inter duas villas, Ecclesiae scilicet S. Martini, et

Cittilium Posoniensium , cut notnen Vdvary ad arbores vlminas , et ibi habet

metam. Inde radii ad sepulchrapaganorum, inter quae est meta. Et

inde extra locum , cui menlio est in priuilegio Ladislai regis , tendit ad alia

sepulchra paganorum111). Az esztergomi káptalannak 1244-ben kelt

azon cgyességlevele , mellyet a' sági prépost- es Turdos nembeliek' részérc

adottki, Hontvármegyében létezd Kiirtös viz melletti Patata nevií fain

kürüli halom pogány sírnak mondatik ekkép: „Juxta praedictum stagnum

sunt duae metae, quorum una est populorum Castri Neugradiensis de villa

Oszlar , dein tendit versus orientem , cum binis metis communibus cum eis-

dem Castrensibus , et venit usque od locum qui dicitur Pag ans er , deinva-

dit ad vnum mont iс ulum, qui dicitur similiter Pagans er , vbi sunt duae

metae" 2). IV. Bêla kir. a' pannonhalmi apátság' deáki birtokát megerósitó*

1268-diki leveleben mondatik a' Holtvág kürül tcrjedó" némi határról : „In

de ad sep ul ehr um paganorum, et ibi habet metas" s). Az efféle ada-

tok bizonyos , meghatározott részletekrôl fül nein világositanak ugyan, de

mégis elég ujjinutatásul szolgálnak pogány óseink' sírjainak kinyomozása-

és teendó ásatások által megvizsgálása iránt; serkentenek a' íoldszinéról

elenyészett cmlékeknek a'sír'mélyébenkeresenddkáltali kipétlására; azon

osztünszerú reménnyel párositva: hogy az elódok' itteni emlékeit a'fckete^

tengermellékiekkel egybekapcsolhassuk. Krénikaink Arpad, Botond, Tak-

8on , 's egyéb vezérek' sirjairól 's belyzeteikról világosan szólnak ; az illye-

nek megásatása biztos eredményre vezetnének.-Mint enyésznek, mintpusz-

titatnak el egyébiránt szemünk' láttára a' tisztelendó ós régiségek? ñapunta

clóforduld ezernyi példákból meggyózodést szerczbet mindenki. Az erós

komiívek anyagi értékükért kapva' kapatnak mindenfclé épitési használat-

ra. Épen a' kameni-babáknak illy sorsárdl elég esetet hoztam ful Dneper

kürül jártomban. Hazánk sem mentetett meg a' vandalismus' efféle nemé-

tól. Mar egyhelyütt kimntatám a' szegedi vár' falaiban, mellyet a' türük

épitetett 1550-ben, ékes faragványú 's hengeralakií miívek' kéttelenül régi

jeles épületek- és egybázakból oda alkalmazását, maiglan ott találtatását 4).

') Fejér, Codex Dip'oniat. Hung. Tom. H. pag. 112.

') Fejtr, Codex Diplomat. Hung. Tom. IV. vol. 1. pag. 352.

•) С. о. Tom. IV. vol. 3. pag. 460.

') Szegedvárosában levó évgxamt régi föl irá»1 magyaráxata. Szeged. 1829. 8r. 55. I.

II. Kot. 14
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Csudálni lehet valdjában, hogy a' feketetengerme'léki steppékben annyi

századon keresztül tümérdek számmal mikép maradhattak meg épségben.

Ha a' kószobrokban gazdag vidékekre keresztyén vallas hatott volna be

hajdandta : maga azon nép , mellynek ossírjai fülütt diszelgének , képes le-

endett vala mero buzgalombdl mint megútált pogány ereklyéket saját ke-

zeivel íoldülni, szétrombolni. lllyen az eszméktól vezetett emberi tények'

forgandósága. A' mit egyébiránt honunkról mondottunk, azun kórülmé-

nyek hasonidul alkalmazhatúk .Mold va- és Beszarábiára , vagyis a' régi Cu-

mániára; ott is erós gyükeret vetvén a' keresztyénség, ép azon pogánymú-

rombolé szellemet idézék eló. Némclly újabbkori irók' saját nézetemmel

megegyezó véleményét emlitem még itt fol, nevezetesen Eichwaldét, ki

szinte Rubruquisra támaszkodva kúnok' szerinte a' magyarokkal egyetem-

ben a' li и n nagy családhoz tartozó népség' emlékeinek valija ezen szobrokat ').

M,n1^.,Iri*Jnel" Különüs sajátsága e* miíveknek, hogy mar részletes leirásukba bocsát-

kozzam, miszerint semminemú irásjcllemct észre nem vehetni rajtuk, és

ezt bizton elmondhatom a' régibb utazók, velem találkozó számtalan szem-

taniík és ennen bó" tapasztalásom titán; — a' mi anual csudálatra méltóbb,

mivel a' Pontus fblött sok száz évek' loi vían elterjedt lníii vagy kún nép

ség' irásismeretérol léteznek némi historiai jelenségek; 's azon kiínokról

továbbá, kik onnan a' mongolok elól elfutván , Moldva- és Beszarábiában ,

késóbb pedig hazánkban telepcdtek meg, л ¡lagos: ámbar késóbbkori és ma-

Hon »aját- g¿n álló türténetész jegyzette föl ktilönös betüjellemmel elésinket. Az el-

sóbbi télelre nézve híteles bizonyságul mutathatni ful Priscus Rhretor' kíi-

vetségi tudósitását, ki Attila' udvaránál tórtént dolgok sorában megjegyzi

egy helyütt, mikép a' inín király imokok által a' rómaiaknál (gorügok-

nél) lappangó szokevény húnoknak névsorát fololvastatta legyen. „Etenim

restare adhuc apud Romanos ¡Лигes transfugas, quorum nomina, ut er a ni

in charta desripta, jussit serióos recitare. Hi ubi nomina legerant, At

alas Bigilam una cum Esla sine mora proficisci iussit Romanis denuntialum,

ut omnes transfugas Scythicae nation¡a , quotquot in earum potestate essent,

redderent e' tempore Carpilionis , filii Aè'tii, Romanorum Occidentalium du-

cis, qui obses apud eumfuerat1. Ismét, alább emliti Onegesiról, Attila ro-

konáról és a' húnok kozt legfóbb tekintélyú egyénról, kinek egyébiránt

') Eichwald Ed. Reise auf dem caspischen Meere und in den Kaukatus. Merlin, 1838. in 8. I. Th.

2. Abth. S. в7в. СГ. II. Th. 2. Abth. S. 563. ff.
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gürüg nyelvbeni járatlansága a' tudósitás' szovegéból világosságra jó , hogy

Theodosius keleti császárnak levelet irt legyen, és hogy tiibben valának a'

húnoknál levélirással foglalkozók, kiemelvén küzólük némi Rusticius nevú

fülsó mysiai eredetú és a' hún nyelvben leggyakorlottabb férfiút, ki ügyes-

sége miatt alkalmaztaték effele szolgálatra; iniból ünként foly, hogy nem

más, mint hún nyelven szerkesztettek irományaik. Ekkép hangzik Pri

sms' nevezetes sora: „Die exorto, Onegesium adivimus dicentes, nos dimitti

oportere , ñeque nobis dintins tempus terendum esse, lile , AftНаш quoque in

ea esse volúntate , et nos dimitiere cottstituisse , respondit. Jtaque non multo

post consilium procerum de his, quae Attilas statuerat, habuit, et I it ter as,

quae Imperatori redder entur , digessit. Aderant quoque, quo

rum curae epist olas scrihere incumbebat , inter quos erat Rusti

cius, vire superiore Mysia ortus, qui ab Kostibm captus, cum dicendifacúltate

valeret , bárbaro operant in conscribendis epistolis navabat" 1). A' másik ál-

litást illetóleg is birnnk nevezetes adattal, melly küvetkezó" eseményben

van letcve: IV. Bêla kir. 1253-ban a' cseh Ottokár eilen rettentd harczot

vivott, miíkodve táborában elócsapat gyanánt a' még акког jobbadán po-

gány hitet valló kiín had is , kikct az egykorú cseh krónikúk „Latrunculi ,

AntiambulonesésCumani" névvel illctnek. Ezek tüzesfegyvereikkelBrün'

vidékeig dulván, a' hadjaratnál elesett feleiket ott temeték el, fülüttük sa-

ját betújellemükkel jegyzett kóemlékeket állitván; melly küvek késóbb Mor-

vaország' mostani znaymi kcrületében helyzett Oslanaw kis varos' küzeldé-

ben fekvö monostor kiirüli templom' podolatául használtattak ful, mik iránt

Balbini Bohusláv turtos jezsuita szemtamí 1677-ben ekkép értesit: „Super-

est hodieque aliqua barbarorum memoria non procul Evanczicio et Oslova-

neusi Coeuobio , insigne templum Christiattoriim , in quo phirima CUMANO-

RUM SEPUCHRA et SAXA UTERIS ILLORUM INCISA spectantur,

quibus saxis totumfere Templi solum stratum est ut ipse vidi" 2) Oily tu

dós férfi állitja illyeneknek fonvoltát, ki az idegen 's ismeretlen jellemií

kún irásról helyes tapintattal birhatott, 's birnia kelletr. A' ncmzeti dicsó-

ség és türténetirás' küzérdeke egyiránt igényli, hogy e' hajdanságok' kipn-

hatolására magyarhoni 200000 fóre menó kiínjaink az országunkkal majd

') Dexippi, KAnapii, Petri Patrien, Prisci, Malchi, Menandri llisturiariuii quae super sunt. Ком

пас, 182!). in 3. pag. 179, 207.

') Balbini Boli. Epitome Histórica reriim Bolicmicarum. Pragae, 1C77. fol. pag. 207.

14*
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nem szomszédos Oslanavba némi értelmes egyént küldjenek. Kózbevetett

figyelmeztetésem vajha ne hangzanék el a' pusztában.

Fülirások' nem létében a' halmok' belsejében találtató eszküzokból 's

jegyekbôl lehetne biztosan megliatározni a' sirokban porló egyének' saját-

kép mellyik népfelekezethez tartozását. E' tekiutetbúl mar tétettek ugyan

nyomozások: olly eredménnyel azonban nein biriink, melly a' kérdést el-

donthetné. Zwick a' Don , Volga és Kaukasz korüli sírhalmokban ember-

csontokon kivül fegyvernemiíeket, u. m. kardokat és réz nyilhegycket ta-

lált. A' fünebbi években Molocsna tájékán némi gazdag gyarmatosok kines

utáni vágyból tónek ásatásokar, liír szerint fáradságuk' helyenkinti megju-

talmaztatásával. Tudományos szempontból is irányozvák mar cfféle múté-

telek; mikbol elóbb késóbb csak kivánt foganat báruland a' tOrténetludo-

mányra '). Mig tehát erós ellenokok nem merülnek ful a' szobrok- és

halmok' eredete iránt, az elmondott adatok' vezérleténél kún-besenyó 's

magyar népfelekezetek' maradványinál egyébnek tartanunk lehet 's nem

szabad.

Ezen os ■ sírbalmok bclscjébe, teendu ásatások általi bepillantást szük-

ségkép azon fontos kérdés elózi meg: valljon ininószertartással bajták vég-

be kiín és magyar pogány oseink balottaiknak eltakaritását? E' kérdés,

hogy cddig pariagon íolvilágosilat lanul maradt , épen nem csudálkozásra

méltó, minthogy krO'nikáinkban olly átalános kitételen kivül, hogy pogány

szokás szerint temetteték ez vagy amaz {„sepeliverunt more pagano") , alig

találunk valamit följcgyezve; a' boni sírhalmok' kinyomozása és fülásatása

kürül pedig épen nem tétetlek elég foganattal intézkedések. A' gürüg és ró-

inai legrégibb korbaumár változó szokáeoknak találni nyomait; volt ugyan-

i.s iddszak, midón halottaikat megégetvén, hamvvedrekben tették le; más-

kor ismét a' holtak' tetemének épségben hagyásával koporsókba belyzése

vala divatos. Oseinknek vallási változó tanaikhoz képest, hogy majdillyen,

niajd amollyan szertartás divatozék egyik vagy másik rokonfelekezcteik-

nél a' messzi hajdankorban: annálinkább küvetkeztethetni, mivcl nyelvnnk-

és szolásmódainkban a' braminismus-, parsismus-, manichaeismus- és scha-

manismusnak találtatik élénk nyoma. Ezen átmeneti, vagy csak egyes fe

') Kurxe Uebersicht der in den Jahren 1842—1841. an der Nordseite des \sowisthen Meere» ge-

üfneten Tumuli; топ P. Küppt-n. — Bulletin Scientifique de Г Académie Im;», des scientes de

St. Petersbourg. 1845. N. 37. Toni. II. N. 13. Lat. 197—203.
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lekezeteknél rovidebb iddnkint foltiincdezd vallási nyoinokbdl tehát áltate

nos és aliando szertartására a' scytha népcsaládi hún, magyar és tobbi ro-

kon ágazatoknak, kevcsbé vonhatván kovetkezést, keresztyénségük elótti

temetkezési eljárásukat ncmi tájékozásul itt megtclepedésük szakábdl , és

egyedül azon kérdésre vonatkozdlag: valljon megégclték-e hallottaikat vagy

koporsdba zárva bocsáták sirjaikba.' magukból a' torténetkonyvekbdl k¿-

vánom kinyomozni.

Etelkozi utamban (81. lap.) Cedrcnns' byzanti ird' biteles tanutétclé-

bdl kimutatám, bogy a' Szvatoszláv' kievi fejdelem' 971- és 972-ben Bul-

gáriába rohand tabora számtalan besenydés magyar segédharczosokból va-

la szerkesztve. Ezen esemény ugyanis akkor ment végbe , middn inég a'

régi oroszok nem szlavizalddván el , a' kievi fejdelmeknek csak adozd né-

pei valának szlávok , az uralkodó 's birtokos családok ellenben kiín-orosz

clcmbdl állottak. Szvatoszláv' ezen bires hadvitelét Leo Diaconus szemta-

nii korülményesen leirván , a' szüvetséges magyarokat és besenytíket ata- '^евепуйк*

lános luin névvel illetve, im ezeket adía eld többi küzütt: „fíussi, cum de megégettft
J " ' halottaikat.

eorum transitu mtdissent, partem exercittis, eut 11 un nor um Btifgaroriim-

que multitudinem adiunxerunt, in Romanos praemittunt". Alább pedig scy-

tbák- é.s tauroscvtliáknak mondva a' besenyd-kúnokat és kún-oroszokat,

middn egyízben a'gorogük áitali megveretésüket eldadja, elbeszéli, miként

éjjeli boldvilágnál [az clhullottak' tetemeit rakásra bordván, meggyujtva

tobb máglyáknál elégették , melly alkalommal nemzeti szokásnk szerint

számos gorog foglyokat üldostek le. („Coepta iam nocte, cum luna pleno

orbe rolluceret, i/i campum egressimortuos suos conquisiverunt ¡ hos pro mu

ro coacerratos rogis compluribus accensis cremaverunt , in iisdem captivos

numero phrimos, riros et mulleres, patrio more i/tgti/antes".) A' holtak lel-

keinek továbbá ekkép áldozva a' Dunába csecsemds gyermekeket és kaka-

sokat fojtottak , minthogy illy pogány szertartás leven náluk kelendd, régi

gürogok' mddjára áldozának halottaikért; melly vallaseis szokásba (így fej-

tegetddzik Leo Diaconus) Anadiarais ésZamolxisnevií bülcseiktdl, vagyaz

Arrian szerint scytha ercdetií Achilles' társaitdl avattattak be1). Ezen neve-

zetes tanutételbdl erds álláspontot nyerünk a' kdn nemzet' hajdaniddktdl

fbgva gyakorlott halott-égctés' mcghatárzásánál, mit annál biztosban mond-

') Leonii Diaconi lliKtorianim I.ib. VI. raj>. I '. cd. Поппгп.ч. pag. 108, IIP, i.r;(>.
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hatunk átalánosnak , minthogy a' régi bulgartisok, szinte kirn eredetit nép-

ség kózt hasonló szertartást állit Leo Armenius к oraban (813—820.) ke-

lenddnek Theophanes' névtelen chronographja. Érd vagy Hanzsabég és

Bata közütt a' régi Potentiánál maiglan látható éskrónikaink' hú rajzai sze-

rint a' húnok' oda temetkezése által keletkezett nagyszerúhalmok'ásatásá-

bdl is fblderült immár azokban eibamvasztott tetemek- és eszkozök' létezte.

A' húnok vagy kúnok'ezen modoru bánásukrdl kétkedni okunktehát nein

marad fön , ha a' rokon magyar felekezetnek hasonló szokásáról is értesü-

ИаяопЬкер j¿st nyerendünk : melly iránt a' historia szinte eleggé kezeskedik. A' ma-

magyarok is. gyaroknak vezérek korában nyugot' tartományaiba csapásaikról nevezetes

tudositások jutottak hozzánk; il Ivon tübbi kozütt a' szentgáli monostor'év-

könyve , mellynek lapjain 925-ben tortént ottani hadjáratuk hosszan lei-

ratván, érdekes részletre találunk némi halotti szertartás-, külünosen a'ha-

lottak' megégetéséról. Leiratván ugyanis az „Ungri" névvel illetett nép'

tegzes és lándzsás hadának e' monostorba rohanása („Ingruunt tandemp/ia-

retrati ilti, piUs minantibus et spiculis áspera), beszéli az esemény jegyzóje,

hogy kettd küzdlök a' toronyba mené, annak tetején levó draga érczbülinek

vélt kakas-kép' lévetele végett; millón azonban az egyik lándzsájával után-

na nyúla , rendkivüli kinyújtóztában egyensúlyt vesztve , a' pitvarba esett

le és meghala ; másik pedig a' tetó" kcleti részére menvén , millón szüksé-

gét akará végezni, hanyat esvén le, iziglen üsszezúzatott. Ezeket, mint

Heribalt szerzetes szemtanu elbeszélé, az ajtó tornáczánál égették el, hosz-

szu lándzákkal piszkálván a' tüzet; és ámbar a' máglya lángjai a tetózetet

erdssen illctnék , Gal és Magnus' templomát föl nein gyujthatták. Im ezek

a' majd ezer éves eseményt rajzoló krónika' saját szavai : f,Duo ex illis

ascendant campanarium , cuius cacumim's gal. um aureum putantes , deumque

loci, sic rocatum , non esse nisi carioris nulnil¡ materiafusum , lancea dum

unus, ttt eum revellat, se validas protendit , in atrium de alto cecidit , et pe-

riit. Alter interea in dedecus font dei ipsiits ad summum pinaculi oriental's

veniens , dum ad alvum se parasset purgantum , retrorsum codeas totus con-

fractus est. (¿nos ambos, ut Heribalt post retulit , inter postes valvarum

dum с remas sent , rogusqne flamivomus super liminare et laquear vehe

menter invaderet , confisque incendia certatim plures miscerent , nequáquam

templum Galli, sicut пес Magni , incendere quirerunf1 *). Yilágosan adják

') Casus S. Galli. Cap. 3. Apud l'n-tz G. Monnmeiita Germaniae Histórica. Ilaniioverap, IS-'Л

fol. Scriptorum Tom. II. pag. 106.
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elonkbe e' sorok pogány ûseink' halottainak elégetését; és jûllehet tobb

illyen tanutételeket nein ismerek az érdeklett korból: nem kételkedhetni

e' szokásnak átalános divata íulütt; nem annálisinkább, niivel él nyelvünk-

ben egy szólásmód, melly eftele miitétel' hajdani kelendóségét árulja el

nem rsak , sût hiven jellemzi. Mondja egyaránt a' mivelt és tudatlan nép

ollyan egyénról , kinek hol és életben léte vagy megbalálozása nem tuda-

tik: „San hire sem hamta". Ha igaz, min kétkedni nem lehet, bogy ni in

flen szûnak van értelme, úgy az utdbbinak jelentése másra, mint elham-

vasztás általi temetkezésre nem vonatkozhatik : a' kifejezés logicája pedig

ekkép áll: Miután ezen mondas ollyasokról tétetik, kiknek sem életben

létfiket, sem elbalálozásukat nem tudjuk , az elsó eszme t. i. életben lét

hirrel áll kapcsolatban, a' hamuval pedig a' meghalás. Az óskorból hárult

kifejezés tehát fültételezi a' holtnak hamuvá égetését. Midón azonban e'

szertartásnak a' magyarok-, kiínok- és egyéb rokonfajú népeknéli átalános

elterjedését türténeti valóság gyanánt mcgállapitom, nem veszthetem szem

elól azon egyes kivételi eseteket, miknek fülütlcse a' vizsgálódót könnyen

kétségbe hozhatnák. Találtatott mar honunkban olly nevezetes csontváz,

mellynek pogánykorbeli voltát tübb mellette Гек vu régi eszküzük tanusi-

ták; illyen például a' Bene nevû kiskúnsági, most azonban jászok tûl birt

pusztán íblmerült csonttetem 1). Ez Folállitott thesisünknél fogva nem há

rult volna pogány idukból. Itt az ellenvetés nyomatéktalan : mert tudatik

a' torténetekbûl, bogy még Takson vezér alatt kültöztek be izmaëlita vagy

is muhammed vallású magyar népcsapatok a' fblsû Volga' mellékérûl vagy

is Bulyár fbidról (Bulgaria), kik harczban úgy, mint békeidûben sokáig

kitünó szerepet vivének с' hazában 2). llogy ezek nem a' többi pogány

magyarok' hanem saját vallásuk szcrint takariták el halottaikat: kétséget

nem szenved. És épcn Pest' kürnyékén települt meg azon izmaeliták' egyik

része, hoi a' Bene vezérének nem helves tapintattal keresztelt, de bizonyá-

ra pogány idószakbeli csontváz fülfbdüztetett.

A' pontusmelléki sírhalmokra azon eredményt vonhatjuk iiuniár le

a' hosszas vitatásból : bogy az ott sok száz meg száz évek' leforgása alatt

tanyázott scytha-luín népek' halottainak maradványi leginkább hamvasztott

allakban lehetnek megtalálhatók.

') Л' magyar Uni. társanág' ÉrUünyrei. Budán, 1835. II. k<¡(. 13'.'. I.

') Л' magyarors/.ági i/.inarHtiíUnil mint volgai bulgárok és unigyar nyelvA ne

dan, 1845. 8. 6. i kör. 11.

nfrlekrxetrut. Bu
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'rëMieteïÎ' Két f(î Je,,em nyilatkozik a kôalakok' helyzeti kifejezésénél; egyik ,

mertete'se. hogy 1 1 1 i 1 1 (1 « -i i i U «-, legyen bar férfi vagy ndi szobor, ülvc vagyisinkább gug-

golva tiínik eló; másik, miszerint a' két kézszár oldalhoz simulván, tenye-

rekkel bizonyos edény szoritatik kíildük- irányában az ülhüz. Olly nélkü-

lezbetlen kellék ez, bogy ettóli eltéréssel készült múveket szerfülütt rit kan

láthatni. Találtam ugyan álló helyzetben levót is; es ép illyen a' tíibbi közt

az odessai museum' szobra. Ezen helyzctnél fogva ¡gen természetes, hogy

a' lábszár czoinbtól lefelé aránylagosan rüvidnek látszik, mert itt a' térdig

eró küntüs alatt ineghajtva kellvén képzelni , csak a' szárnak térdcn alóli

része adja ki magát. Minthogy az egésznek elóallitúsa tulajdonkép ист ki

fejtett szoboralaku, hanem magosdombor (haut-rélief) mií, mellynek bát-

része egészen simara hagyaték: e'múvészi eszmct sok utazd fol нет fogva,

rövid lábu emberek' ábráinak góndola lenni. Az üló helyzet, a' karok' osz-

szeeresztése , az ósvilág' ürük nyugalmi cszméjét kifejczó" azon roppant al-

kotmányaihoz vezetnek vissza benünket , mcllyek Aegyptombam Tbeba-

küriil úriasi nagyságú sziklákba vesvék, 's mik a' füldnépe által S am i es

Tami néven bivatnak. Nem is hibázott Uittcr Károly, midón ezen stylust

a' leghajdanibb kor' örök nyugalmat jelentó vallásosmiívészetévelteszipár-

huzamba '). Mind ezen helyzet, mind a' köldökböz szoritott edény , de

maga azon tény is, hogy eredeti helyükün arczczal keleífelé forditvák, a'

nap- és túzimadás' legrégibb vallas' szertartására mutatnak; kéttelenül a'

tüzimádd parzok' h a van (káva?) nevií edényét ábrázolván általuk. Ezen

edények alakja jobbadán hossziikás négyszegií, bizonyos kerekdedség- és

domborúsággal, de vannak üblüsek, mind fülül mind alúlkeskenyebb szélt

viselók, fülsd üregüknél néha igenhelyes míívészi tapintattal kivájvák. Па-

doshitsky könyvnek, valiosos buzgalmat kifejczó synibolumnak vélíc ezen

eszküzt: „Ces monstrueuses et gigantesques statues, avec leurs têtes enfoncées

dans leurs épaules, sont toujours représentées assises; etpresque chacune à" elle.<

tient des deux mains et sous le ventre un carré que Г on peut bien prendre

pour un livre" 2). Utánna véleményeztek Zwick és Junker. Az attitude-

foi tudnunk kell inég azt is, hogy a' fej métyen a' két val! küzé süllyedt, melly

') Ritter С. Die Vorhalle europäischer Vulki-rgeschichten vor Herodotus um Kaukasus und an

den Gestaden von Pontus. Berlin , 1820. 8-vo. S. 235.

') Bulletin des Sciences Historiques, Antiquités, Philologie. Par. M. M. Champollion. Paris, 183.).

n. 9. Septeinb. ]>ag. 38.
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bol ismét csudálatos termctet gondolának sokan ; holott ez az üló helyzet-

nek küvetkezménye, egyszersinind miívészi eszély' nyilatkozata : mert, ha

egyenes helyzetben fölmeresztett nyakkal állitja eld szobrát a' faragd, tá-

vulsem daczolhat múvc szabad ég alatt az iddViszontagságival, 's a' legvé-

konyabb türedékeny részen minél hamarabb elveszti legjelesb részét; és

mind ezen tartóssági eldgondoskodás inellett is leginkább ezen részben cson-

kitvák meg a' legjelesb darabok. A.' fej rendszerint egészen kikerekitve a'

kdszáltdl vagy táblátdl különitetten áil a' két vállig, hol mar a' hátrész' si-

masága kczdddik. Külonüs figyelmet érdemel és elóbb-késdbb Tontos ered-

ményre vezetd kürülmény az a szobrok' alakjára nézve, hogy hasonló hely

zetben érczszobrocskák is találtatnak ezen vidékeken. Klaproth Gyula mi-

dón a' Dontól Sztavropolba menet Jagorlik folyd kürül Bezopasznoi és

Donszkája küzütt hit huí ó, mar Güldcnstüdt által lerajzolt, késóbb Pallas,

De Waxel és Du Bois' munkáiban is kiadott két, u. m. férfi és ndi jeles

szobrot leirná, emliti, miszerint egy ujjnyi nagyságú, hasonló helyzeti

ezüst szobrocskát szemlélt , de még is oily külüubséggel eldállitottat, hogy

karjai hiányzanának ; melly példányt Киша folydnál , tehát Magyarváros'

(Madzsari) kürnyékén találták. Saját elóadása ebból all: „Ja ich habe selbst

eine ähnliche silberne Figur von der Länge eines Fingers erhalten , die von

den Bauern an der Кита gefunden war , nur mit dem Unterschiede , das»

sie nicht die Hände vordem Unterleib hielt, sondern gar keitie Arme hatte" *).

Kar és kéz' eldállitása nélktíli kôszobrokat magam is láttam , sdt találtam

ollyat, meMyen a' kar csupán kíinyükig vala kifaragva; e' modort azonban

a' miívész' ünkényénél egyébnek nem tulajdonithatni. Mar ezeket tudva

kapcsolatba hozhatnók a' szobrok' eszméivel az Oláhországban Buzeo kürül

1838-ban találtatott 's Gyka hg. birtokában levó aranyedények és eszkü-

zük' sorában egy szobrocskát, melly üld ndi személyt ábrázolva kezében a'

szobrokéhoz hasonld edényt tart 2). Méltán igénylik ezeknélfogva régiség-

gyújtó- és kutatóink élesb figyelmet mar ezután az illy modorú ismcrctlen

barbarus múvek. A' viselet, ruházat és fegyverneinuek azok, mikbdl leg

inkább eredményt vonhatni. E' részben is jobbára egyenld és mindig egy-

bevágd a' kiállitás ; azonban , az emlék-tárgyalta egyén sorsa 's állapota ,

') Klaproth Jul. Heise in den Kaukasus. Halle, 1812. in 8. 1. Bd. S. 263.

») Le Glaneur Moldo-Valaque. Yassi, 1841. in 8. n. III. pag. 65.

IL Kot. 15
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Hgy a' múvész' ügycssége meg az anyag' minosége látszanak sokaknál ha-

tározni. Valamint világszerte egyazon varos' temetójében találtatnak egy-

szerú, durván faragott, majd ismét jeles és nagy gonddal készült pom

pas siremlékek , úgy itt is külonbüzó a' múvész' teremtménye szorgalom-

ban, diszben es a' tárgyak kijelülésében. Némcllyikrdl leolvashatd, hogy

к ¡linuí hadi vezér' emlékéül szolgált, kezeskedvén érte ugyanis a' hadi

szerek, ültények és fegyvernemüek' ábrái , meg az anyag' nagysága; má-

sokon ellenben egy tórnél vagy erszénynél egyéb nem lútszatván , kissze-

n'íségük- 's durva faragványukbdl itélve, küzcmbereknek lehettek emlé-

kei. A' fej, — értem a' férfi emlékeket, mindig fodvc kerekded sipkával,

a' fegyvcrviseldknél sisakkal, inellyen fülül kelldküzepén gümbolyíí csiícs

látható. I lajnak cliíl és oldalvást semmi nyoma, hátulról azonban rend-

szerint három üstükben foly le , melly üstük- szál a' hát' sima lapján több-

nyire vésett vonallal jelöltetik. Durvább müveknél az arezon az orr és

szem csak vonásokkal jelentvék, ellenben az ékesbeknél mind ez, mind

amaz kiformált, sol néba a' bajusz egész kanyarulatban látható, mint

például a' mariopoli fon, melryet a' magyar academiának küldöttem. Sza-

kált azonban fOlütte rítkán vehetni észre. A1 mellt küzonségesen molí vas

díszesiti , minek két kiállóbb karika-ékessége és abbdl a' vállon folfolyó

szijjkoteléke sokszor híven ábrázoltatik , clannyira , hogy a* vas' kütelék

a' bátlapon is kijegyezve szemléltetnék. A' kart, jelesen balfelül mind a'

két nemnél, karpereczek ékesitik. A' dolmány , melly térdig 's néha

leebb is terjed , paszománt- és zsinórokkal ékesitve túnik eló kürüskorül

és ujjaikon, olly gazdagságban és vastagon, hogy a' dombor vésetnél néha

inkább prémnek látszatnék. A' dolmány lefityegd két oldalszélén majd

bevésett vonásokkal majd kiállólag ábrázolt fcgyverek igénylenek leg-

élénkebb figyelmet. Baloldalon rendszcrint a' tegez és abba félig beeresz-

tett kézijj diszelg; a' derékon látszd ovról függve , 's ennek alatta kereszt-

ben a' görbe kard, és még bárd, buzogány vagy efféle aprdbb fegyver-

neimíek ; jobbon a' nyiilal töltütt púzdra keresztben függve , néha vala-

melly kürtalak, tdr, bárd, buzogány, csákány stb. Az illyesekkel ékes-

kedók kéttelenül liad víselo férfíaknak voltak einelve. LábbeliOk, a' hol

csak kivehetni, magyarszabásu csizmát árul el. A' ndi szobrok' tílténye ha-

sonló a' férfiakéhoz, fejüket azonban elúl homlok fölott ranezcos, vagy csip-

kés alakú nagy fdkötd 's kendó boritja , melly nek sarka néha a' hátlapon
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szinte elümülve jelültetik. Füleikben nagy karika függ, valamint nya-

kukat tubb sornyi gyüngykaláris ékesiti. Mcllükün a' két «mió" leereszt-

ve ábrázolása soha einem marad , mi az élemedettségnek lehet jelentése.

öltönyük szinte zsindrral és paszománttal ékesitvék, valamint karjaik pe-

reczekkel. Kíitény is tapasztaltatik némelyik eldtt, Azon két oldalon,

hová a' férfiaknak fegyvereik ¡Uesztvék T ezeknél palaczk, kanál, orsd 's

tübb aprdságok láthatdk ; bizonyára a' jó gazdasszonyság czímeréül.

Mindezcn kitünd jellemábrákbdl osszehasonlitólag türténeti eredmé-

nyeket vonandd, alább a' parthiai kutatásoknál leend al к almam bóvebben

szólhatni : itt csak annyit kell megjegyeznem , miserint a' fegyverne-

múekre nézvc meglepdk azon hasonlati vonások, mikkel Leo Sapiens

oseinket festi, vasban últüzést, karddal, kézijjal es dárdával harczolást

tulajdonitván nekik. így ir rdluk saját tapasztalása után a' nagy hitelií gü-

rög császár : „Armantur vero frameis , loriéis, arcubus , hastia, qua re

complures eorum dupplicia iu praeliis arma gestaut , humeri's quideut hastas

ferimt , arcum vero tenent manibus , et tarn hoc quam illis , pro oecurren-

tis necessitatis ratione uluntur: at in reeeptu adversas persequentem hostein

arcubus excellant. Non modo vero ipsi armis tecti sunt , sed equorum etiam,

quibus nobiliores vehuntur , anteriores partes aut ferro auf denso centun

cido muniunf1 '). Szinte a' három üstükbcn hátul lefolyd hajviselés pogány

dseinknek vala tulajdona, kitetszik az a' pogánykori divatot visszahozd I.

András kir. alatli zendüldk' tctteibdl. A' béesi képes krdnika írja Turdczi-

nál Vatháról , a' pogányvallásra visszatért magyarok' fdnükérdl : „Pri

mus autem inter Húngaros, nomine Vatha , de castro Reina, dedicarait

se daemoniis , rodens caput suum , et cinc i /mos dimit te /is s ib i per

tres partes, ritu paganorum" 2). 1 Jason loan az avarok is leeresztett és

befont üstükükben hordák hajukat , mint Theophanes 550-dik évre tamr-

sit, állitván, mikéj) a' Byzanczban megjelent avar kóvetek' baja galan-

ttikba fonva hosszan függütt le hátnkon : „Sub idem tempus (lígy mond)

gens prorsus i/isoletis atque incognita, Abares ei nemen, Cpolim advenit ,

et ad eins spectaculum , quod nusquam visi fuissent hnina formae homines ,

cuneta urbs effusa est, comas siquidem a tergo longas admo

') Leonis Sap. Tactic, cap. XVIII. in Kollarii Historiae Juriaque Publ. Amoenit. Vindob. 1783.

iu 8. vol. 1. pag. 27, 29.

3) Thurocii, Chron. Hung. P. И. с 39. apud Scuwandt. I. pag. 115.

15*
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dum taeniis ret ine tas et implexas gestaban t : reliquas licet

habitus Utínico si m ¡I l i in us conspiceretur" '). A* fej eldrcszének tari-

tása- és leborotválásárél tübb érdekes adatokat olvasbatni pogány óseink-

ról. A' X-dik század vége fêlé élt Liiitprand cremonai püspok, I. Otto

császárnak Nieephoru? Phocas gorüg császárnáli küvete h i \ átalos tudositá-

sában giínyképcii emliti a' byzanti udvarnál vcndégségben veleegyiitt jelen

volt bulgár küvetnek magyar szokás szerinti oltüzetét 's leborotvált liaját ,

így írván : „In citeriori margine mensae , quae erat sine lutitinline longa ,

Bugarorum nuncium , Ungar ico more tonsum, aenea catena ein—

et'am , et t/t mens mihi svggerit , catechumenum f mihi praepom't** 2). Még

világosabban szólnak a' bajborotválásárdl a' bajor püspüköknek János ru

inai pápához a' moi \ ai tótok eilen 889-ben emelt panaszaik , bol ez mon-

datik: „Ipsi multitudinem Vngarorum non modicum ad se suinsérant ,

et more eorum, capita suorum pseudo-Ckristianorum penitus de-

t on d er ii n t , et super nos Christianas miser tint , atque ipsi supervene-

runt" 5). Regino is igazolja ezen magyar divatot imezekben : „Capilhtm us

que ad entern ferro ce dunt" *). Tehat e' részbcn ¡s a' scytha-luin és

magyar népek' küzüs és valódi rokonságra mutât o szokására találunk ; mili

tan a' húnok' ezen viscletéról azt is füljegyzette a' torténetirás, bogy a' by-

zantiak' idegen szokások' majmolása küzt az effele bajviselés luín divatnak

tartaték és nevezteték. Procopius irja: „Sinciput capillatio ad témpora us

que mularuni , coma ad occipitium permissa , ut Massagetae soient , nulla

lege diffluere; quare et hutic habitum II v n nie uni appellavere" 5). Atilla'

bun niai székbelyén lakott némi búnná vált gürog egyenrol feljegyzette

Priscus: „Erat bene et eleganter restitue, capite in rotundum raso" 6).

A' fej elórészének borotválása és hátulján lelógó haj' eresztése ábrázoltatik

ezek által Inven; a' mili ven múdon a1 kiinnk ¡s tükrüztetnek krónikáink-

ban. Béla kir. névtelen jegyzóje beszéli a* Kievnél talált 's a' magyarokkal

aztán egyesült kúnohról : „Almas Dux et sui milites persequentes Ruthenos

et Cuma/tos usque ad civitatem Kyeu , et ton sa capites С и man o r um

') Tlii'oplianis Clironographia. Bonnae , 1830. in 8. vol. I. pag. 359.

•) Luitprandi Legario. In Leonis Diaconi Historia. Konnae, 1828. in 8, pag. 251.

') Ffjer, Codex Diplomatien* Hang. Budae, 1829. in 8. Tom. I. pag. 233.

'I Pistorii, Script. Iternm German. Ratisbonae , 1726. fol. vol. 1. pag. 90.

ъ) Procopii Historia arcana, cap. 7. Procopii opera. Lipsiae, 1838. in 8. Vol. III. pag. 48.

•) Rxcerpta ex Prisci Hist. ed. Bonn. pag. 190.
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Almi ducts milites mactabant tanquam crudas cucúrbitas" '). Giínyosan fc-

jezé es azért fejezé ki magát a' névtelen jcgyzô, minthogy a' keresztföl-

vétellel ezen szokástdl a' magyarok elállván, az ó к oraban hajnüvesztés

vala mar kelenddségben, alig emlékezhetett vissza arra, hogy pogánykor-

ban nemzetünknek is saja (ja vala a' tarólas. Ó tehát valóban keresztyén

szempontból tekintette a' pogány dsokct is; nemcsiida azért, hogy Zoltán

ée Takson vezéreket hajjal , és pedig az elsdt sarga , emezt fekete baj jal

rajzolja, így írván : „Fuit autem dux Zulta parum blaesus et catüUdus ,

capillo molli et flavo , statura mediocre* — „Tocsun pulchris oculis et ma-

gnis , capilli nigri et molles , сот/пи habebat ut leo" J). Ezek mind nem

türténeti valdságok , hanem a' névtelen jegyzó által Dares Pbrygius' trójai

türténeteiból kolcsünzütt jellemzési szdlások , mint a nagy tudományú

Cornides Daniel napfényre hoza *). Nem ezt akarom ezen sajátszerti, ttfr-

téneti alapokra fektetett vonásoknak osszeegyeztetésébdl kihozni, hogy e'

tárgyalt kószobrok mind magyar óseinktól maradtak el a' steppei kurgá-

nokon : hanem azt igenis méltán küvetkeztetem , miszerint az egyenld szo-

kású, viseletxí és nyelvú hún-scytha népcsaládi ágazatoknak , kik ezon

messziterjedt íbldeket sok századok alatt birták , valának emlékei csalha-

« alian ni; és a" magyar ágazat is, middn torténeti adatok' nyomán a' Don

és Dneper kozt tarta szállást, és Magyarvárost is Киша mellékin saját-

jának ismerte , bizonyára nem kevés részt von azok' emelésében. De let-

tek legyen kizárolag a' kúnok- vagy palóczoké ; tartoztak sajátkép a' be-

senydkhoz: akkor is, a' késdbb korban Országunk' határi küzé szivár-

gott, bennünk éld rokon dsók' maradványinak mutathatni fïil a' késrf vi-

lág elótt, müveltségük' nem alacsony fokát tanusitó e' sajátságos miída-

rabokat. A' fejtarolásra még azt is meg kell emlitenem, hogy a' moldvai

csangdknál maiglan divatos a' fcj' eldrészének borotválása.

Négy napot töltottem Taganrogban ; mi alatt meg kelle határoznom to-

vábbi utam' mind irányban vételét A' Kaukaszus belsejébe" hatást, hová

legforrdbb vágyam vezetett volna, jelen cserkesz háborúi forrongások kö-

zepette, ha csak ttírok pártfogás alatt Trebizondfelé nem vonulnék, lehet-

lennek mondák az itteniek ; Trebizond körül pedig most a' mirígyvész ál

') Aoonymi B. R. Not. cap. VIII. éd. cit. pag. 108.

J) Anonym, cap. LUI, LV. éd. cit. pag. 191, 196.

') Cornides Dan. Vindiciae Anonymi В. Tl. N. Budae, 1802. in 4. pag. 32.
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liták kiütóttnek. Atvonulnom a* Kaukaszuson (tros/ kereskedó-karavánnaf

ugyan megtorténhetnék, ekkép Tiflisbe jutandó, de czen kisérlet is tomér-

dek veszcilyel jar. Mindczen nehezségek nem rettentének el utain' tovább

folytatásútól; azon szomoritó kórülmény íiiiudazáital , hogy legényemnek

¡rántami hiítlensége kipattanván, ót eltávolitaui 's egyedül maradni kénte-

lenitetteni r mi által a' messzibbre haladas meg valu gátolva. Krimea és

Odessa felé visszatérésról gondolkodtam, remélve, miszerint vagy ott, vagy

emitt magam mellé alkalmas egyént találandok, kivel vállalatomat nagyobb-

szerü múküdés- és kivitellel bajtbatom végbe. A' visszamenetelt gyorsabbá

teendó, tengeri utat kelle választanom; de folcg azért is, inivel cgyes sze-

mélynek bajón legbizlosb utaznia. Taganrogból gozos jar Krimeába, on-

nan Odessába , 's általa a' küzlekedés mód nélkül könnyitetik. Tervemet

Draskovicb ur helyesnek találván, a' gózósrc szállhatás eszkOzlése ésutijegy

szerzés végett velem az illetó harminczad- és bajó hivatalnál jelent meg,

Ekkép rüvid ido alatt megtorténék elkészüléscm.

A' bejárt fold' Mielótt innen távoznék, nem árt rovid pillantást vetni vissza azon tá-

táuilsitqi /

mrrt(:ke. vulsági fóbb pontokra , miket Odcssaból eljottüm ota meghaladtanu

Odessából NikoJajevig 120 verszt.

Nikolajevból Kherzenig 60 »»

Kberzonból Beriszlúvig 70
»

Beriszlávból Lcpedikáig 60 >>

Lepedikából Molocsnáig 160 «

Molocsnából Takmakig 10 и

Takmakból Mariopolig 136 >r

Mariopolból Bestasig és vissza 80 n

Mariopolból Taganrogig 110 »'

ósszesen 806 verszt.

Es így ,. némi apróbb kitéréseket ide nein, számitva 115 míoldet jártam be

a' steppei vidékeken.

Sícppei utvo- Déli oroszország' jclentékcnyebb városaibdl külüubózó irányban su-

gárzanak keresztül utvonalak e' steppékben. Шуей tübbi küzött a Ber-

diánszkba, Mariopolba és Taganrogba vivó; nem külünbenKriniból a'Dne-

perhez meg Mariopolba vezetó; továbbá Jckaterinoszlávból Orecbovon át

Mariopolba 's onnan Taganrogba kalauzoló postant. Mindezek tellyes bá-

torságuak ugyan utazóra nézve, de a' tOmérdek pusztaság- és nép' mivelet
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lensége miatt kënyelcmtélenck , helyenkrnt pedig, ha csak az utas mag;! t.

elelemszeniekkel bdven el nem látja, meghaladásra képtelenek. Azon fold-

részt, melly a' Dneper és Molocsna küzütt teriil el , t. i. a' reánk nézve leg-

érdekesb lepedikai steppéket, két nevezetesb pont' irányvonalán kivül

esése miatt épen nem látogatják utazdk. Lepedikából Prisepig általam meg-

járt vonal, «»II v annyira járatlan, hogy két napi utam alatt egyetlen titazút

vagy csak szekerezdt sem találtam ció. Maga a* holt pnsztaság teszi ligy

látszik, e' vidéfcet bátorságossá, miután az éjszakï népesb részeken illyen-

nel nem dicsekedhetni. A' lepedikai steppéken keresztül ftinebb korülmé-

nyesen leírt's általam meghaladott vonalon kiviïl, a' Dnepcr' parrján fekvó

Kako\ káhúl vezet egy másik jártabb ut ís Molocsnához jelesen a' Prisep-

nél alább eso Terpenie duchoborczi faluba, Szeleni, Wolkonszki , Hajma-

ni, Nova Iwanowka, Musziakcvics, Tvonkonovki és Csulefki részint orosz

falvak- részint gntorok- vagy kutereken (városokban lakó nraságok' pusz-

tai majorjaíkon) által; melly utitávulság 160 versztnck = 23 mfüldnyi-

nek tartatik.

Augustus 3-dikán délutáni 6 drokor a' tengerpartra vitctett pod-

gyászim' átadván az illetd hajósoknak , miután kisérdben velcm jött Laza-

rovich consul i segédtól bucsút vettern, végszavaiban , mint tengeren leg-

elészür utazanddnak ezeket súgá: „qufnescit orare, pergat ad mare." Erre

hó készoritás küzt tole elválva, kis fél ora miíltával mar ladikban ülék a'

tObbi utasokkal , bogy az üböltdl távulabb állomásozó gdsüsrc jnthassak.

Mar ftinebb emlitém a' hajdknak Taganrog ala vizalacsonyság okozta nem

jutbatását, mirenézve az utasok ladikokon szállitatnak hajúkra. A' rakodtí

martnál nem mélyebb a' tenger 3—4 lábnál. Ekkor épen déli szél fútt ,

melly e' tengeren mindig hullámzást idéz eld. Még szárazon létemkor nem

véve észre a' viz" játékát, egész nyugodtsággal szélrül foglalék helyet csaj-

kánkban, de alig evezénk egy kis távulságra, a' csolnak emelkedik, majd

ismét süllyed bullám kozott, 's derekassan járja a lejtdst; rea égy habgü-

mOlye becsap, utánna a' másik és így tovább; mi által nyári ültényem lucs-

kossá ázott. I liaba igyekeztem belebb vonulni az ülési padolaton, egyre kisért

a' vízenyd, mint árnyék a' napvilágnál járdt. Ez mínd túrbete, sót némi-

kép mulatságos : banem egy mellcttem helyet foglalt olaszul türedezve be-

széld orosz no, ki a gózOssel miílt napon érkeze meg tengeri utrdl, 's most

csnpán csak holmieinek átvétele végett szándékla bajera lépni, egyszerre
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elsäppad , 's fejét térdeíre ereszti. Mi tórténik vele? ei nein gondolhatám.

Az clôttiink ide 's tova tekingetd egyik hajdslegény legott egy vaslemez-

vedret kezébe кар , a' nó derekát kényelmesb helyzetbe alkalmazza úgy ,

hogy a' Idczán félig-meddig fekve Iegyen, 's az edényt feje irányában tart-

ja. Most là« lam elószür, minó kínos állapotot idéz eló a' tengeri ut némely-

lyekben. Legyen Г ha mar ennek is meg kell lennie : ezzel vigasztalám ma-

gain. öt óranegyedbe telt, míg a' gózúshüz értünk, annélkül, hogy bennem

vagy a' tübbi ntasokban változást okozott volna a' nagyszerú hin ta. Itt egy

pohár csáj (thea) vétele után a' bizonytalan sors' karjai kozé vetettcn me-

nék nyugalomra. Seha sem hittem, hogy tengerre szoruljak a' magyar ds-

helyck' kutatásánál ; 's ime , mint megváltoztak a' kürülmények ; illy gon-

dolatok küzt merültem el Morphaeus ttlcbe.

Л/ofitenger. A ug u st u s 4-d i к é n. Az áruszerek' rakosgatásával foglalkozó mal

rószok' zsibajja korán fülkoltütt álmonbdl. Szúk nyoszolámból kitápászkod-

va, jiíkoi a' ítidelezeten termettem. A' gozos (oroszoknál parahot), mellyen

valék, L'Ereditario (oroszul Naszlednik) azaz „ürukség" nevct visel ; 60 16

ercjií. Kapitánya Galbalo. Ehhcz ajánlatom leven Draskovich consultó! ,

megkülünbüztetett figyelemmcl párositott barátságot tanusita irántam. Az

indulás még ncinelly utasok' bevárása miatt csak 8% órakor tortént. Szem-

betünó vala a' horgonyvetó helyek kózt egy signal , melly 1824-ben légbe

repült oszorák bajó* vázzain cmelteték. I faladánk mar л tenger' síkján ;

gondolatimnak új és végetlen ter nyila meg. Tekintsünk vissza egykissé

a' múltidókbe. Küzépkorban a* tenger' csúcsánál feküdt Azov vagy Aszoff

és Aszak nevú némdlyek szerint a' homályoskori Aspurggal azonos város-

tól nyeré a' Pontusnak ezen benyúhj indája mostani nevezefét. Hajdan a'

giirögök Maeotisnak, a' scythák pcdig „Temerinda" azaz tengeridának ne-

vczték. „Ta/iaim ipsum ScytKae Säin vouant, Maeotiu Temerinda, quad

signißcat matrem maris" így ir 14 ¡и i us (Hist. Natur. Lib. VI. cap. 7.

cd. Harduini). Elemezzük e* szót, majd kideriilend a' Plinius érdeklette

scytha nyelv' tiszta magyarsága. Az ó értelmezésénél fogva „tenger anyját"

ad. Nyelvtinkön a' tenger egykor temer-nek is móndateк , bizonyitja te-

mt'-nlek szavunk , mellyet a' tengeri bóség , sokaság' kifejezésére mais

elegyest használunk; mondjuk ugyanis: tengernép, temérdek, sok, szám-

talan nép helyett. Az inda, mint termo, novelo, tapíalo anyaág a' dinnye,

tök és uborka* neveiknél hasonlókép fünvagyon, annak novénythozó, ter
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md folydszára mondatván dinnye-, tök- 's uborka- indúnak. Ha csak Plinius

nem hibázott, a' mit bizonyára ful nein tehetni értelmezésénél , valdságos

„maris mater" azaz tengerindát irt ki; es ez a' Maeotis tdnak alakjával is*

szépen megegyez, miután hosszan benyúld indátképez. Félre kell vetnünk

e' helyes magyar jelentés mellett azok' erdtetett fejtegetését, kik a* germán

„The mers-end" „Des moers end" (tenger vége) szdbdl akarják Plinius'

scytha nevezetét kisajtolni. Küzépkorban hivák az olaszok Z ab ache ten-

gernek is.

Egyre lassa u haladt a1 déli szél miatt gyünge erejü gdzOsünk, mar Vi

toria is fesziteték, hogy elósegitene. Iddküzben, Glabalo hajdskapitány ,

egy szelid indulatu, javabeli egyén, származására ragiízai dalmata, félig

olasz , félig franczia , vagyis levantei frank nyelvií barátságos beszélgetésé-

vel foglala el. Külünos hajlamát nyilvánitva a' magyarok iránt, tübbi küzt

elmondá, mikép ók (ragúzaiak) valdságos magyar eredetüek legyenek. Mi-

dón annak miként türténte iránt nyomozd kérdést túzék elébe .- saját nem-

zete torténetébdl mindig ekkép hallása- és tanulásával válaszolt, kéttelenül

igazaknak állitván ebbeli óshagyományaikat. Csak gondolám, de nem nyi-

latkozám eldtte, hogy torténetirdink e* tény iránt keveset vagy épen semmi

bizonyost nem mondanak, nem tudnak.

Délután 1/4 drakor állott be a' kiizös ebéd, mellynél nyujtott szokat-

laii és izetlen, annálfogva legalább engem ki nem elégitd étkek' nemét ezen-

nel elsorolom. Káposztás leves olaszosan hús helyett csontdarabokkal. Sült

borjúszegy tórütt krumplival, zsír helyett fagygyúval készitve. Züld uborka

fove. Borjú-sült nyers uborka hozzáadással. Végre egy egy sült alma. Ezt be-

zárta az étkekért fejenként fizetni kellett 2 ezüst rubel. 4 drakor hatalmasan

kezdett a' szél dühcingni, s mivel iránya is változék, 2 nagy vitorlát nyitának,

de egy dra múlva mar annyira viharlott, hogy az ágas-rudat lehajítaná,

mire a' vi torla bevonaték, és nagy hullámzás küzt horgony bocsátaték, 's

ekkép 8 drai haladas után Mius folyd melletti Platov falu- és viztorkolat'

irányában vesztegelni kéntelenitettünk éjfél utánni 1 dráig. Ezen részeken

gyakoriak a* zátonyt képzd íovény-porondok, miknek dvatos kikerülésére

bizonyos signálok által figyelmeztetnek a' tengerészek. Illyen a' Krivoy nevú.

Augustus 5-dikén. Éjfélután 1 drakor fülriaszta álmombdl a' fül-

лгоп1 horgonyláncz' nagy robajja. Tudni vágyd, millyenre fordult az idd,

fblmenék a' fudüzetre. Âz éj derült, 's a' fogyatkozd holdtdl tisztán világi-

II. Küt. lu
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tott vala, miáltal a' tenger aprd hullámzati zaj'talanul és csillamldn tükröz-

tetvék. Megindulván hajdnk, ismét nyugalomra mentem. Alváskózben ha-

ladt el hajdnk Mariopol* irányában. 8 drakor a' kis harang négyszcri ütés-

sel konditatott meg; naponta három ízben szokott illy konditás türténni

и. m. reggeli 8, déli 12, és esteli 8 órakor. £z alkalommal a' reggeli thea

adaték által kétszersülttel. 9 órakor a' bielosaroi, olaszok allai Balestrának

hívott világitd toronynál vonulánk el, melly ollyas nevú fokozaton áll, 's

éjjelen át 16 tenger i mfüldnyire világit, hozzá Iegkózelebb Al ti falu le

ven láthatd ; balra irányunkban következett egy nagy fdvény *s porond-

sziget, 7 tengeri mfoldre kiterjedd (1. tengeri mfíild = % német ntíold).

Tübb ízben vala mar alkalmam tapasztalni az orosz nép* számtalan

keresztvetésbdl álld vallases buzgalmát, melly templomon kivúl is, leg-

inkább étel eldtt és után meg utra induláskor nyilvánitatik : de nem ger-

jeszte annyira bámulatot egy eset sem, mint itt, külsejére nézve civi-

lisáltnak látszd, jdl ruházott némi orosz iffu magaviselete , ki, reggeli

folkelte után , még pdre gatyában a' képesszoba , vagy azon kamarácska'

deszkázatánál , mellybon minden orosz hajoni szókás szerint valamelly

szentnek képe eldtt éjjelenkint lampa világit, magát a' jd izléssel ellen-

kezd helyzetben gyakran hajtogatván, búszszor, mondom húszszor bányra

a' keresztet homlokrdl mellre, onnan jobb vállra 's így balra, fuldfelül

emelgetve kezeit. Annyira rabjai dk e' külsd formaságnak, bogy a* gon-

dolatok' istenhez emelése nélkül a' gépies tevékenység kielégiti a' szent

buzgalom* fdltételeit; 's jd keresztyénnek tartatik az illy múvelkedetet

gyakorld, ha soha igazságos nem vala is életében. Mikor jd el ide az ur-

nak országa? kérdém magamban ezek szemléletére. — Delután 1 drakor

közös ebédre hívattunk a' kongatd által. Mi után tegnapi étkeinket épen

nem magasztaldlag elsorolám , igazságtalan lennék markotányosunk iránt

(így nevezik a' bajos vendégldt) , ha a' mai izletesbet el nem mondanám.

Ebbdl állott : marhabús-leves vékony makardnival , marhahús piritott

krnmplival és mustár mártással, züldfíige és paradicsomalma hajában, pi

ritott morzsával töltve, suit csirke, végre czukros perecz tészta süte-

mény. Még asztalnál tilénk a* födözeten , middu a' szél újban fol támada.

Hajdnk ldgott, 's oldalt forduld utvonalunkoii a' kifeszitett 3 oldalvitorla

mozdita eld, és gyorsabban baladánk lekerülv-e Petrovszkavár' irányában

a' berdiánszki fok ala, ineliynek végin, vagyis déli csúcsán álld világitd-
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toronynak irányában valánk mar 2% órakor. Ëzen fokot délnek megke-

rülve, egyencst éjszaknak kanyarult utunk Berdiánszk vagy Új-Taganrog

tengerparti varos' kikütójébe, hol jövet és menet megszokott állni a'Kercs-

és Taganrog közt járó L'hérédité gozös.

Egy óranegyednyi távtilságra ereszteték horgony Berdiánszk varos BwdiánMk.

partjától. 12 utassal nyomban ladikra ülve, kieveztem ezen új várost

ínegszemlélendó. Wolfsohn odessai izraehtát, kinek tobb oldalu múvelt-

sége és a' bajón Mendelsohn' lélekhalbatatlanságáróli munkájának olvasga-

tása által figyelmemet magára voná, társaságomha vevén, járám körül a'

varos' fobb utczáit. Házai leginkább most vannak épülóben az 1829-ben

gr. Woronzoff tauriai kormányzó által alapitási foganatba vett kereskedó

városnak ; a' régiek még most is náddal födöttek, de mar léteznek néhány

csínosak, valamint butigái is a' bazáron. Nagy temploma szinte munká-

ban. Fekszik magosan és hosszan terjedó parti oroni alatt magán a' ten-

gerpart' térségén , védve éjszaknyugot felól a' mondott orom lánczolatá-

tól. Nevé az itt tengerbe omló Berda folyamtól véteték. Eleinte, Új-Ta-

ganrognak keresztelék ugyan: de ez életbe nem mehetvén, egyedül ainaz

lón divatossá. Lakosinak száma mar 4000-re szaporódott ; az ép oböl és

emelkedó gabnakereskedés vonva vonván ide a' népet. A' mult 1843-dik

évben J6 otztrák bajó rakodott itt gabnával. Ebben láttam elószür a'szom-

sZéd vidékról bejótt nogai tatárokat, nevezetesen egy nogaiczki elókelót

két lovú zöld kocsicskában ; ismét más öreget és ifjút, pórjaikból pedig

tóbbeket. Az elókelók turbánt, a' többiek vörösszimi kerek kis sipkát

viselének. Arczvonalnk valódi tatár-mongol, jóval külünbozó azon krime-

aiakétól, kiket Beriszlávbdn szemléltem. Széleskép, lapos és ñtos orr,

ritka bajusz meg szakáll vala rajtnk kitünó. Szinük barnás sarga. Mind-

ezek a' mongol vcgyületnek élénk nyomai. A' nogai tatárokhoz mar má-

sod ízben illy küzel jártommal nem akartam elmulatni , hogy ezen , honi

türténetünkkel egybeszótt népfaj' fóvárosába, Nogaiczkba rándulás által

magamnak jelen állapotukról bóvebb ismeretet ne szerezzek. Egy tatárt,

épen Nogaiczkba visszatérendót , jó két lovú kocsijával megfogadván,

Wolfsohnt is magammellé véve , kevés késedelem után utnak indulánk ,

olly szándékkal, hogy ktívetkezó napon délre visszatérendünk Berdiánszk-

ba , és a' kornyéket más irányban is megvizsgálandom ; minian még egész

napot itt toltend hajónk. Gyorsan , sot sebes vágtatva kelle hajtatnunk ,

16*



124 LEBIDIA.

hogy a' 6 (irai távulságra fekvô Nogaiczkba éjfél elótt beérhessünk. A' ta-

tár, ha jól megfizettetik, nein kimélli lovât, mert gebévé vagy düggé va

lus esetében is hasznát tudja venni, bórének úgy, valamint husának, ked-

ves falatokat nyervén helóle. Az ut, Berdiánszk' lapályából a' magos

térre 's az által a' nogaiak határába jutva nyugot feié , mindenütt rónasá-

gon vezet, ha a' közben eso száraz árkokat és Abitosnafolyó' vulgyét ki-

vesszük ; melly utóbbinak átkelésével egyenest délnek irányoztatik. 5 ora

körül hagyók el a* várost , legelóbb is Kotur Oglu tatár falut érvén ,

honnan az Abitosnán áthajtva, annak túlpartján egymásmellett küzel fekvó"

's mind egyforma tekintetú, vályogbdl és sárból rendetlenül készült, desz-

ka minarettel ellátott falvakon, nevezetesen Kandausdzsu, Kangur-

bas, Bellai ÜtmekésArdzsin nevúeken , részint keresztül , részint

No aiczk ésa'atta haJtva> Ю °>a tájban Nogaiczkban valánk, hol egy ürmény

a* nogai tatá-]akOSnál bérlelénk ejjelre szállást. 1 Iázi gazdánk , több nyelveket beszéló

role«

jarlas keltes virganez egyén, a' bizton reménylett haszon fejében és kültség

kéméllés nélkül megrendelt vacsorára meghivatásáért szivesen tültott ve-

lünk vagy három órát, tole azalatt a' tatár korülmények- és viszonyokrdl ,

úgy szokásaikról sok érdekes adatokat szerezvén. Éjfél után menénk nyu-

galomra; de mar a' nap'folkíiltével ismét együtt járék gazdámnial végig

néhány utezát, egyseersmind alkalmas fuvarosról gondoskodé, hogy dél-

tájban okvetetlenül Berdiánszkban teremhessek. Ezen varos' neve elegy est

Nogaiczg és Nogaiczk formaban íratik meg mondatik ki , kétségkivül a'

nogai tatárok nevéról , kiknek ugyancsak fó- és székhelyül szolgál ; más-

kép Djalangacs-nak hivatik a' tatárok által. Fekszik az Abitosna vagy

Obitosna fol} ó' keleti partján, annak a' tengerbe omlésétól 2 versztnyire,

vagyis egy óranegyednyire, kikütóvel és 1500 lakossal, kik küzütt keres-

kedéssel foglalkozó feles számú ürmények , oroszok és karaimok találtat-

nak. Van muhammedán vallásu tatár elemi tanódája is. Házai, a' meese-

tet, bazart, 's néhány kereskedók által lakott házat kivéve, a' tobbi tatár

falubeliek' mintájára vályogból épitvék. Itt létezik a* nogai fold' tisztvise-

lóinek hivatala is. E' tartományoknak Katalin czárnó alatt orosz birtokká

válása alkalmával a' nogaiak aliando hely- és falvak nélkül a' steppékben

vándorló életet viseltek ; de boles kormányi intézkedés, külünosen fran-

czia kiköltözött gr. Du Maison ügyes tapintatu bánásmóda, kitúrése 's eré-

lyes múküdése kovetkeztében (1802— 1820) földmivesi életmódra birat
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van, mar most mintegy 76 falvakban települve laknak, a mezei gazda-

ság' kivált baromtenyésztés' és abból háruló jóllét* szembetünó nyomai

mutatkozván belyenkint kozöttük ; a' kertészet leven egyedül, mire a'

nogai magát semmi áron nem szenteli , külünben füldeik sem birván afte-

1ère idomitott sajátsággal. Határuk egyvégben terjed el, délre az Azovi

tengertól , keletre Berdafolyótól , éjszakra a' mennonita- és orosz gyarma-

toktól , nyugotra a' Molocsna tótol és pataktól kürnyeztetve , tehát bárom

old al rol német és orosz gy ¡irmatoк rol bezárottan, Foldük steppei minemú»

ségú sikság; természet alkotta egyetlen begy vagyis inkább maganos domb

náluk a' Kurszak-dobe (liasdomb), melly Araklu és Maskir falu közt esik

a' Mariopolbel Krimbe vezetó utnál. Ok mind mubammedán vallásúak,

nyelvük az ozmantorokétql csak dialectusban és némelly mongol marad-

ványú szavai által különbözik. összes számuk a' krimeai tatárokkal egye-

temben 150,000-re tétetik a' férfi nembelieknek, minek korülbelül egy-

harmadát alkotják a' krimiaiak. Fültünó" a' murzáknak (nemeseknek) ma-

gyarszabású és czifraságú dolmányuk meg mentéjük ; a' leányoknak pedig

majd sarkig eró befonott bosszu hajuk; ezek' és a' murzák fejét í «»lotte

magos kerekded turban ékesiti. Nevét e' nép Nogai nevú, magát 1261-ben

a' mongoloktól függetlenné tette vezértól nyeré. Nevezik óket a' más fe-

lekezetbeliek m a n к a t azaz piszéknek is. A' bujasenyv meghonosult ósi

nyavalának tartatik e' népfajnál, mellynek sorvadásba átmenését a' no-

gaiak' fényesbórií sáppadt arcza л alojaban el is árulja. Legérdekesbnek,

és a' kiín kérdésnél tájékozásul szolgálbatónak vélem lakhelyeik' ne

veukenti elsorolását, inert oilyanoк fordulnak azok küzt eló, mik némi

historial nevezetességü besenyó-kún férfiakra emlékeztetnek ; tudatván

más részról, bogy a' nogaik eredetre nézve nem tiszta türk - tatárok ,

banem fdleg mongol meg besenyó-kún vegyületból állanak. Három bor

dara osztatvák fol jelennen lakott foldükon, mellynek nevé a) Jediszan Д°£*'"*а'"Г

b) Jediszkul, c) Dzsambuiluk; ez utóbbi eredvén leginkább mon

gol elembdl. Falvaik az 1-só rendbelieknek : Ak-kerman, Djogarra-Bur-

kud, Domenge-Burkud, Bauerdak, Iszibe L, Jedenokhta L, Jedenokh-

tall., Karru-Eegenesz vagy Karreruga, Tnlga, Tetlu-Kalak-Nokusz

vagy Djüman-Nokusz , Djanszur-K e g e n e s z vagy Djanszogur, Maito-

gae-Nokusz , Iszibe II. , Djantrün-K e g e n e s z , Tas-K e g e n e s z , Tüszge-

Kegenesz, Emir-K e g e n e s z, Topal-K e g e n e s z, Ikon-Szasszeg-Togan,
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Geszgene-Szasszeg-Togan, Alsin-Bodai, Saukai, Maskir, Kabacs II. vagy Ka-

hacs-Muszalo, К abacs I. vagy Szultan Mürat, Kakbas, Csekhi, Oui kr, Besaul,

Kegenesz II. vagy Robotai-Aul, Temergodzsa , Emaut, Kislik, Bodai,

Kolatamgale, Alsin, Aküe. /V 2-dikhoz tartoznak: Atamgalu, Altiaul , Kas

Oglu, Kausegalu, Bodran, Sonselu, Durtamgalu, Kotur-Oglu. A' 3-dikhoz-.

Togalu, Karakurszak, Kandauszdzsu , Kangurbas, Bellai-Ütmek, Sarailu,

Kolonda-Dzseklu, Araklu I., Kanglera, Araklu II., Ikon, Beskeklu, Akle-

kodzsa, vagy Aszlikdzsa, Orinan vagy Ormandzsi, Szaszukan, Szarler, Aszan-

godzsa, Aszilkhodzsa, Beg-Biirdzsi , Arsin. Továbbá: Nogaiczk vagy Dja-

langadzs. Yan azonban a'Molocsna' nyugoti oldalán még 9 tatár falu, u. m.

Sagaltai, Karadzse, Csomak, Czerbulu, Boras, Asz-Birde, Omar, Kasudar,

Aknsz1). Legszembetiínóbb ezek' sorában a* nyocz helységnek mellék-

nevül szolgáló KEGENES, épen azon 1-só hordában, melly bajdanta az

az aldunai vidéken tartdzkddván , besenyó-kún elemet is olvaszta magába.

Soha nem éltem ollyas biedclemben , mikép a' magyar és vele rokon nép-

fajok kültüzkódésük , országalapitásuk- és messzi hadviselésük' korában

eredeti tiszta elemból állottak, 's nyájuk' küzepette idegen elemi toredék,

akar mint szovetséges-, akar mint szolga nép kissebb vagy nagyobb to-

megben nem létezett volna: melly az uralkodd magyar nép' viszontagsá-

gaiban niindig egyenlden osztozék. Es ezen türténeti valóság' iránytúje-

után indulva mutatáin meg etelközi utain' IV-dik bizonyitványában a' kú-

nokkal tatár nyelvtí népfelekezetnek úgy Cumániában, valamint Magyar-

Kegenes országban egvütt élését. A' „Keeenes" historiai névnek itt a' nogaiaknál
historial nér. ^° o- « с o

számos helyeikben élénk nyilatkozata megerdsit hiedelmemben ; azon kü-

vetkeztetésre nyujtván alkalmat egyuttal : miszerint ezen tatárok' dsei szo-

ros polgári kapcsolatban állottak- a' besenyókkel. Cedrenus XI-dik század'

kozepén élt byzanti irónál találunk e' részben jelentékeny ujjmutatásra ,

midón a' besenyók' (Patzinakae) 1046. évben keletkezett belvillongásai-

kat leirván, azok' Tyrach és Kegenes nevú, egymás eilen törekvd vezérei-

ket-emliti, amannak nemes származását, ennek alacsony ncmból eredetét

külünüsen kiemelvén: „Erat in eadem gente (úgy mond) etiam alius qui

dam Kegenes nomine, Balizaris filius genere obscurissimo nuUisque nata-

Iiluta , sed bello ducendisque cohordibus longe praestantissimus 2). Tyrach ne

') A' dj-vrl irott nerekct a' tatárok konségesen gy hanggal ejtik ki.

'i Georgii Cedreni. Historiarum Comp. Bonnac. 1839. Tom. 11, pag. 582.
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mes eredete besenyd , Kegenes pdr sorsa tatár származatot árul el , tiirté-

neti alapon állván amazoknak uralkodása , nemzcti fblsóbbsége. А к n s z ,

rendben utolsó hely' neve is íoltünik régiségeinkben mint kún vezére. Sz.

Lászld kir. kiínokkali harczairdl emlititübbek küzt a'bécsi képes krdnika:

„In primo autem ímpetu, rex, ducemCunorum, nomine Ak и s, percussit" 1).

Ezen besenyd-kún türténeti neveknek a* tatárok helységeiben maiglanig

emlékezetben maradása azon küvetkeztetéshez vezeti a' nyomozdt, bogy

e' kérdéses férfiak a' kiínokkal egy kormány alatt éld tatárok keblébdl va-

lának. Illy folvilágositásoknál fogva nem leend tobbé rejtély: miért mon-

datnak sz. Lászld királyrdl (unmaradt latín és magyar régi hymnusainkban

az ó kún ellenei folváltva tatároknak ; 's miért hivatik a' II. István kir.

által 1129-dik évben befogadott kiínok vezére Tatár néven? „Rex autem

Stephanus, diligebat Cunos tune temporis, plus quam decebat; quorum dtix

nomine Tatar, qui a caede imperataris (Grecorum), cum paucis, ad regem

fugerat , cum rege morabatur" ezek a' krdnika szavai (Turocz. Р. II, cap.

63.). A' kazar, besenyd és kún néven ismertfeketetengermelléki birtokok-

ban, mar a' legrégibb iddkben, ktivetkezékép a' mongol hdditás eldtt, hogy

türtík-tatár nyelvfl népségek léteztek mint amazoknak sziivetségesei és alatt-

valdi: nemcsak megengedjük, sdt inkább vitatjuk a' historia' utmutatása

szerint: annélkül azonban, hogy a' kazarok-, besenydk-, kúnok- vagypald-

czok' szintc tatárnyelvüségét megengedndk. A' magyarhoni kúnoknak No-

gaitdl kölesünzött „Neugarius" nevérdl a' mar fdnebb emlitctt bizonyit-

ványban értekeztem, bdvebben kifej'tetvén ott a' kún-tatár viszonyok. Két-

ségkivül ezen íelekezetbcliek szaguldozának 's pusztitának gyakorta ho-

nunkban. Benaketi Abu-Szulciman Daud XIY-dik század elin élt perzsa

türténetird beszéli D'Ohsson forditása szerint: „H y a prés du pays de Bat-

trik une vaste contrée qui touche au pays de Kerem (Crimée) et de Boulgar.

Nocai, descendant de Djoudji, fils de Tchinguiz кап fait souvent des incur-

sions dans ce pays, apelé Madjar is tan (Hongrie)" 2). Nagy hirú és be-

folyású vezér volt Nogai, nem csuda azért , hogy a' tatárok egy felekezetc

tole szereti magát maiglan hivatni. Nicephoms Gregoras tanutétele nyo-

mán Paleolog Mihály czászár' Irene nevú, torvénytelen ágybdl született le-

ányát birá neül, 's neki thessaliai kormányzó Scbastocrator János eilen

') ThurocF.i, Chronica Hung. Pa. II. cap. 57. Apud Schwandtnrr. Tom. I. pag. 57.

>) D'Olieson, De Peuples du Caucase. Paris, 1828. in 8. pag. 272.
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4000 foiiyi segitségel külde 1282-ben. így ir Gregoras: »Imperator — le

gatos initUI ad IS'ogam Scytham , qui ultra Istrum sedes et domicilian habe

bat. Erat inim huic cum Imperatore firma amicitia ob affinitatem : quippe

/retten , filiam illius notham , paulo ante durerat , atque idcirco eius amicus

erat. Ab eo accepta quatuor milita delectorum Scytharum et it's adiuttctas

aliquas Romanas vires missurus erat Imperator adversus Thessalum Joan

nen» Sebastocratorem" l).

A' nogaiak falvaikban épen iígy, mint a' többi gyarmatokban, házak

eldtt, udvarok-, csúrük- és aklokban alkalmazvák szánitalan kószobrok,

miknek azonban egyenkinti megvizsgálgatását az ido rüvidsége Ich «-tienne

tevé; más részt, mar meg nem mondható példány-sokaságban szemlélésük

eléggé kieléggitvén vágyaimat, csak ritka külünüsségií , a' látottaktól lé-

gesen elütd faragványok vonzának.

Augustus 6-dikán. Nogaiczkbdl egy ormény kocsis által hozat-

tunk a tegnapi uton Berdiánszkba, 12 drakor mar ide.megis érkezvén.

Emilio d' Angeli, egy trieszti kereskedd haz' fia, tudományosan mivelt

ifjii ember, ki gabona kereskedési ügyben tart itt lakást, miután Drasko-

vich taganrogi consultdl hozzá ajánlatom vala, mar várakozott reám. Szi-

ves meghivásának helyt adva, ebédre asztalához mentem. Végezvén olasz

étkú jó ebédünket , 3 dra tájban kocsira ülénk , eldbb is a' varos' szélin

fekvd ny i Iva n os nagy kertet, millyenek minden orosz városban találtat-

nak , megtekintenddk. Itt két küzonséges ndi kdszobor láthatd, egy ¡k íiild-

be all it va, 5 lab, másik fekve heveró 1 öl nagyságú durva mií. Távozva

innen, éjszaknak ful a' magos térre hajtdk, utközben tübb kurgánokkal, és

egy utmu tatóii 1 szolgáld , a' foldszinétdl 5 lab magos férfiszoborral , gran it-

kdbdl jdl kifaragottal találkozánk. Ehhez közeli halmon kd darabokat pil-

lantván meg , kürültekintésére im-nck. A' ktívek' tatár irata bizonyitá je-

lenleg e' halom' nogaiak' temetkezésére használatát. Innen Robotai Aul

nevú, a' líenla' víilgy t'-ncl partos oldalon fekvd tatár faluba hajtánk be ,

egyenesen Dautyei nevú oroszul is tudd vagyonos tatár gazdához , D' An-

gelinek ismerdséhez. Ennek udvarán a' garád mellett látván mintegy 5 lab-

nyi magosságú granitkd férfi szobrot, abbeli kérdésemre, hogy mino nép-

ségtdl származtak az illy küvek, mind d, mind a hozzánk érkezett két

1 ) Nicephori Gregorae Byzantina Historia. Lib. V. cap. 7. Bonnae, Í829. Vol. I. pag. 149.
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szomszéd lakos, nein tudással válaszoltak; bizonyos, mikép nem volt az б

eleiké, inert hagyomány és szájrót szájra atmend dsmondák után mégis csak

tudnának valamit. Illyen volt nyilatkozatuk és nézetük e' hajdanságok

iránt. Ok is a' steppékbdl hozattaknak valla к . Tovább hajtva innen a' Ber-

da' széles vülgyi odalában, 5 dra kürül a' folydhoz jutánk, rajta Neuhoff-

nungsthalhoz tartozd malomháznál kelénk át, majd Novoszpaszkoi

orosz faluba menük be, melly az eldbb nevezett vürtembergi német gyar-

matnak átellenében fekszik. Ezen oroszfalu Berdiánszktdl 18 versztnyire

vanf Számosak itt is a' kdszobrok, jelesen tala II at i к Bilous Iván házánál 5

darab , egyet kivéve mind férfí kép , részint az utczai kapufalánál , részint

azudvaron. A' imü szabor külünüs, maga nemében egyetlen, minót még nem

láttam. Fejét a' csipkés fejkendd helyett \\ lábnyi magos, hegyes csúcsba

menó frigyiai vagy parthus-kún süveg ékesiti. Ez élvezet- és bd tapaszta-

lással végrebajtott kirándulásbdl késd estve visszatérve D'Angeli urral azi-

ránt értekeztem, valljon ncm vállalná-e magára ezen kdmúvekbdl némelly

válogatottabb példányok' megszerzését és hajdn Triesztbe szállitatását? Ö e'

részben kedvezdleg nyilatkozván , kivitethetésük iránt azonban eldbb a'

vámhivatalnál teendd kérdésre figyelmeztetett, minek, hogy még küvetke-

zd naponi elindulásom eldtt végérejárand, megigéré. Nála tültém kellemes

társalgás küzt az cstét, nyugalommal az éj'tszakát.

Augustus 7-dikén. Koran reggel Krizanovszki orosz vámtiszt né-

ш i hivatalos múküdésben D'Angelihoz joven, vele reggelinél találkozám,

melly alkalommal a' kdszobrok' külfoldre vihetése iránt kelld fülvilágosi-

tást nyertem, azt nyilvánitván ezen tisztviseld, hogy a' szobrok (kameni-

babák) ugyan nem vám' tágyai , 's még eset sem fordult eld, hogy illy kü-

vekkivitettek volna: de miután legküzelebb Pierovszky ministertdl parancs

érkezctt volna a' megyei kormányhoz, miszerint mindenhol gondosan üsz-

szeiratván és szedetvén, biztos és nyilvános helyekre hordassanak egybe;

alig hiszi ollyanok' szabadon kivitethetését. Ürvendettem illy boles intéz-

kedés' halláüán , 's ámbar hanyagul foganatositatnék az Hiele, anyagi hasz-

not nem igérd rendelet, reménylém még is, hogy ennekutánna nem rora-

boltatnak annyira az dszkornak maradványai ; a' késdvilág mélyebb nyo-

mozásuk által még sok elrejtett türténeti valdnak juthat ismeretére ; nyil-

vánitott nézeteim is eldbb késdbb alapigazságul leendnek elfogadva. Regge-

lizés után megválva a' becsületes D'Angelítdl, a' parton várd csolnakon gd-

II. Köt. 17
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zösünkre szállottam. Néhány ujabban hozzánk csatlakozó utasok, jele-

sen némi orosz tábornok után várakozás miatt csak 1 órakor türtént az

indulás, 7 tengeri és pedig külíbldról érkezett bajó' soránál vonulván el.

Most a* késedelem miatt 3 órakor tartatott küzüs ebédünk , mellynél csak

bárom egyén alkotá a' társalgást, meróen abból állót, hogy midón az ér-

deklett orosz tábornok a' vele hajónkra lépett, szinte hadi szolgálatban

levó két liflandust néhány palaczknyi borából megkinála , mindannyiszor

mély bókok ktízt magas/taló szép szavakat mondogatának az asztal végi-

nél egész megelégedéssel és fontossága' érzetében gyönyörküdni látszó nagy

urnak; melly szép szavakra mindig egy nagyot hízása vala észrevehetó a'

bárgyunál is jelentéktelenebb arczvonással megáldott toaszthósének. 5 ora

tájban a' szél erósebben kezdvén fúni , hajónk ürük ringatásba hozaték

annyira, hogy nyugalmassan állni vagy üliii, annálinkább írni lehetlen

vala. Látványunk mindenfelé csak tengerviz, mert a' berdiánszki világitó

törnyot, mellynek irányában délnek visszafelé hajózánk, mar végkép el-

vesztók szem elól.

Lingra franca. „Lingva franca" — frank nyelv; ez nevé ama zagyvalék nyelvnek,

melly a' Levanten hajókon úgy, valamint a' tengermelléki kereskedó vá-

rosokban az europaiak küzt divatozik. Valódi keveréke az olasz- és fran-

cziának, 's egyiknek sem dialectusa. Beszéli széltiben az olasz, franczia,

dalmatiai és istriai. Igen konnyú megtanulni annak , ki mind a' két al-

katnyelvet valamennyire érti , fóleg ha még latinul is tud. £ hybridum

itt az Azovitengeren szinte egész terjedelemben diszlik , borúra derüre

beszélve az oroszok által ís, elannyira, hogy tükélletes franczia- vagy

olasz nyelvút nem találtam tengeri utamban. Ezt beszélém én is tartóz-

kodás nolkül , és megértettem mindenki által. Éljen a' lingva franca !

Raguraiak Egy tireg bárkász , Galbalo kapitánynyal hasonnevú , bóvebb isme-

magdrte.ere retség után akkép nyilatkozott: hogj' ó patriotám, ragúzai, 's eredctikép

magyar. Bóvebben fejtegetózve így adá eló ósi hagyományok után a' tur-

ténetet. Egy félsziget, úgy mond, Raguza mellett, hajdan magyaroktól

szállaték meg, 's magyar kormány alatt élék sokáig és boldogul napjai-

kat : a' koztársaság' idejében ázonban Raguzához csatoltatván , annak la-

kosival forrottak egygyé, és most illyrek, akará mondani szlávok. Tübb-

ször fejezé ki ebbeli hiedelmüket, tudományukat.

Délután 5 ora tájban olly nagy ringás lón hajónkon, hogy miatta
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nem irhattam s nem olvashattam a' cabinetban ; fejem is fájni kezdvén,

a' füdelezetre menék ful; alig nézem kürül magam, 's íme mit tapaszta-

Ink i Az utasok kozdl majd egyik majd másik, szédeleg, lefekszik, vagy

a' korlátkeritéshez borulva erdküdik. Tengeri betegség! Nem nagy baj, de Tengeri be-

valdban kellemetlen nemcsak , sót undoritd. (¡al baló kapitány figyelmez- egs*s*

tete, mikép én sem fognám elkerülni valószinüen e' mai criticus napon.

„lo sonó resoluto signore capitaneo, mai io non ho ранга!" mondám neki;

Bravissimo , signore Giovani ! felelé vissza ; mert ha mar bizodalmas la

ben állnak valakivel az ádriaiak, kereszt- , nem pedig vezetéknevérdl

nevezik azt mindig. Vederemo! Vederemo! Elmúlt a' nap, utánna a' má

sik, 's hálá, mégcsak fejem sem fájt érzékenyül; ezen csudálkoztak min-

denek, én pedig tirültem. Mi legyen oka tulajdonkép bántatlan maradá-

somnak, magam sem tudom. Fejtsék meg a' tapasztalt orvosok, ha tet-

szik. — Az éjj beállott, mindenki nyugalomra mcne; a' kapitány, né-

hány matrósz és én maradánk ébren kivúl drküdve. Ilajdnk vágtatva ha-

ladt a' csillogó három lámpánál (2 az árbocz kozepén, 1 leg ful til), mely-

lyek néha a' tisztán ragyogó csillagok küzt látszottak elveszve lenni. Utunk

a' tejut' vonalábaii egyenesen Kercs felé \6n irányozva, melly Taganrog-

tól 130 tengeri mfoldnek tartatik. Ejfélig gyönyörködtem a' tündükld

csillagok- és tólok ragyogtatott fülfül fejérló" habtümegekben. Kedvezo

szelünk kellemes hüssé bajóla a' leget. Szép ez mind , valójában , és ma-

gasztos tárgy a* szemlélódónek , de még sem olly bájélvezetú , mint édes

hazám' mezótengerén a' csalogány' nyogó dalai- és pacsirták' zengzetétól

átrezgetett harmatos éj' légboltozata. Itt a' halál nema nagysága tölti be az

ég- és viz küzti megmérhetlen üreget; amott az élet' óriási karjai ölelnek

mindent át. A' sík tenger nem ad halandénak aliando lakot : de te kedves

hazám , ezer év éta nyújtál kényelmes szállást a' magyar faj számára. Uly

gondolatok közt illetém lelki csékjaimmal a' késó éjj1 tündéres homályát,

midón elvégre nyugodni menék.

August. 8-dikán. Négy érát hirdetó megcsenditése a' proránáli

kis harangnak, fblébresztvén , kihiva a' hajófbdozetre. Orümsugárbau tünt

ful elóttem jobbra Krimea, balra Azsia* halmos partozata. A' jenikalei

világitótoronyban halvány estcsillagként látszaték még az égó mécs. 5 dra-

kor a' félsziget' partsziigletén tul esd Jen i kale várat és váraskát érdk

el irányunkban , tenger parti szdleivel. Ezen, genuaiak és törökük által

17*
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épitetett vár, jelennen eróségül nem szolgál; lakosi jobbára gürügük, ne-

vezetesb épületei katonai és koronai lakok ; külünben a' küzellevó Kercs

várossal tartozik egy hatóság ala. Ettôl Kercsig 12 versztnyi távulságban

a' tengerparton diszelgnek a' nagyszerü ósvilági balmok. Azsia és Europa

küzütt a' Bosporus-Kimereusnál haladok egyre, míg fél ora múltával kissé

nyugotnak Kercs üble felé kanyarodánk , minek irányában a' déli hegy-

fok 's azon elterüló megszámíthatlan sirhalmok gyünyürú látványt adá-

nak. A' két Cok küzütt félhold alakban terül el Kercsnek ritka épségú

üble, mellyben egy óranegyed alatt mar ben valánk. Mintegy 60, két-

és három-arboczos nagy hajót olvastam meg, egyet osztrák zászlóval, 6

drakor vettetett horgony. Helyre vergódés- és a' szokott fizetések' megté-

tele után Galbalotól bucsút véve, 8 orakor lad ikon a' hidhoz menék, on-

nan a' városba. Itt egy tisztességes szállódában Kelki nevúben , a' bazar

kerekpiaczán ép a' legszebb helyen bérleltem szobát; mellynek némi li-

vornói származásu üreg pinczére nyomban ájanla magát szolgálatomra.

Igen jdl esett e' megeldzés , minthogy illy készség-nyilatkozatot egész

utamban sebol nem tapasztaltam.

Kercs. Kercs Krimcának leghiresb és legjelentékenyebb kereskedd városa.

Fekszik a' félsziget' keleti, majd az ázsiai partokig nyúló csucsa alatt,

küzébe záratván azon tengerszoros, mellyet a' régiseg Bosporus Kyme-

reusnak nevez. A' varos maga azon pontot foglalja el, hol egykor Panti-

capeum, vagy Bosporus, késóbb Vospro, Vosporos vagy Aspromonte nevtí

varos létezett, 's a' bospori királyoknak régente székhelyiil szolgált. Je

lennen számlál 10,000 lakost, küztük számos gürüg, ürmény és tatár,

úgy szinte külünféle nyugoteurópai (frank); de láthatni kereskedelmi

ügyben ide gyúlt cserkeszeket is. Van 4 temploma, ndi nevelóintézete ,

kerületi tanódája. Kereskedését élénkké 's virágzóvá teszi félhold-alaku

tág és ép üble, valamint a' félsziget' gabna- 's egyéb terményeinek e' he-

lyütt üszpontosulása. Kiküióje 1827-ben nyitatott meg. Ezen kürnyék

az, melly a' régiségkedvelonek és buvárnak hasonlíthatlan élvezetet nyujt.

A' tárgyaknak biztos utmutatás által tükéletes ismeretére jutandó, Ni-

kolich vicecónsul és Kulissich nagyTcereskedô urakat kerestem meg, ez

utóbbihoz ajánlattal birván D'Angelitól. E' két derék ragúzai mindent

szives készséggel elküvetett az érdekes régiségek' megismerésébe vezetés

kürül; jelesen amaz, kocsijába fogatván, elvitt azon nagyszerií sirhalmok'
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megszemlélésére , mellyek e' várost megszámithatlan mennyiségben az éj-

szaki es déli fokozaton kornyezik ; el a* veszteglóintézetbe ; emennek tár-

saságában a' varos fulütt nyugotra emelkedó hegy' oldalában épült Museu-

mot vizsgáltam meg. Л' sírbalmok mar nébány évek ota kutattatnak; két Regisegek.

egyéu vezeti az ásatásokat, egyik az it (en i museum, másik a' császári

haz' számára. A' kiaknázott jelesb drágaságokat jobbadán Sz. Pétervára

nyeli el, nehezb kóemlékek nyervén nyugalmas máradást. Három kurgán

füdüztetett ful külünüs boltozatüregú ; Iegdiszesbje , melly császári balom

(csárszki kurgán) nevet nyert, a' veszteglómtézettó*! éjszakra, magátél a' vá-

rostdl 6 versztnyire (majd 1 mfoldnyire) esik azon tájon, hol közhiedelem

szerint a' régi Mirmikione állot t. A' városból ide éjszak felé a' nagy utczán

végig bajtván , miután egy kdhiddal ellátott hosszú tültésen , nyugotról az

»bol be csorgedezó némi pataknál kiértünk, tümérdek megásott halmok üt-

lüttek szemenbe; mik elég disztelenül mutatkoznak a' kihányott füldraká-

sok' és mély üregek' szemetszuro" reudetlensége miatt Meghányatás és ku-

tatás uta u legczélszcrübb volna ezeket ismét régi alakukba rendezni , 's

bizonyos jol által tudatni а' к éso maradékkal mar megásatásukat. De a'

csárszki kurgánt akarom rüviden leirni. Ezen halomnak kapunyilása délre

van , mellynél kezdodik egy 20 tílnyi hnsszú tornácz négyszegd és hosz-

szukás 17 sor faragott mészkuból emeltt, ollymódon, hogy kerek bolto-

zat helyett csiícsosan »sszeeresztve lennének az egymásra helyzett kövek.

A' tornácz után a* balom' küzéptáján jó a' sírbolti kamara alul négyszeg

alakban , négy sor rakásig , azonfolül 22 sor kórakás emelkedik kúpba

olly alkattal, hogy az egymásra fektetett 2 lábnyi szélességú kódarabok

minden sornái belebb belebb lennének eresztve. Csudálandó óriási múve

az oskori épitészetnek , azon homályos régiségbb"! , ni o lo n még a' mtívé-

szek ív- és kúpbóltozatot czementtel szerkeszteni nem tudtak. Kivülról

ezen kupüreg szinte mint a' tübbi kurgánok, nagyobb és aprobb küvekkel

elegyes fulddel kereken boritatik, de egyedüli és a' tübbitól távulást fek-

vó. Midón t»bb évek eldtt íolnyitaték, mar hiányzott belóle a' halott-ma-

radvány. Hihetdkép valamellyik bosporáni scytha királynak szolgált sir-

helyül в' niess/Л bajdanban. Ritter Károly az eftele múvet kyklopi fala-

zatnak (Kyklopische Mauer) nevezi 1). Koeppen bizonyitása szerint Olbiá-

■) Ritter С. Die Vorhalle Europäischen Völkergeschichten vor Herodotus. Berlin, 1820. 8-0.

S. 258.
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nal is találtatott illy boltozatos halom, de kövoit épületekre használák

íiül „Von deft gemauerten Tumult, (így ir) deren Ritter nur einen iu

Taurien anführt , gab es auch welche in Olbia, wie ich selbst gesehen ha

be. Die Steine sind indessen schon zu andern Zwecken gebraucht worden" ').

Küzünséges vaia tehát az oroszoknál is az efféle vandalság. Tudatik az

mindenek által Nikolajevben , hogy a' varos' házai kezdetlen Olbiopolis'

romjaibdl emelkedtek ; most azonban jobb szellcm vezeti dket, a' kuta-

tásokra is gondosan ügyelnek, sdt évenkint bizonyos üszveg rendeltetik

ásatásokra az illetd minister által. Koeppen bizonyos Du-Bruxnak napld-

járdl is teszen emlitést, mellyet a' kercsi ásatásoknál vitt vala. Kercsból

Theodosiába vivo urna I két állomásnyira láthatd azon mély árok, melly

a' régi bospori királyság' határvonalát alkotá ; ezen túi mar igen ritkák

Chersonesusban a' nagy sírhalmok : mibdl csak scytha eredetükre lehet

bozzávetést tenni. A' hires Mithridates sirját is megtekinténk. Ez iránt

ki kell jelentenem , mikép a' lakosság és tudosok nincsenek egészen tisz-

tában , 's egyedül homályos hagyományokon alapitvák hozzávetéseik nem

pedig irott emléken. A' tengerübülnél elterült varos íulütt nyugoti oldalon

emelkedik egy kerekded magos hegy , és ezt nevezik Mithridates hegyé-

nek; rajta láthatd némi kdszirtekból hányott hegyes halom, 's ezt állitják

Mithridates sirjának lenni. Van e' halom aljánál egy szélesen kivá-

jott kdszikla darab is, mellyet Mithridates székének mondanak, a' tatá-

rok által pedig al tun obo azaz aranyhalomnak hivatik. Állitdlag itt

ülve szemlélte a' pontusi nagy király Rdmának ellenséges roppant tengeri

hajdhadát E' hegyen létezett külünben hajdanta az Acropolis füllegvár.

Mellyik Mithridatesre vonatkozzék a' tobb hasonnevú pontusi és bospori

királyok küzdl tulajdonkép e' szdhagyomány ? avval az itteniek úgy lát-

szik nem sokat toródnek ; a' korülmények azonban VI. vagy is az Eupa-

tor mellék nevet viseldre utalnak, ki a rómaiakkal több mint 30 évig

dühösen harczolván , végre birodalmát veszitve , az elóbb fiának Makhar-

nak kormányára bizott Bosporba vonva magát, népzendülés küzepette Kr.

e. 64-dik évben itt önön gyilkosa Idn Pompejus- és a' rdmai hadsereg' nagy

örömere. Ennek holtteste mindazáltal Paphlagonia' Sinope nevtí városá-

ban, dsei sirboltjában temettetett el Dionak Plutarchéval helyesen meg-

r

') Koeppen P. lieber Alterthum und Kunst in Kuszlanil. Wien, 1822. in S. S. 6.
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egyeztethetd tanutétele szerint, nem pedig ezen varos kürül ; minélfogva a*

sírhalomróli szájhagyományt mesék sorába tartozdnak vélem. Azon messzi

kilátás, mellyet nyugotfelé a' tengerre és azontúl Ázsm halmos vidékére,

a' Kubán folyó torkulatához nyer a' vizsgálodd, akarat nélkül is a' hajdan-

iddk' e' kürnyéken végbement nagyszerú eseményeinek fontolgatásába

vonva vonják a' türténetbuvárt. Az eltúnt század- sót ezredévek' válto-

zatos végetlen sorozata varázsoltatik szem ele. Ezen Mithridateshegy' ol-

dalán diszelg némi antic-stylu épület. és ez a' museum. Kényelmes ut, a'

varos kerek piaczárdl asphalt-untvenyu széles lépcsdjárda vezet ennek üs-

vényére. Kürötte sirküvek 's szoborfaragványok illesztvék; benne tübb osz-

tályozatokban a' kiásott régiségek, úgymint : drágaság-darabok, gyú'ruk,

kar- és nyakpereczek , lánczok, arany- és érczszobrocskák , fegyverne-

múek, hamvvedrek, hetruski és üvegedények 'stb. mindezek 2000 év le-

folyása dta külünbüzó idószakaszbdl , külonbozó népektól ! A' gürüg mü-

vek' és emlékek készités- és fblirataik által künnyen meghatározhatók

ugyan : de az ismertetó billeg nélküliek közdl ki mondja meg : mellyik a'

scytha, vagy sarmata, macota, kazar, hún, besenyd vagy talán magyar

régiség? — Ismeretlen betüjellemmel írott emléket, mi leginkább érde-

kelt volna, de még kameni-babát sem találtam itt. Az egyes személyekre

vonatkozó gtirüg füliratú síremlékeket melldzve, azon nyilvános emlékek-

re forditám figyelmemet, mellyek a' fonebbi évben kiásattak. Mar ismeri

a' tudósvilág a' bospori királyokra vonatkozó pénzeket és folirásokat,

miknek korszakuk meg türténetük nagyrészben ful is világositatott Vail

lant, Cary, Froelich, De Waxel, Potocki, Clarke, Köhler, Raoul Rochette

's egyebek' munkái által : de azon kóemlékek' iratai , mellyek a* varos'

tengerübülre nyuld szélin hihetdleg a' hajdani varos' forumán kútásás' al-

kalmával legküzelebb íiilmerültek, kevesbé jüvének még küzismeretre. Fe-

jér márványbdl diszesen faragott 5 lábnyi magos és 1% lábnyi széles négy-

szeg alakii fóoszlopok (pylasterek) ezek, négy egyenld darabban, miknek

kiásatás eldtti szerkezetéról csak annyit tudhattam meg , hogy a' mar cl-

készült csinos kút' tetényébe berakott, lovagld férfiut abrazólo dombor-mú

is hozzájuk tartozott. Maiglan a' kiásatás' helyén szabad ég alatt hevernek.

Fülirásaik több helyen homályos és olvashatlan leven , némi tudds vizsgá-

Idk által fekete festékkel húzattak be a' betúvésetek. Nikolics ur máso-

lataikat is küzlé velem; megvizsgálás és egybehasonlitás' alkalmával azon
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ban tapasztalám fdleg a' jobban megórzottnek hibás Ieiratását. Ujban lemá-

solám emezt. Betúik hajdani alakúak , néhol a' hely' szúke m ¡at t a' kövel-

kezó sorba általvitettekkel; külünüsen az o nemkerek, hanem csúcsos négy

szegletbe mén, az w pedig w-vel jelölt az egyiken. De mind ezeket megvi-

tatni a' gürüg palaeographiai tudományhoz tartozik. Soronkint az egyik'

szüvege ebbol áll:

ATAQHI TYXHI

TON EK BA2IAEQN BA2IAE-

A TIBEPION IOYAION

PH2K0YJ10PIN YION

METAAOY BA2IAEÍ22

2AYP0MAT0Y Ф1А0

KAI2APA KAI Ф1А0 POMA-

ON EY2EBHI H ÜP0Y2IEÍÍN

ПОA12 TH2 ПРО2 YlllON TON

EAYTH2 EYEPTETHN AIA

nPE2BEYTQN MAPKOY AY-

PHAIOY MAPK1NA0Y AMPE- (?)

NIA KOINOBOYAOY KAI AY-

РНЛЮУ UHAinniANOY ПРО-

KAOY EN TSÎ I К ф ETEI KAI

MHNI AEW.I § Л §

Értelme küvetkezó: „Istenek' segedelmével (vagy: Aldas, sze-

rencse ! — régi gorog szólásmdd). Királyok' királyának, Tiberiosz

Julios/ Reskupornak, a' nagy király Sauromata' fiának, a'

császárok' é s R ó m a i a k' barátjának, mintjótevójének Hy -

pioszviz melletti Pruziaszvráros az ó követük Mark Aurel

tanácsbeli Markian Amre (?) fia és Aurel Filippi an Prok-

losz' fiaáltal küz h atározatból entelé, 520-dik évben, Disius

bónap' 1-jén."

Az évszám 224-dikKr. utánniévnek felel meg; mellyszerint III. Res-

kupor bospori királynak emelteték az emlék, ki Septimus Severus, Cara-

calla, Antoninus Geta, Macrinus Ant. Heliogabalus és Severus Alexander

római császárok korában 24 évig uralkodott az eddig ismert adatok sze-

riiit . Az emlék' tartalma' iránti kérdések' megvitatását is az illetd szakem
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berekre bizva, itt csak óstürténetankre aémi fénysugárt bocsátó adattal

акагок kedveskcdni, ép ezea fülirat és más hasoald emlékek által támo-

gathatóval. Lehetlen vala észre лет vennie a' nemzeti régiségeinket gua

rí osan vizsgálónak, mikép mar a' pogáaykorbaa úgy a' magyar, valamint

vele rokon besenyd-káa felezetekaél a' Gyula, aepfdaökökre illesztett

férfiaév küzoaséges használattal birt legyen; sót a' 108 credeti magyar aem-

zetségeknek egyike illy nevet viselt1); lehetlen volt továbbá az iránt alaga

ban kérdést nem támasztaaia : valljoa miutoa módoaszivároghatott dseink

küzé ez épen aem magyar jelentésá, haaem a' roma i .1 ni i as-sal tagadha-

tatlanal azoaos aevezet? Megfejtik ágy hiszem a' foliratok és velük egy-

bevágd péazek' olvasmáayai e' aehezségct. Midda Rdmának félvilágot leigá-

zd hatalma Ázsia' , külünüsen pontasmelléki tartomáayaira is kiterjedt , 's

fejdelmeik egyrészben szüvetségesei , majd h libérese i és adozdi ldaek a'

császárokaak, a* császári kegyelembea részesült aépfdaükük hiáságbdl vagy

taláa hddolati tiszteletból a' kegyelmét osztó császár' aevét vevék fol és

tüzék saját aemzeti aevük mellé. így türtéat a' bospori királyokkal. Ezea

tartomáay a' aagy Mithridates hálala atáa rdinai haberes királyokat számi-

tott tülib századoa által, mellyek küzt Saaromat és Reskapor fbltüaó, mint

a' kik Julius és Tiberias mellékaevet haszaáltak; amaz kétteleaül a' Ja lia

aemzetségbôl szánaazó Augustas császártdl kölcsöaözve. Többi közüttFroe-

lichnél olvassak II. Reskapor, VI. Cotys és I. Saaromat' péazeia : „TIBEPIOC.

IOYAIOC.BACUEYC.PHCKOYIIOPIC." (Tiberias Jalias Rex Rhescapo-

r¡s). _ ,,/ОУ. JCnOYPrOY." (Jalii Aspargi). — „TI. lOYAlOY. ВЛ-

CUESiC. CAYPOMATOY« (Tiberii Jalii Regis Sauromatae) ')• Az odes-

sai maseamban I. Cotys' péazeia : „I0YAI0Y CEBACTOYKAI " és

„10YAIAN. . . ANCEBACTHN" s). Eaayi híteles emlék' ayomáa nem

kételkedhetik seaki , hogy a Feketeteager' kürayékeia taayázott aépek

ktízott, kóvetkezésképen a' magyar -faja dsaépekaél is mar koraiddkben

elterjede a' Gyala (Julias) jelentékeay nevezet ; annálinkább kétségtelenné

válik ezen állitás, mivel Procopias' taaatétc szeriat Bosporas várost aem

csak elfoglalák a' háaok , haaem aanak kürnyékeit birák is az Y-dik szá-

zadban: „Ab urbe Bosporo ad urbem Chersotiem , sitam in maris liltore, et

') Horvát 1st. Magyarország gyükeiva ív'gi nemzt'tsegiinll. Pesten, 1820. 8. 51. lap.

') Froelich, Regum veterum Nnniismata anécdota aut perrara. Viennie, 1752. in 4. p. 151, 158, 158.

*) Descriptio Musei publici Odessani. P. 1. Odessae, 1841. in 4. pag. 38.

II. Köt 18
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Romanis iam inde olim subditom, habetU Barbari, util¡ne H mini , quidquid

interface?' *) . így ir ó. E' figyelemgerjesztés után adom mar a' másik k(f

íuliratát Evszám ugyan nem fordul eló rajta: de miután Probus császár'

idejében 277—284. év közott uralkodott Tiberius Julius Teiranes szintc

bospori к irályra vonatkozik , emeltetése' kora bizonyos. Maga a nevezett

király és neje Lilia álliták az égi istenek' tiszteletére. Szüvcge imez:

ЛГА0Н (i) TYXHI

BA2IAEY - - BA2IAEW2

ONTO2 TIBEPIOY

10YA10Y TEIPANOY Ф1А0КА12АР02 КAl Ф1Л0

PWMAIOY EY2EB0Y2 9E0I2 EI10YPAN0I2

012 AH2WTHPI КAl HPJ2W TElPAYHtV

BA21AEW TEIPANOY NEIKH2 КAl AlWNlY

AIAM0NH2 KAl А1Л1А2 BA21A122H2

ANE2 TH2 AN TON TEAAMWNA

2Т0ШЛЕ KAl Т0121АЮ12 QE012 KAl EY-

ЕРГЕТА12 KNEPATEY ANT02 ТОУАХОФО

NOY A4>P0AE1210Y IIPINAOXATOY

KAl 01Л01П01АР12 TOUYAEirAl

MENE2PAT02 rA2EMU>AlOY ЕП1ТН2

BA2ÍAE1A2 KAI ЕП1 TH2 0EA02H2

1U>ANNH2 2AKAEIV EX П1А1АРХН2 KA (I?)

TWN A2nOYPTlANWN E<HANH2 АГА0О2

APXITPAMMATEY2 XAPITWN NEIKA

4>0P0Y А0ХАГ02 4>IAAN0Y2 9ЕАГ1

ylOYIIPlN П0АНТАРХН2 AEIMAN

Ф1АА П0АЕ1ТАРХН2 PY102 MENE2-

TPATOY EPW2 PAAAMA2EW ЕПРШЕ

niTWNAOTWN.

A' inegnevezett polgári és hadi számos liivatalnokok nevei íolytán

ioltüno a' 17-dik sorban az „Aspurgian" nemzetségi név, kiket Stephanus

Byzantinus bospori népségnek állit. A' íulirat' romladozott áliapotán kivttl

') I'rocopius, De Bello Gotliiro. Lib. IV. cap. 5. ed. Könnens. [>;ig. 4S0.
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figyelembe veenddk a' fejtegetni akard által azon vésdi és nyelvi hibák is,

mik az e' tájéki és korbeli emlékeken gyakorta eldfordulnak ').

Figyelmessé tétetvén a' gürögok' ezer év eldtt épült templomára, nem

mulattam el megvizsgálását. A' mu" \ alojaban byzanti stylú nevezetes ma-

radvány épitészi tekintetetbdl; de korát és kiáltal emeltetését határozottan

tanusitd emlékiratok hiányzanak rajla. Azon kotábla, mellv udvara fala-

zatán berakva szemlélhetó, a' rea vésett állitdlag sz. Gytfrgy képével, vé-

leményein szerint inkább gorog-pogánykorbeli emlék, lovagld férfit abrá-

zolva. Az dsvilág legérdekesb maradványai kozé helyzem végre Nikolics

iirnak petrefaktumok' gazdag gyújteményét. Krimea' legmagosb hegyének

tetdin találtatnak az eflele csiga és másegyéb tengeri állatoknak kóvesült

csudálatos példányai , ott gyüjtügeté d nagy szorgalommal a' vizüzón elütti

ereklyéket, szándéka, mint nyilváriitá a' birodalom' fdvárosába Bécsbekül-

dcni, bol véleménye szerint az ill ven ritkaságok méltányldra és basználdra

taláinak. A' franczia természetbuvárok gyakorta tüzetesen folkeresik rit

kaságok szerzése végett a' magos tetdt.

Térjünk mar a' mohos maradványok küzdl az itteni népéletnek szcm-

It4etére által.

Augustus 12-dikén. Hüvös reggeli korányon. middn a* Bospo

rus üvedzte ázsiai halmokrdl hajdk' arboczerdei küzütt ablakomra lüvellé

a' fülinerült nap' rogyogd sugárait, hogy a' nagyszerü látványbani gyünyürt

élvezhessem , keletfelé a' terjedelmes vásártérre tekinték ki. Szokatlan

népsokaságot vettern ott észre. Mit jelent a' zsibongd néptolongás? csak

akkor fej'tém meg, middn némi áruczikkek oda hordatása küzelebb sze-

niem eldtt türtént. Ezen piaczon naponta egyebet nem lehetett máskor lát-

ni droskároknál (bérkocsisok' nevé), kik ktínnyü droskáikba (kalesse) két

níd kozé és mellette lógóra fogott délczeg lovaikkal bér érdemlés után vá-

rakoztak. A' droskárokrdl meg kell közben jegyeznein , hogy különüsen

az odessaiak és itteniek fölötte szép idomú nagy lovakat használnak. Epen

hetivásái t tartott a' hullámzd néptümcg, mellynek e' hétfdi napon kezdddék

') K/.en emlékek' másolatat Hunfalvy baratommal küzolvén, az elsöbbiknek kovetkezó forditását

adá: Jo izercncsére ! A' királytól (ncmzett) királyt, Tiberius Ju'iust Rheskuporit, fiât a

nagy királynak, Sauroniatának , a' caeiarok ся roinaiak kedrellójét tisiteli Hyppiue viz mel

len ¡ Prusias városa e' maga jóltevújt't, Marcus Aurelius Markianus tanúcsbeli, <:s Aurelius

Philippianus Proklus követek által, 1 К Ф esztendóben, A hrinapban. A' másiknak hibás irata

'stöbb helyütt érthellen volta miattmagyarázatát neniada, mintamabbana°Ti;;7Tco;hamályos.

18#
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és egész héten által vala t art undo. Ugyanis, a' varos' terjedelmes volta miatt

egyik hétben ezen , másikban az éjszaknyugotibb rész' piaczán men végbe

fiilvá'tva az árulás, mellynél foleg a' napontai szukséghez tartozd élelem-

szerek rakatnak ki, más egyéb áruczikkeknek, bazarban leven aliando

helye. Jdtékonyan hato igazságos intézkcdés ez. Kimenék látni a' népet

és adásvevés módját. Számos idegen népfajbeliekkel, u. m. cserkeszek- és

perzsákkal találkoztam itt. Magyar szabású zekéjük, mit burkának hí-

nak, és hoss/.ii prému", hegyes csákójú kalpaguk különböztete meg amazo-

kaf. Y tdzsérkedd árusok gyékénnyel boritott aprd szinecskék által védik

inagukat és czikkeiket a' nap' melege eilen. Aruszereik leginkább: kenyér

fonttal mérve, suit bus, bárány-fej, és némi ringyrongy aprdság az egyik

sorozatban; másikban zoldség , jelesen uborka, hagyma és tümérdek diny-

nye; ligy szilva és körtve; mindeftelék tatároktdl árulva, kiknek madzsa-

raik a' sorozat mögött szinte ren?be állitvák. Néhány dinnyét vásárolván

izüket all alaban legjobbnak nem mondhatom , militan erdvel érettck és

nem igazi vérbélüek valának. Edes hazám jutott ekkor eszembe, mellynek

ebbeli terményével sem vetélkedhetik Krimea' boldogabb része. Az itt

szemléltem tatárok inkább hasonlitottak a' nogaiakhoz, mint a' török fajií

krimeaiakhoz, csipás szemük, beesett száraz, sárga-fényes boni arczuk a'

bujasenyv' billegét viselvén magukon. Az orosz kOznép megeldzó, sima,

szolgai hangulata 's ajánlkozd beszéde által tünteti e' helyütt is ki magát.

Egy ízben Nikolics urral az übülmelletti házsornál elmenve , figyelmetessé

ton, miként az épüldben levó számos új bázaknálmunkáldddkdmivesek tá-

vulbdl idejott orosz rabszolgák (örökös jobbágyak) lennének, kik bizonyos

váltságdijjért bocsátatnak el füldesuraik által iddnként lielyeikból , érdem-

lett munkáikért húzott jtívedelmet azokkal megosztanddk. Valóban , csu-

dálni lehet, mikép fejlddhetik illy sanyar állapntú emberek között a' kézi-

mesterség ! *

Megérkezett mar a' 120 lderejú „Nagy Péter" gozos, mellyen bdna-

ponként kétszer torténik a' kdzosülés Kercs és Odessa között, oily mod on,

hogy Theodoziánál és Jaltánál kikötne. Kapitánya ennek Mangut nevií ,

szinte ragúzai , talpig becsületes ember.

Augustus 13-dikán délután vettern bucsiít kercsi barátimtdl , 's

még azon nap a' gdzösre szállottam , másnapi korán reggelre leven indulá-

sunk túzve. Hajdnk markotányosaSzikorszky Samuel lembergi íi, megért
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ve magyar voltomat, legott közelebbi érintkezésbe es bizodalmas állásba

tevén velem magát, mégismerkedtetett a' hozzánk csatlakozott , Kauka-

szusrdl jövd harom ifju lengyel tisztte). Nevuk Kazimirovits , Romanovsz-

ky es Wisherszky, mind sebzetten térének vissza hazájukba. Ezektdl sok

érdekes dulgokat ltallottam a' kaukaszusi háboruról es Samil' gydzhetetlen

vezérrdl, mellyek akkoron érdekes es szép reményeket nyujtd ujdonságok

volták, az események' tiibb év dtai fejleménye azonban mar Ëurdpaszerte

küzismeretre jutván, elbeszélésük folóslegessé vált. Csak annyit mondha-

tok riividen, hogy a' lengyelek Samil' gydzelmei altal reméllik orosz iga

aluli szabadulásukat, a mi mindekkoriglan nein teljesült Nevezetes minde-

nek fïilott a' cscrkeszeknck orosz foglyaikkali bánásmdduk. Talpbdrüket

fúlmetszvén ugyanis ezeknek, némi ndvénynyel tümik be a' vágást, melly

sebzés middn beheged, dket nehéz- es olly kényes járdvá teszi, hogy nem

künnyen kcrekedik kedvük elillanásra; ez á I tal megkiméllik magukat az

drküdési fáradságtdl , foglyaikat a' bürtünozéstdl, mikkel épületek' hiányá-

ban az oroszoknak nem szolgálhatnak. Egyébiránt lengyel- sdt oroszszüke-

vények küzüttük számtalanok. Samil mar szultán czimet visel 's pénzt

veret

A ugustus 14-dikén reggeli 6 drakor vala indulandd hajdnk; inár

megkezdddtek az übul elhagyásárai munkálatok; azonban a' gdzkatlannak

megbibbanása lehetlenné tcvé a' 3 versztnyi távulságnál továbbra baladásf.

Hosszas Iwjlúdások után délután 7 drakor indulva, mindenütt kopár ala-

csony part irányában menénk, 9 dra után érvén А к bur un és Takli

hegyfokot, azutan az ejj bekovetkeztével Opuk, Karavia szikla, Csav-

dar vagy Tas-kacsik azaz kecskekd fokoknál balad tunk el.

August. 15-dikén reggeli 7 drakor Theodosia' oblébe értünk; ott Theodosia

nyomban kiszállandd, e' tiirténetileg nevezetes városnak régiségeit riivid

itt mulatas alatt inegtekintendd. Krimeának keleti martján tag és biztos

dbollcl 's gyönyörii vidékkel bir e' varos. Népessége most 7000-nél többre

nem mén. Van 5 temploma, 800 haza, mellyek közt több emeleteseii

épült, kerületi tanddája, 17 gyára, museuma, tengeri íurdóje és nyil-

vános kerte. Lakosai oroszok, gorügtík, tatárok, karaimok, ormények

és kéves németek. A' krimeai termesztmények' kivitelére nézve legje-

lentékenyebb pont. Még a' turükük' korában is virágzd voltáért és a' stam-

buli sz. Sofia ínecsct' hasonlatosságára épült imahelyéért Krimea' Konstau-
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tinápolánák és kis Stambulnak (Kücsük Stambul) liivatott. Ezen mecset'

most a' górógúknek szolgál egyházúl. Itt fcküdt még Kr. sz. elótt egy gürög

gyarmati varos, mellynck helyén XIH-dik században a' gcnuaiak Kaff a

nevó, 1475-ben a' türükük által elfoglalt várat épitctték. Az oroszok,

bajdani nevero! Theodosia- és Feodoziának bíjják. A' museum és a' régi

genuai vár' megszemlélése végett droskára ülvcn, gyorsan haladtam ke-

resztül kasul utczáit, mi к küzíitt az olaszváros vagy is bazarutcza érde-

mel figyelmet. Elérve legelóbb is a' museumot, nem bittern utasitdmnak

a' kivánt helyrc vczettetésem , mcrt egy roskadt állapotu régi mecsetnél

állánk. Ajtajánál fekvd két fejér márványbdl faragott colossalis nagyságú

oroszlány és hátulján berakott türük iratú két kdemlék gydzének meg

arról, bogy csakugyan azon épülctnél vagyok , hol a' régiségek lerakvák.

Tudakozódván a' fülügyelórdl , annak távuHéte dcrült ki, miután csak va-

sárnapokon szokott megnyittatni szemlélók elótt e' kamara. Illyen Kercs-

ben is az intézkedés. Mégis, bogy valamit lássak, az egyetleu ürcg' kinyi-

tott ablakain néztem be. Néhány kódarab gtirúg fblirással, egy asztalon

pedig régi pénzek hevertek. Fegyver- 's egyéb gyüjteménye , mikról De-

midoff emlékezik , bihetóleg más kamarába zárvák. A' varos' dél-nyugoti

részénél fonálló várromokon , jelesen toronyfalán nem láthatni mar azon

két rendbeli mozaik emléktáblát, mellyet 1798-ban Leon de Waxel leraj-

zolt; de mcg nem fejtett Kiszedetvén, az irásos emlékek' museumában

rakattak le. Az egyik hoszúkás tabla, fülúl rendben álld üt spanyol paizs-

ra vésett czimerrcl , mellynck két szélseje egyszerú keresztben a' genuai

kóztársaság* czimcrét mutatja; alada 8 sor írat, ró*mai-gotb betükbdl szer-

kezett. Ezen emlék' elsó sorában : f ANNIS MCC TRECENTIS

a' 2-dikban : PONTÍFICE CLEMENT — és utolsdban : SN CESA-

UENILS — IOANNIS SVSMO - — PATRIC észrevehetók ; a' tobbinél

egyes betú igcnis , de értelmes szd nem jó ki. Az eredetinek látása köny-

nyen ehízhette volna a' kétséget. DemidoflF ezen emlékról azt jegyzé meg

a' museum' rövid leirásáhan, bogy a' kaffai erósségnek Zoaglio Godfréd

által kezdctt épitetése- és Grimaldi consul' korára vonatkozik , meg ein-

litetvén benne, bogy egyik torony VI. Clemens papa' (1342 — 1352) em-

lékezetére épitetett az általa rendelt kercszteshadérti hálábdl ; mirenézve

az elsó szavakban „Amas Mille et trecentis" foglaltatnék. A' kivül hely-

zett fejér márvány két oroszlányról pedig állitja, miícép azok Kercs és
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Tantán küzütt ¡Г tengerfenekérdl emeltettek ki. Továbbá a' másik kissebb,

ogyinás mellett három genuai nemzetségi czimert hordó Waxel küzlüttc

tabla al и I két sorban lapidaria bctúkkel vésett ime' szüveget tartalmazza :

„TEMPORE MAGNIFICI. DOMINI. BATISTE. | IVSTINIANI. CONSU-

LIS. MDCCCCLXXIIII." Tehát ez a vár' utdsd , tíirokok általi elfoglalá-

sát három évvel megeldzd erdsitetésekor készült.

Részint a' varos külsejében , részint a' vidéken tübb falvakban lakd Német pvar

os külünféle termesztményeikkel megjelcnt német gyarmatosokkal talál- ma °

kozván, állapotukról nyertem bdvebb íolvilágositást. A' krimeai németek'

lakhelyei küvetkezdk: 1) Neusatz, tat ¡i nil Csokurcsa. Lakosi würtem-

bergi , haden i , pfalzi és austriai eredetüek , nagyobb részint evangeliku-

sok , van helyben papjuk is. Házai mind kdbdl épültek. Kies helyen fek-

szik; székhelye a' német gyarmatok' inspectorának és titoknokának. 2) Zü

richthal tatárul Dzselava, Theodosia és Karaszubazar közütt mindket-

tdtdl 4 míoldnyire , zürichi cantonbdl eredd schweitzi lakosokkal , hason-

Idul evangel, lelkészszel. 3) Rosenthal, melly 1805-ben würtcmbcrgick

és pfalziakbdl telcpitett Sewastopoltdl 3% míoldnyire, kath. pappal és

egyházzal. 4) Friedenthal, amattdl 4 versztnyire, jobbadán bádeni

credetú lakosokat bir. 5) Kronthal Symphcropol és Sevastopol közütt

mindkettdtdl 4 mföldnyi távulságra, bádeni, bajor, elszász és s'chweiczi

eredetüek lakosi. 6) Heilbrunn, épen Zürichthal mellett, würtembergi

származásuakkal. 7) Szudak, hasonnevü völgyben, vürtembergiek' szál-

litványa. 8) Dclitze vagy Hertzile hegyen Theodosiátdl 4 vesztnyire

néhány házakban laknak szinte németek, valamint Otuszi völgyben. Ezen

varos! i'igy Simphcropol' külrészében is találtatnak többen. összes számu-

kat mindezen gyarmatosoknak 1000-re bizvást tehetni. Küzügyeikben a

tübbi német gyarmatokkal cgyütt Jekaterinoszlavban székeld tisztség által

kormányoztatnak. Szorgalmas emberek leven, jdllétnek örvendenek; kü-

lönösen a' tatárokkal , kik küzütt falvaik elszdrvák , békébeh és barátság-

ban élnck; sdt nyelvüket mar nagyobb része érti és beszéli. Kevés archaeo-

logiai zsákmánnyal tértcm hajdnkra; de miként is találbatndk nevezetcs

régiségeket, íuiddn mar 1579-ben így ira Broniovius e' helyrdl: „Tem

pla Christianorum Romana démolita , aedes dirutae, muri et turres, in

quibus Geiiuensiam plurima insignia et itiscrtptiones Lati/iae risuntur, col-

lapsae iacent." Elhagytuk 9% drakor a' kikütdt, érvén azután Tekie, az
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olasz hajósok által Porto genevese néven ismert öblöt, majd К ig a tl am a

azaz kecskeugrás hegyfbkot. Theodosiátdl f\>g\ a inindenütt magos hegy-

láncz vonul a' parton , es ez a' régiségben Taurus-nak nevezett hegység

széle. Ennek nient in 11 drakor Kogtebal sziklás hegyet, majd rea

К arada g (fekete begy), végre a' kiállóbb Megan о m hegyfokot hagydk

el a' fodozeten tartott társasági ebédünk alkalmával. 2 dra kürül a' Szu-

s"'„ia(f va8> dág nevtí elbagyatott genuai régi várhoz es városkához érénk. Ez, mint

mar funebb emlitdk, a' mongol-tatár idókben S o Id ai a nevet viselt. Rom-

jai kiizt szemléltetnek maiglan némi emlékek; nevezetesen cgy kótábla

bároin czimcrrcl, mellynek kozépsóje a' genuai koztársaságé ; azokon fo-

lül három sor írat goth betúkkel 's illy tartalommal : „|M. CCC. II (in-

kább L) XXX- U- DIE- PRIMA- AUGLSTI TPRE- (tempore) REGI-

MINISI EGREGY- ET- POTENTIS- UIRI- IÓÑI- IACOBI- GOR-

SCHI- HONOR | ABILIS- CONSLLIS- ET-CASTELANI- SOLDAYE"

A' másik táblán hasonld három czimer alatt egy sorban ez áll : „+ MCCCC-

DIE- PRIMA- OCTOBRIS." Legrégibbnek látszik azon tabla, mellynek

kozepén a' lovagld és lándzsájával sárkánykigydt leszúrd sz. György vitéz,

és fülul két oldalt három és négy sorú irat szemléltetik. Ennek egyes be-

túi «gyan kitetszenek, de ép szdt nein olvashatni rajta. A' kép mellett

kétfclül szinte két czimer türedék. Ezeket is lerajzolá Leon de Waxel '),

de legendáikat nein kozlé; alig is találtatik Krimeában latin nyelvtudds,

ki az illy, palaeographiai ismeretet kivánd einlékeket megfejteni tudná.

Ezen vidéken Soldajahoz tartozott 18 falu alkotta az ííffv nevezett 6 o-

(ïothok. thiat (Palocztartomanyt) külün politicai kormányzatánál fogva Gothiae

Capitaneatus néven hivottat 2); mellyrdl a' genuaiak' kaffai gyarmata

és liles, szolgáti (eszki-krimi) bég küzütt 1377-ben kötött szerzódés nyil-

ván teszen emlitést. „La Gotia con li sitôt Cazai, e con li soi povoli , li

quali son Chrístiani da lo Cembaro fino in Soldait» sea delio grande

común o seon Franchi" ekkép ir Oderico Gaspar olasz apátur *). Ezen got

*) Leon de Waxel, Recueil de quelques antiquités trouvées sur les bords de la Mer Noire

appartenais á l'Empire de Russie. A Berlin, 1803. in 4. n. 17, 18, 19

') Hugonis Grotii , Historia Gothor. Vandal- et Longobard. Amstelodami , 1655. in 8. pag. 19.

') Oderico Gasp. Luig. bittere ligustiche ossia obsena/.ioni critiche aullo stato geographico

délia Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande con le memorie storiche di Calía ed altri

luoghi délia Crimea poaseduti un tempo da' Genovesi, e Spiegasione de monument i Liguri

quivi esiatenti. Bassano , 1792, 8. pag. 189.
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liokat érdekli Laonicus Chalcocondylas KafTának a' tórükük általi elfogla-

- lásáró I irtában ekkép : „Subegerunt G othos et Januetises urbem Capham

inhabitantes , ut cogereiitur tributum penderé" l). \ ra lujaban hogy nem

más, mint scytha-hún ágazat, vagyis a' paldcz néven ismert felekezetbe-

liek voltak legyen ezen gothusok, a' türténetek fonalánál kétségbe hozni

nem lehet. Rúluk mar Procopius nevezetes adatot hagyott reánk ekkép

irva Just inianus cbersonesusi múveiról : „Praeterea cum Bospori et Cher-

sonis, quite urbes maritimae in со littore trans paludem Maeotidem ultra-

que Tauros ac Tauroscythas ad imperii Romani limites sitae sunt, mm,

inquam , harum urbium muros funditus labescere comperisset , pulcherri-

mos feat ac validissimos. Ibidem A lust i castellum extruxit et Gurzubi-

tense. Praecipue vero urbem Bosporum mum'it, quam barbaría quidem

infectam, et in potestatem Hunnorum redactam, ad romanam

ditionem traduxerat. In Ulis partibus est Doryt maritima regio: ubi

ab antique Gotthi habitant , qui Theodericum petentem Italiam

non sunt secuti; at ibi sponte restitere , et Romanorum hoc etiam aetate

socti , ipsis milifarem operam in expeditionibus navant , quando lubet impe-

ratori : ter mille numero, bellatores optimi , iidemque guarí agricolae, et

mortaltum omnium erga hospites htimanissimi. Haec autem regio Dory ,

situ quidem edita, non tarnen áspera durare est; sed bona, optimisque fru-

gibus ferax : inqua пес castellum usquam пес oppidum condidit imperator.

Qtäppe incolae mûris dandi non sustinent, ruri semper habitare gaudentes

unice. Qua vero facile eo penetrari posse videbatur , maria longis- muniit

aditus , et Gotthos ab hostium irruptionibus secaros praestitit" a). Egész

terjedelmében idéztem foi Procopiusnak e' nevezetes helyét mindazért,

bogy a' tauriai félszigetnek VI-dik század küzepérdli állapotárói becses vi-

lágositást nyujt, a' hún népeknek Just inianus elótt Bosporus varos- és

kornyékén birtoklását is tanusitván; mind pedig, mivel a' gothus népma-

radványnak épen ezen kürnyéken lakta 's keleti római uralom alatt élése

kétségen kivül tétetik ; nem kis világosság derülvén helóle végre Alusta

és Gorzabit várak' eredetére, úgy a' gotbok' Dory nevú tartományára. De

ezen gothoknak a' palóczokkali egyazonságára vonatkozó tanutételeket szük-

') Chalcocondylae , HUtoriarnm Libri X. Parisiis, 1650. in fol. pag. 69.

*) Procopius, De Aedihciis Lib. III. cap. 7. ed. Bonnern. Vol. 111. pag. 261 , 262.

II. Köt. 19
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ség röviden érintenem. Az Igor idejebeli XH-dik századi orosz énekben

a' paldcz leányok goth sziîzeknek (schöne Gothen Jungfrauen) hi-

vatnak l). Priscus Rhetor Atila' luí nait goth nyelven beszélteti: „Ex ra

nt's gentibus commù-li (ezek s/uvai), barbaricam lingnam colunt, sire Hmi

nor um , s tve G othor um , nut et¡am Romanam f hi scilicet , quibus

cum Romanis frequentius est commercium. Ñeque quisquam eorum facile

loquitur Graece , nisi si qui sint captivi e Thracia nut IUyrico marítimo" a).

Michovius Mátyás a' XVI-dik század elein ezen tauriai gothok' nevezete-

sen a' mankupi vezérek' nyelvével állitja megegyezdnek a' paldczokék

„Polovvczi (úgy mond) quos — Unguagium habuisse assenait , quale lo

en ti sunt die bu s no s tris principes de Mankup.- ultimo per

Baissetum imperatorem Turcarum anno domini 1486. exterminait', in Cher

sonese, et insula Tauricae , quam vulgari nostro Przecop dieimus, a Tar-

taris Przecopensibus occupatau *). A gothiai vagy mankupi paldcz nép azon-

ban kiirtatván , most annak Krimben maradványa nem létezik. Mar Bro-

niovius így panaszlá Mankopia' és több régi helyek' elpusztultát: „Nee ho-

mines iam supersunt , nee Ducum , nee gentium earum , quae eos vrbes et

arces máximas possidebant et inhabitabant , annales aliqui reperiuntur" *).

Fönebb Mangusnál megjegyzém , miszerint a' kalmükok némi tatárfeleke-

zetekre ruházzák a' mankup nevet : de ebbdl a' régi korra gyámokot vonni

nem lehet. Hogy ezen gothok német nyelviï nép lett volna, mint némelly

külfoldi irdk akarják : a' józan criticával egybe nem egyeztethetd. Jeman

des' hiu tévedését és az Ulfilásénak tartott d német bibliai forditásábdl vont

gyámokokat talpig lerontják Frocopiusnak tiszta ismeretem alapuld hatá-

rozott iratai. Még csak azt kell itt megemlitenem , hogy Aeneas Sylvius a'

gothokat magyarok' vérrokonának állitá. így irl ó Szécsi Dénes esztergo-

mi érsekhez : „Apud Got h os autem , qui et ¡psi ves tri generis fue

re, Aimai patri sua Gapt successif 5). így vélekedtek a' küzépkorban ere-

detünk fölött. Bizonyára nem költdi phrasis gyanánt használá Zittaui Péter

') Igor Swatoslawitsh. Heldengesang vom Zuge gegen die Polowier. Prag, 1821. in 8. S. 70.

*) Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci . Malchi, Menandri Historiarum quae supersunt.

Bonnae , 1829. in 8. pag. 190.

') Michovii M. Chronic. Poloniae. Lib. III. cap. 32. Apud Pistnrium , Corpus Historiae Polon.

Basileae. 1582. fol. Tom. II. pag. 84.

') BronioTÜ, Descriptio Tartariae. Apud Schw. 1. с pag. 822.

') Aeneae Sylvii Opera. Basileae, 1570. fol. pag. 559. Epist. Lib. 1. epist. 78.



LEBEDIA. 147

cseh apát 1300 körül irta krdnikájában a' goth nevet magyar népfeleke-

zetre alkalmazva middn így fejezé kimagát: „Cum Got is Ungartcorum" ')•

Mindazon eszmék tehát, ni i к et Horvát István a' gothusok' paldcz-magyar

voltu knil kifejtett 2), távulsem túlságosak vagy türténeti alapnélküliek. Hi-

szen a' régi irdsereg hún-scytha neptürzsökhöz sorolja dket.

Krimeának ezen déli oldalát magos hegyek boritják , friss források-

és csergd patakoktdl nedvesitett termékeny vülgyek által fülváltva, mire-

nézve az orosz nagyoknak villáik-, nyári lakáik-, gondos szorgalommal

mivelt kerteik- meg szdleiktdl diszelg a' táj , gyönyöru látványt adva a*

tengeren utazdnak. Szudágot elhagyvan következik A 1 u s t a falu egy vülgy-

ség' végén, melly fölött a' hires Csatirdágh (sátorhegy) emelkedik a' töb-

bitdl elszigetelten és valddi sátor-alakban. Továbbá Kucsnk Lam bad

és Parthenit faluk, amaz a' tengerparton fekvd szép mezei épülettel.

Nevezetes ezekután az A j u dágh (medvehegy), fekvd medvét abrazólo

alakjáról vont nevezettel, melly a' déli hegyek' kicsúcsalld magos foka, *s

a' hajdsoktdl Camillának (teve) is hivatik. Mar itt egymást éri a' mezei

házak és kertek' virányos oaza a' tengerparttal párhuzamos hegy' oldalában.

Ezek között kitünt messzirdl Urzuf falu, gr.WoronzoiTszép nyári kestél-

jával, 's tdszomszédságában levó Justinián által épitett Gurzubita szikla-

várnak romjaival. Aztán Ni к i ta falu jd, hol 1812-ben alapitott terjedel-

mes és gazdag császári fúvészkert létezik. Ettól keskeny mély árok által

választatik el a' Magaracs nevú' most szdlds kcrtekkel és nyári lakokkal

boritott hegy. Következik ezekután a* kies volgyií Jaita, mellynek kikö-

tdjében 6 drakor álltunk meg.

Ezen kerületi városocska a' régi Jaltának helyén patakocska által is .uiu.

nedvesitett épen a'tengerig nyiild termékeny völgyben épült, egy részével

*s templomával a' hegyre is kiterjedve. Bir vám- és pdstaházzal , gyógy-

szertárral és számos butigákkal. Tulajdonosa Mordianov grdf, kinek a'

völgyben szinte csinos parkja van. Még ez napot és a kuvckezdnek felét

a' közelebbi és távulabbi vidék' szemlélésére szentelém, Sek nevú smyrnai

görög ifjuval a' várostdl éjszakra hegy oldalban fekvd dere-kdji (tér- vagy

völgy-falui) lakos Aly nevu tatártdl batas paripákat bérlelvén. Folfelé G u-

') Petri Abbatis Aulae Régine tertii Chronicon Aulae Regiae. Part. I, cap. CXXX. apud Dobner

Gel. Monuiiirnta Boemiae. Pragae, 1784. ia 4. Tom. V. pag. 351.

') Tudományot Gyfijtemény. 1834. IV, V. Köt.

19*
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v a patakocska mellett menve megtekintésre méltd Iszlenován, Iszle-

mi v orosz uraságnak diszes nyári laka es kerte. Birtokosa épen ekkor ér-

kezett meg Berdiánszkba csatlakozva hozzánk. Ezen kertben imádott anya-

nyelvemnek egyetlen nyomára bukkantam, minél tübbet Krimeában sehol

bizonyára nem találbatni. A' szép renddel ültetett, márzsendülnikezdd kü-

lünféle szóldfajok, karóra aggatntt tablai iratok által valának megjelülve.

Küzüttük találtain egy jegyet, mellyeíi ez vala olvashatd „Nagy zemo zollt/

Nro 13." azaz: nagy szemú szüló. Eredete, valamint nevé bizonyitja, ma-

gyarhoni ; de melly vidékról vagy hegyról szerzé a* gondos plántalo ? k¡

ñera nyomozhatáin. A' mondott Derekdj tatár falut és tübb emelkedett helyet

a' kürnyékrei és szomszéd falvak- és városokrai látás végett megjárván, bá-

multam az orosz füldnek ezen paradiesomát , mellyen a' jdfajta déli gyü-

mülcsük , mint a' szederj , füge, 'stb. vadon is tenyésznek. Ritka nagyságú

izletes fügét itt széltiben árulnak a' tatárok és gürügük. Minden lépten

nyomon tudakozódtam a' íbldnépétdl kameni babáknak hol találtatása iránt:

de Krimeában az illyenek általában ismeretlenek ; tehát itt mar hazájuk

csakugyan nein vala. Mar fönebb Lebadha városrdl szoltomban cmlitém Edri-

zi arab irónak azon helyét, mellynélfogva ezen varos egykor kúnokénak

lenni bizanyitatik („Djalita, da/ts le pays de Coma/ts"). Eltelvén gyünyür-

élvezeti kalandok küzt augustus 16-dikának déleldtti ideje, a' ponlban 12

órakor indulandd hajdra szállánk be.

Miután ez alkalommal végkép elhagyandom Krimeát, a' magyar türté-

netekre vonatkozó némi észrevételeket szükség clmondanom. Sokan táp-

lálnak olly hiedelmet keblükben, mintha Kelet' ismeretlenebb távulvidé-

kein léteznénék inaiglan magyar nyehrú népmaradványok. Engem az effé-

le gyanakodás, valamint hdsz év dta tübb alkalommal tortént fblszdlalásim

bizonyitják, mar rég elhagyott; sdt azon véleményben, mellyet a' nagy tu-

í/twnek „fa^dományu Pray 's utánna többen sajátukká tevének , hogy t. i. Krimeában

Kyar fairak. léteznénék , vagy legalább a* múlt század alatt még találtattak volna tübb

magyar falvak: nem osztozhatom. A' kérdés' fülvilágositása ide legjobban

illvén , rüvid vázlatban eldterjesztem. Turkolyi Samuel szikszai fi a' múlt

század' eleinOroszbirodalomba kültüzvén, nagy Péter czárnak a' perzsák el-

leni hadaban katonává szegddütt, 's a' hadmenet' alkalmával Asztrakánbdl

a' Caspiumi tengerparton fekvó városból aprilis' 10-dikén 1725-ben Szik-

szdra barátaihoz Ievelet irt, mellyben tübbi küzütt így fejezi ki magát:



LÏBED1À. 149

>,Most is Krimben a Tatar Kám protectioja alatt hétMagyar Faluk

vag у пак, a' mellyekben magуanil beszélneh. En azon hét fainhlut/i voltam

is , (Alijan Ország pedig , az hol magyarúl beszélnéneh , több a" mi Magyar-

országwtknál tiincsen". Miután ezen tuddsitás Szegedi , némellyek szerint

Torkos által a' „Schediasma" czimiî értekezésben 1747-ben, aztán (meg-

hamisitott példány után) 1783-ban Molnár János által, végre ISOl-ban

megrostálva Sándorlstvántdlküzzététetett1): alig kételkedék valaki Krim

ben magyaroknak fonlétérdl : maga Pray Gyorgy ezen vélt maradványokat

kazar-kún ivadékokkal kütutte üssze. Mintbogy azonban húzamos kutatá-

sim küzepette a' félszigetben velünk rokon nyelvü népség' léteztét a' régibb

és ííjabb leirásokban meg utazdk' kimeritd tudositásaiban nemcsak nem ta

la I lam, hanem ellenkezdrdl gydzodtem meg; Turkolyi levelében némi ho-

mályos kitételbdl eredd tévedést véltem lappangni. És csakugyan kiderüle

a' levél' sorainak bibás értelmezése. Azon korban, midón Turkolyi Mold-

vábol a' kozákok' fuldére és onnan tovább haladott , a' beszarábiai vagyis

bucsáki magyar helységek, u. ni. Csobürcsük, sz. Anta!, sz. János és sz.

Péter, meg talán tübb faluk is a' krimi tatár khám' uralma és pártfogása

ala tartoztak régi tanuiratok' nyomán; minélfogva ezeket méltán monda d,

ámbar nem geographiai szabatossággal krimeaiaknak , a' tartományt Kri-

meának. 111} < ii értelemben fejezém ki magam mar eldbb ctelközi utain'

52-dik lapján Csobürcsoknél. Ismertetik ma mar ezen fold' ininden hegye

völgye, zuga és berke, az ott laké népfajokkal's nyelvükkel együtt. 1579-

bôl Bronioviustdl elég bó, általa m is többször idézett leirása forog kézen.

Sok íblvilágositást adott torténetére Siestrzencewicz Szaniszld 2), kinek

miinkáját rüvidebbre vonva kozlé Lagorio 3). Küzelebb pedig kalauzt bo-

csátott ki utazdk' számára Montandon 4). Demidoff 's egyebek' ujabbkori

utazásaibdl is elég bd ismeretére juthatni a' fbldnépének. Hasztalan kere-

sünk ezen és más egyéb világositd munkákban manyar falvakrdl utasitást;

basztalan nyomozddunk a' tartományt minden tekintetben ismerd egyének

') Schediasma geographico historicum, Húngaros intra et inpriniis extra Hungariatn , per Univer

sum Ortem degentes reprarsentans. Jaurinii in Calend. Anni 1147. — Molnár János, Ma

gyar künyvhá/., 1783. III. szak. — Sándor István, Sokféle. Gyór, 1803. VII. Dar. 146

's kö'v. II.

s) Siestrzencewicz , Histoire de Roy. de la Chersonese Taurique. Petersbourg, 1824.

') Lagorio, Histoire de la Tauride. Odessa, 1830. in 8.

4) Montandon, Guide du Voyageur en Crimée. Odessa, 1835. in 8. avec Carte, vues, costumes etc.
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nél , vagy magánál a' foldnépénél magyarok iránt : a' madzsar kocsiknál

egyébrdl nem fogunk hallani; mert illyen nyelvünéptoredékvalamint mai

nap itt nein létezik , úgy inár a' múlt században sein t alalia! oit. Fold- és

népismeret' hiányábdl eredd tévedésnek mondhatni tehát magyarok' Kri-

meába helyzését. Szinte illy tévedést árala el imílt századi hires költdnk

Gvadányi Jdzsef grdf, а' пёр kedvelte „Rontd Pal" és „Peleskei Notarius"

irdja, middn „Postényi forüdés" czimú mulatságos versezetének eldlapján

1787-ben ezeket nyomatá: „Tsöbörtsökön , a Caspium Te/tger partyán."

Csübürcsok , magyar helység , hová olvasdinkat etelközi utunknál elvezet-

tñk , nem a' Caspium- , hanem a' Feketetengerbe folyd Dneszter' partjánál

létezik beszarábiai Bucsákban. Krimeát és a* krimi tatárokat leginkább

gyászos hírek után ismerék dseink a' XYI- és XYII-dik század alatl. Tel-

vék krdnikáink a' tatárrabságra hurczolt számtalan magyarok' szomoru tür-

téneteivel. Alig van régi család honunkban, mellynek küzüttük szenvedett

tagairól nem találtatnának okiratok. A* nevezetesb foglyok Or vagy Pere-

kop (Taphros) nevú erdsitett városba hurczoltattak fdleg. Még Ráday Pal ,

1709-ben, mint benderi küvetsége' napldjábdl kitetszik, nem ugyan Kri-

meában , hanem a' tatárok' dnesztermelléki birtokaikban talált magyar,

jelesen biharvármegyei rabokra , imezeket jegyezvén föl november 28-di-

kán : „Bejelentette magát nálam két rabasszony, kiket a' tatárok ezeldtt 20

esztenddvel hoztak el Magyarországból , egyike Aranyi Kata nevú Kovács

Andrásné Berettydújfalubdl , Katona Jánost mondván Debreczenben atya-

fianak. Dod agánál másika ugyanazon falebdl. Jakdlstvanné egytatár zász-

Idtartdnál, jelentvén, hogy ugyanonnan vald nemes asszony Fodor Ferencz-

né ide Benderhez küzel egy faluban volna rab egy tatárnál ; úgy Csonka

Péter ötöd magával , reménkedvén szegények , hogy irjak Magyarországba

felülük és szabadulásukat munkálkodjam" ')• Külünös kínszenvedése és k¡-

türd állhatatossága miatt emlékezetre méltd e'szerencsétlenek'sorában azon

magyar püspok , kirdl Pray György Rainaudus' „Corona áurea, et Historia

venerabilis Ordinis de redemptione captivorum" czimú könyve után em-

lékezik 2); azt némi, de hibás hozzávetésbdl Várdai Ferencz erdélyi püs-

poknek gyanitván (1514—1519); Fessier azonban Illosvay Pal milkdi püs-

pököt hiszi alatta Iappangni és pedig helyes oknál fogva '), mert ez még

') Tudománytár. 1841. 111. fuis. 187 1.

') Pray G. Specimen Hiemrchiae Ilnngaricae. Pnsonii, 1779. in 4. P. II. pag. 272. not. i.

•) Feaaler, Die Geschichten der Ungern und ihrer Landiasien. Leipzig, 1823. VI. T. S. 232—234.
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i 504-bcn mint ollyan eldfordul az egybázi iratokban, de azutân elenyészik

emlékezete , 's utódai mar csak czimével éltek a' püspükségnek* Rabságba

esése Illósvainak épen akkor Wrténhetett, m¡don a' törok es tatár egyesült

hadak 1510-ben Neszterfejérvárt elfoglalván, Bogdán moldvai vajda alatt

Stefanestig es Lapusnáig nyomultak, es mindent tiîzzel vassal pusztitva

Moldvából es a' hozzá tartozott Beszarábiából 73,000 keresztyént rabságra

hurczoltak. Ezen rabok' sorsának enyhitëse- es kiváltása végett trinitarius

szerzetbeliek menének a' tatárok ktizé, kiknek elóadásuk szerint irja Rai-

naud , hogy a' hegyek között (tehát hihetókép Krimeában) némi terjedel-

mes junyájat legeltetd" pásztorra bukkanának, szomorú külsejú- és olly csu-

dálatos állapotura, bogy homlokán két bakszarv látszatnék. Megszóliták

tatár ul, de ó latinul válaszolt, bevail van magyarországi származatát, egy-

koron püspüki bivatalát, valamint rabságra jutas által illy kínos sorsban

tengését; a' bakszarvra nézve pedig akkép nyilatkozott, bogy miután hitét

elbagyni nem akará, homlokborét a' tatárok levonák és helyére egy bak-

nak levett szarvait meleg véresen boriták, oda kotüzve mind addiglan, mig

oda nem nydlt Ezután nemzetérdl némi szomoru nyilvánitást téve az er-

dókben tiínt el. "Valóban csudálatos, de épen nem hihetlen esemény. Illy

nemü kinzatásoknak több nyomai tünedeznek fbl a' régiségben. Mind ezen

szerencsétlen magyarok , bar mind nagy számmal valának is a' tatárok kü

zött , idómúltával szolgaságban haltak ki , vagy kegyetlen uraik vallására

térve a' néppel olvadának egybe.

Tübb orosz és német tudósok, kikhüz Neumann is csatlakozott '), a' A' ktnOmek

Krimben fészkeló úgy ncvezett karaim zsidd felekezetet tartják kazar "vadéu"

maradéknak. A' karaim néptüredék ma e' félsziget' nyugoti részén Csifut-

kálehban (zsidó várat jelent) és Kozlovban (Eupatoria) csoportosan, to-

vábbá Odessában , Tbeodosiában meg Kherzon kürül elszélyedve 's leg-

inkább kereskedelmi viszonyokba szó've lakik; összes számuk, a' volby-

niai- és litvániaiakat kivéve, nem mén többre 2000-nél. Mint íbnebb mar

megemlitók, a' talmud' megvetésével az ó frigy' künyveit vallják, 's török-

tatár nyelven beszélnek. Származásukat illetóleg : vald ugyan , hogy a' ka-

zarok küzt léteztek Múzscs vallását kovetók, de abból tá vol sem lebet ezek*

credetére alapos védokot kivonni, egyenesen azon néptürzsokbdl eredésü-

ket állitani : hanem inkább olly mcggyózodésre nyujt e' kürülmény okot,

') Neumann, Die Völker dea lüdlichen Kusslanda. S. 125.
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miszerint ép azon zsidóknak legyenek maradéki a'karaimok, kik а' к azar

nemzet küzé egykoroii a' zsidó vallást bevivék és hatálj (»san terjeszték.

Türük-tatár nyelvüségük sem bizonyit e' kérdés kürül; sót a' már kiniti-

tatott kazar és magyar nyelv' egységénél fogva kérdés ala sem jöhet. Ere-

detikép ugyanis zsiddk leven , a' tübb századra terjedt tatár uralom alatt

konnyen eltanulbatták azók' nyelvét.

Kedvezó szép idóben bagyök el a* jaltai kikütót. A' magos hegyláncz

züldelló lábainál, mint az odahagyott keletfeléin, számos falvak és nyári

lakok vonják magukra az utas* szemeit. Neveik sorszerint: Autka gorög

falu, Livadia, Potoczky gr. kastélyával. Ai-todor hegyfok 's azon

alul a' czárnó nyári laka, mellyre egy fárosz kovetkezik; ntánna Miskor

falués Gallitzin gróf jószága, ezek fülött az Ai-todor fok és nagy szikla-

hegy, melly a' Csatirdág után legmagosb. Kirkinissa és Szaricse

hegyfokok, Las pi val együtt. Nevezetcs továbbá A lupka gr. Woron-

zow kormányzóhoz tartozó tatár falu, annak zöld granitból müvészileg

és roppant kültséggel készült kastélyát bird az A i -Petri nevú magos hegy'

lábánál , diszes angolkcrttel ellátva. Ennek irányába értünkkor négy mo-

zsár durranás fejezé ki a' gubernátor iránti tiszteletet. Ezután jó az A i a

hegyfok, mellytól mindig magos hegyláncz elótt haladva 4У2 drakor ér-

tünk В a 1 а к 1 a v a görügöktdl lakott kis varos' oble irányába. Ennek szúk

torka kósziklák ktízt fekszik, hol a' genuaiak korabeli Cembalo (Portus

Symbolorum) vagy Bella-chiave várnak maradványai láthatdk. Némellyek

a' scythák Palakosz nevú várát is itt keresenddnek vélik. 5 órakor a' Fio-

lente vagy Félénk nevií hegyfokhoz érénk, mellynek meredek szikla-

falú magosán sz. Gyürgy nevxí monostor létezik érsek által kormány-

zott tiz görög szei-zetessel. Ennek temploma sziklába váj't ürcg, ezer éves-

nél régibbnek , sót elsónek tartatik a' gorögök által e felszigeten alapitott

keresztyén templomok küzött. Itt a' Strabo szerint Parthenionnak nevezett

hegyfokon emelkedék a' scytha meses korban a' tauropolisi Diana' veres

oltára, mellynek borzasztó áldozatiról Orestes és Eumenides' regényiben

Esdiylus és Sophocles' drammái közt találunk nagyszerü kültói rajzokat.

Ki ne isrnerné Iphigenia' taurisi torténeti-regényét? Harom mozsárálgyu'

eldurrantásával tisztelé meg hajdnk elvonulás közben e' nevezetes helyet.

Távozva a' sziklás hegytól, némi erdóség látszék a' magoson, és miután 6'2

órakor alacsony part küvetkezett, hátunk mügtitt ezen által látható lón a'
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Сsai ir- és Ajudágh. 6 drakor a kherzonfoki fárosznak, a' magánálló sugar

toronynak voltunk irányában, mcllytdl fölebb Sevastopol varos áll. EI-

hagyván ezennel Krimea' partjait, egyenesen Odessafelé éjszak-nyugotra

ta itou иnk, nem látva egyebet égnól és a' sik tengernél. Hogy unal oui egy

pillanatra sem lepett meg Odessába érkezésünkkig , Magut hajdskapitány'

és a' lengyel-orosz tisztek' társalgásának koszonhetein. Magut ugyanazon

tárgyat, mellyel Galbalo és az iireg bárkász annyira meglepett, önkint me-

legité fî>l , t. i. hogy a' ragúzaiak magyar eredetûek lennének ; sot bizo-

nyosnak monda családának egyenesen Magyarhonbdl származását, tuda-

kozddva tdlem , valljon léteznék-e nálunk hasonnevú család. Megemlitem

e' tárgyra nézve azt is, miszerint Kulissich theodoziai nagykereskedd, kü-

lünben szinte ragúzai, ezen városban régi magyar királyoktól kiadottszám-

talàn nkleveleknek fïinlétét állitá.

August. 17-dikén egész éjjel nagy szélbfii hulutlvúii, reggelre bo

nis lett az ido"; a' nyugoti szélben oldalvitorlák' kibocsátásával ámbar

gyorsabbá tétetett utunk : délutánni 2 öra múlt el , és még sem látók szá-

raz fühlet ; végre 3-kor pillantdk meg Odessa* magos partjait, mellyrdl a'

sugár tornyok oszlopként tüntek elo. 6 era ldn épen middn az üboT gát-

tültéséhez (molo) érdk számtalan várakozdk' öröm ujjongási közütt ; és így

Jaltaboli kiiundulásunk után 28 dra alatt szerencsésen megérkezve, 3 len-

gyel barátimmal együtt a' Macseraky nevú szállddában foglalék helyet.

Délioroszország' tengerpartí városainak megismerése küvetkeztében ^¿¿в аер*-

nem art némi rüvid pillantást vetni hazánk' terményei- jelesen gabnakivi- ket«*enKe-

telének gátld kürülményeire. Néhány év dta „Tengerre magyar !" küz dhaj-

tást kifejezd szdzat hangoztatik mindenfelé; azaz, hogy termesztményeink'

haszonnal kivitelét egyedül tengeren eszkozolhetni. A' kérdés fölött tanako-

ddk' egyik felekezete elkelesztési utúl aiz Aldunát és Feketetengert, másik

ellenben Fiuméig huzandd vaspályai üsszeküttetés által Adria' piaczait álliták

üdvüsnek. Ennen tapasztalásom után valdban mondhatom, csudálkoznom

kell , hogy találkoztak az elsdbbit pártoldk ; 's ezeket nem is tekinthetem

máskép, mint az ügy' alattomos megdüntésére türekvdket, vagy merdben

avatlanokat. Oláh- és Moldvaország meg Beszarábia' nagy mennyiségú gab-

naterményeivel az Aldunán, mint mar eldbb alkalmas helyen megjegy-

zém , a' vaskapui akadályok és rakhely' hiánya miatt is hazai termeszt

ményeink a concurrentiát semmi áron ki nem állhatják. Mindezen akadá-

II. Köt. 20



154 LEBEDIA.

lyok nem létében is Délioroszország' terjedelmes és virágzd gabnakereske-

dése Odessában, Theodosiában , Kercsben , Berdiánszkban , Mariopolban

és Taganrogban, mindannyi nevezetes kikütdkben a' feketetengeri concur-

rentiát nemcsak gátolná, banem vállalatainkat legott tünkre silányitaná.

Magyarnak egyedül Fiume és az odavezetendd vaspálya nyuj'tbatna üdvüs

vállalatra alkalmat Adria' kikütóiben.

Odessa. Ezen alkalommal ismét négy napot tültüttem Odessában. Megértvén

Stern visszajöttemet, tüstént fülkeresett. Egy szép délután együtt dros-

kára ülve, kirándulánk a' várostdl délnek 6 versztnyire tengerparti oldal-

ban helyzett kellemes villán iddzd Kniezevich lycaeumi director' és a' ré-

giségi társulat' elnükének látogatására. Tettetlen szivességgel 's kitúntetd

barátsággal fogadott az excellentiás ur , 's bemutatá neét és két leányát ,

kiknél szelidség ugyan nem, de nyelvismeret, mellyen társalghattunk vol-

na , hiányzott. Kniezevich mar élemedett ur , 's a' német nyelvet folyvást

beszéli, latinul azonban tartozkodva szdlotL Elsó ittlétem alkalmával meg-

jegyzém mar horvátországi származását Kedveskedvén neki némelly ai -

chaeologiai curiosumokkal , u. ni. a' IV. Béla kir. rézpénzeivel honunkban

találtató Lsmeretlen irásjellemü" pénz' egy példányával ; a' rohonczi codex'

általam a' Tudománytárban küzlütt hasonmásával; a' Julián magyar szerze-

tes' Hormair által kozzé tett szinte IV. Béla idétti ujabb tudósitásának má-

solatával; a' bestasi orosz fol irait al 'stb. d is tübb rendbeli orosz, Odessá

ban megjelent archaeologiai munkákat rendelvén számomra, más napon

Stern által hozzám küldeté. Élénk vágyát fejezé ki historia- és régiségtu-

domány' tekintetébdl odessai társulatuknak a' magyar academiával türté-

nendd üsszektíttetése- és a' ktízrebocsátott munkák' külcsünüs becserélése

iránt; -mi valdjában nem к is eldmenetelére lenne a' régiségtudománynak ,

militan Délioroszország nemesak classicus, banem dseink ezer év eldtti

fészkét magában foglald 's ennéUbgva minket leginkább érdekld füld,

mellynek halmaibdl íiilderüld emlékek a' magyar 's vele rokon népfajokra

még egykor nevezetes világositást nyujthatnak; ám de azok' figyelemmel

kisérését csak az illetd munkálatok' folytonos ismerete által eszküzülbetndk.

Tudatnom szükség Kniezevichrdl még azt is, hogy 1840-ben Nadesdinnal

együtt panszlavisticus irányú izgatás végett Slav onia-, Horvát- és Dal-

inátországon keresztül magosb rendelet' kOvetkeztében (?) utazást tdn ,
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Wenzel Gusztáv' tuddsitásibdl érthetdleg; melly alkalommal egyszersmind

nemzetünk elleni zuditásnak hagyá maga után élénk nyomait ')•

Hogy belebb keletfelé, ha nem is a' Kaukaszuson , de legalább Tre-

bizondon át az egykori Parthusbirodalom' vidékeire folytathatnám utainat

valamelly al к al ni as egyénnek társaságában : legfóbb gondom val a ismerd-

seimtdl egy illy ember után tudakozddnom. Találtam ugyan ajánlkozókra ,

de azok küzütt egy sem vala olivan, kit bizodalmammal niegajándékozhat-

tam vagy szükség esetében az ügy kürül segédkezet nyujthatott volna; a'

küvetelt kényelmi helyzet és napibér még is oily tulságosnak látszék eldt-

tem, hogy csak valamelly gazdag angol nem idegenkedhetett volna tole.

A' dolog' minden oldalrdli meghányása után elvégre meghatároztam, hogy

a' legydzhetlen akadályokkali daczolást félretéve , visszafelé teendem uta-

mat Etelközbe, a' késd dszi iddt és telet majdan moldvai kutatásokban ,

mellyet az ido' rüvidsége miatt még végre nem hajthattam , ott toltendd.

Lengyel barátimrdl kell végre emlékezetet tennem. Ezek , hogy hazájukat

nem sokára megláthatják , vidámság- és ürömre derülve, naponta tobbiz-

ben türtént csajozás (orosz thea ivas) küzben kebelükhüz szoritának, éne-

kelve egy lengyel népdalt , melly igy kezdddik :

„Wenger Polák dwa bratanki azaz: Magyar, Lengyel két barát

ído szabli i do szlanki Kardnál és a' pohárnál

Oba zukhi oba zsvavi Együtt bátrak és gyorsak ,

Nekh ikh pan Bog blogoszlawi." 'stb. Áldja meg Isten dket.

Eló jd itt párhuzamban a' magyar tokai és lengyel med (méhser), magyar

sarkantyú és lengyel patkd. Yolhiniában, honnan dk származdk a' nép ezt

széltiben énekli. Végre kocsisokat fogadván, dk ugyan más feléi irányba

utazásra, én pedig Kisinevig, —■ itteni ismerdsimtdl búcsút vettern.

August. 21-kén d. u. 6 drakor indulánk el a' nyugoti sorompdnál

levd tomazsnához (vámház' orosz nevé), hol 1. egész drába telt a' kutatá-

sok' kutatása; middn onnan megszabadulánk, némi külsd fogaddban áll-

tunk meg szélyelszdrt holmink' rendbeszedése végett. Innen 8 dra tájban

elhajtva, sütétben értünk a' 15 versztnyi távolra eso Dolnik faluba;

hol szoha' hiányában szabad ég alatt a' szemetes udvaron , fuvarozdk' zsi-

bongási küzt kéntelenitettem virrasztani.

') Magyar academiai érteiító. 1844. VI. яг. 178. »' kör. 11.

20*
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August. 22-kén. .Militan kürültekintém ez elsó póstaállomási f'a-

lunak némi száraápatak' volgyhasadánál és mentin szélyelszórt , a' német

gyarmatosak honával párhuzamba nein tehetó házait, 6 órakor megtortént

indulásunk, mellyre nyomban egy halmot érénk, majd ismét У4 órányira

egy nagyobbat és 3 kisebbet, mikre kis vülgyben Akirdzse falu kó-

vetkezett zárttavával, 8 órakor némi volgyeshóz érénk, mellytól balra

Kis-Akirdzse falu, a' vülgyben pedig Kuterek , rea fél órányira

Trakt ir nevií fugado 19-dik versztoszloppal jelülve. Ezután a' völgy'

mentiben baladva &a órakor 21-dik versztoszlop és füzesbokor vala lát-

ható, mellynél a' völgy éjszakfelé fordul Szosznil falunak. 9 órakor Di-

deriina nevú nagy póstabáznál baladtunk el , melly némi kis pataknál ma

gos földön fekszik. LTgyan ezen pataknál egy óranegyed mulva szinte par-

toson fekvó Man heim német gyarmatot értük el, hol kiercsztésünk lón.

Német gyar- E' gyarmatosak sorsáról és netalán itt rejló régiségek iránt kelló nyomo-

zást teendó, a' tübb órai itt ínula (¡ist kozébük menetelre használtam. V be-

szarábiai és Odessavidéki német szállitványokról mar adtam értesitést, itt

csak azt jegyzem meg , bogy ez 60 udvart számit 's a' kuczurgáni füldhüz

számitatik kovetkezó falukkal: Elsasz, Straszburg, Baden, Szelsz,

Kante, mellyek 1808-ban telepitettek meg 10 évi szabadság vagyis adó-

mentesség mellett. Katholikusok és protestansok. Amazoknak 2 parochiá-

jok, t. i. itt és Szelszben. Elmenék ezután a' lelkész' látogatására. Ez iner

va eredetú fiatal ember, neve Boria. Szivesen fogadtattam általa. A' bécsi

nuncius' rendeletéból két év ota itt tartozkodása alatt a' régiségek kürüli

tapasztalásait kozülvén velem, meggyózódtem újolag, hogy e* kornyékeken

épen nem találtatnak kószobrok a' külónben számos halmok fölött. Rövid

ebédem végezve a' német fogadósnál, pontban 12 órakor megindulánk

innen. Egy óranegyednyire mar tübb halom tünt fol, 1 órakor pedig a'

Dneszter' nyugoti oldalánál emelkedó magos part hosszan elnyúlva és hegy-

magosságot ábrázolva látszaték a' folyó' mentin. Utunk a' Dneszter' széles

lapályában mintegy lejtve vezetett a' folyam felé. 2 órakor kis hidon át a'

mélyesben , majd 3-kor 2 halom került irányunkba , midón a' Strasz

burg falu mellett i korcsmához érénk. Ez a' Kuczurgán patak' mellett

lapályban fekszik, melly patak alább a' Dneszter' limánjába foly, a' hires

vásárú és 100 udvarral biró Szelsz német telepnél, íblebb 3 versztnyire

leven Sz. Pavlova orosz falucska. Itteni kieresztés alkalmával a' völgy'
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vonalát mutató négy kitünóbb halmot szemléltem körül , 4V2 órakor tor-

téut elindulásunkkal éjszakra tartva, mocearos lapályon hajtók keresztül,

hol Pavlován alul a' Kuczurgán hosszu hidtóltése létezik. Ezen áthatva

partosra érók a' postaháznál , 4 halom túnvén ful legott a' magosan dél-

éjszaki irányban. Mar itt a' fold újban halomtalan , termékeny fekete. A'

verszteket jeleló oszlopok küzütt a' mindig figyelemmel kisért tetényalaku

kóoszlopok is tünedeznek luí; néhol azonban rombolttak, egyedúl alap-

jaikban látszók. 8 órakor tetemes nagyságú balmok mellett vonulánk el ;

ebból könnyen észrevevém, hogy a' Dneszter folyóhoz közel járunk, és

csakugyan 9 órakor be is értünk Tyraspolba. A' Zsidó fogadónak, hová

kocsisom becstirtetett , kozelében némi német gyarmatosnál kapván tisz-

tetséges szállást, jó vacsorára és tiszta nyughelyre tettem ezúttal szert. A'

becsületes gazda gyarmatos társainak sorsáról adott értesités kozben kü-

vetkezó német falukat nevezett meg ezen kerületben: u. m. Glücksthal,

Hud orf, Bergdorf és Kassel. Szerinte is a* kornyékeken kdszobrok

nem találtatók.

Ezen kerületi varos a' Dreszternél annak régi „Tyras" nevétÓl így Tyraspoi.

h í vat va , szép térségen egész a' folyam' füzes ágáig terjedten , némi kisebb

vülgyest is elfoglalva fekszik. Van 4000 lakosa, 3 temploma, tanódája,

's 6 gyára. Atellenben folyainán tul a' beszarábiai magos partú fold, éjsza-

ki részén pedig ugyancsak a' Dneszter felé némi erós íoldvár látható. A'

népes és hosszúra nyiíló piacz' megszemlélése ébresztett August. 23-kán

virradóra némi érdeket, oláh és orosz keverék elemnek typusa nyilatkoz-

ATÍn a' keleti randaságba süllyedt, távulabb helyekról is ide gyúlt tömeg-

ben. Atvonulva a' hullámzó népkozt, 's 7 У3 órakor póstautat küvetve Ben-

dernek tartottunk , mindenütt a' folyam mellett fülfelé menvén. 8 órakor

mar Párkány falún hajtánk keresztül , onnan lapályba fúzes és porondos

helyen a' Dneszter kompjához ; mellyen Bender' falai alatt vonattunk fiil

Beszarábia' foldére. Erról mar, mint Etelküz' alkatrészéról utazásom' l.

kütetének 61-dik lapja adott értesítést. A' vidék Odessától e' pontig egyéb-

iránt szinte fátlan térség, folde azonban mivelésre alkalmas, bóven termo.

Bejárván ezek szerint a' Fekete- és Azovitenger' mellékeit egész a'Eredménjek.

Dontorkolatig: rovid sorokban elinondom azon eredményt, melly kutatá-

somból óstorténetünk' fülderitésére levonandó.

Nem tudatott bizonyossággal ekkorig azon magyar lakhely' holvolta ,
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mellyet Constantinus Porphyrogenitus császár Lebediának nevez. Ezen

nyomozások' rendin kiviláglik aunak Dneperentdl a' mai lepedikai step-

pékben belyzése. Ez elsó eredmény.

Nevérdl sem ismertetett azon folyam, mit Constantinus Lebediába

túzveCbidmasvagy Chingylusnak nevez. Kitünt immár annak maiglan Csin-

hul es Takmak , Molocsnával egyesülo patakokban ugyancsak a' mondott

lepedikai steppéknél az Azovitenger' also szélin Krimeátdl éjszakkeletrc

fünlétezte. Második eredménynek mondhatjuk czen kimutatást.

Eddigeld nein tudatott, minó népségtdl maradtak el azon megszámit-

hatlan sokaságú koszobrok (kámeni-baba , azaz kóbanya néven ismerik az

oroszok), mikkel a' Dneper- és Don küzütt emelkedett halmok (kurgánok)

széltiben boritattak ; mélyebb vizsgálddásombdl fülderült azoknak a* luín-

scytba népcsalád, u. m. besenyd, hiín, jász, kazar, kún, magyar és paldcz

ágazatok által külunbözd korban emeltetése.

Egybcvetve lebediai vizsgálddásimban alkalmilag megvitatott és bi-

zonyitottt kérdéseket az etelküzi nyomozásoknál elmondottakkal : tiszta

fényben áll a' magyar népágozatnak a' besenyd, kazar, kún és paldcz nép-

felekezetekkeli rokonsága 's egynyelvúsége; erós alapra fektetvék 's kimu-

tatvák részletekben is azon világtürténeti kérdés' elemei : nriknél íogva nem-

zetünk ép azon terjedelmes scytha népcsaládnak legyen sarjadéka, melly-

nek nyelvi mindsége fülütt annyi téveszmék uralkodtak és terjedeznek

maiglan az irdi világban. Es ezen rokonság iránti tbesisnak megbizonyitá-

sát tekintjük legfontosb eredményûl, militan illyenek fülderitése a' tudo-

mány' kelléke és századunk' szelleme által egyiránt vétetikigénybe; igényK

pedig ezt a' tudomány' méltdsága annálinkább, mivel napjainkban is a' leg-

/,a\ íiilahb eszmék hintetnek szét jeles irók által luín és magyar népfajok'

rokonságának osztályzata ktírül. Tübb példákbdl egyet kiemelni elég itt.

Az éjszaki batalom' sz. pétervári academiajának nagy hirre és tekintélyre

vergddd titoknoka Kunik Ernd a' legküzelebb lefolyt évben némi észre-

\rételeket kíizolvén illy czím alatt : „Kritische ßemerkwigen zu den Raftischen

Antiquités Russes und zu der Krusischen Chronicon Nordmannorum" a' roxo-

lanok-, jazygesek- és sauromatákrdl szóltában többi küzütt igy okoskodik:

„Ob die Jazygen , die später neben den Litauern auftreten, mit den Vor

fahren der modernen Jassygen in Ungarn und den alten Jazygen verwandt

waren , ist noch nicht bewiesen, wenn auch oft behauptet worden. Die ungri
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sehen Jassygen {ung. Jasz , lies Jass. Plur. Jaszak. — igy , Jász és Jászok

helyett) sprechen heut zu Tage magyarisch , geben sich und die Rumänen

gernfür den Urstock der Magyareti aus. Allein von den Rumänen wissen wir,

dass sie ßnnisirte Türken sitid, wie dies die geretteten lieberreste ihrer Spra

che beweisen. Auch die Polowzer der Russen oder Romanen der Byzantier

sind Türken, wie dies das bekannte komanische Glossarium beweist. Es ist

aber auch historisch nicht erlaubt, die heutigen Rumänenfür den Urstock

der Magyaren auszugeben. Die alte türkische {magyarisch-tür

kische) Dynastie und der alte Adel der Ungern haben im Lau

fe der Zeit ebenfals diefinnische Sprache ihrer Untertha-

nen angenommen" *). Mennyi zavart eszmével , mennyi tévedéssel, 's

a' nagy küzonség' ismereteiben mind vastag homályt elôidézni képes fo-

galmakkal vannak megterhesitve e rövid sorok ? mennyi fulderitést kiván-

nak külfoldieknél még most is nemzetünk' régiségei ? ezekból is kiki lát-

hatja. Kunik itt a mostani jászokat és kúnokat finnizált türükükhek hirdeti

és pedig a' megmentett loin nyelvmaradyokbél vonva hiedelmét, azon ma-

radványokbói, miknek tatárnépektóli hozzánk jutása mar napfényre hoza-

ték. Allitásában még tovább megyen , midón a' mai kúnokat a' magyarok'

torzsükfajának lenni tagadja. Milly képtelenséget nyilvánit végre a' régi

magyar fdnükök és nemesek' török (türk-tatár) eredetúsége , egyedül

iddjártával a' finn származású néptümeg' nyelvének eltanulása, 's ekkép

fínnizáltatása iránt: alig találunk szdt csudálkozásunk' kifejezésére. Hol

van megirva a' tény , -melly a' régi magyar nemességnek nyelv- és nem-

zetiség' tekintetében a' küznéptdl külonbozo elembdl alakulását bizonyi-

taná; hol egy betúnyi adat, melly effélék' vagy csak gyanitására okot nyúj-

tana? Illy tanok a' türténettudomány' meddó korábói, sajnos tapasztalá-

sunk szerint a' külfbldi irókra széditóleg hatott azon vadócz hulladékok-

ból vevék gyökereiket, minokkel a' critica' nagy mestere Schlüzer a' né-

met irodalmat nyolzvan év ekítt elárasztá. Ez ugyanis a' Constantinus

Porphyrogenitns által turkusoknak nevezett magyarokat különbözo nép-

nek hirdette a' mostani magyaroktól boldog hiedelmében és kóvetkezó

fíinhangü soraiban: „Utisre Schriftsteller irren gröblich, wenn sie den Un

gern die nun mit Sloven vermischt wohnen, und sich selbst Magyar nennen,

') Bulletin de la Classe des Sciences historiques et polit, de 1' Académie Imper, des Science* de St.

Petersbourg, 1850. Tom. VII. n. 20, 21. col. 314, 315. .
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einen fremden Namen gebm , und ihnen alles zuschreiben , was von Hunnen

und Ungern geschrieben steht. Denn diese Madscharen haben nichts gemein

weder mit den alten Hunnen, noch mit den Türken, die zu Constantins Zei

ten in Pannonien wohnten" l). A'durva tudatlanság' vádja, mellyel Schlözer

irótársait illette, mellan sújtja az ó sírját türténeti régiségeink' e' mélyebb

vizsgálata korában. Erósen hiszem , a' nagy nevet sok részben csak birtor-

ló tudos' árnyékvilági lénye ürükre pirul a' critica foruma elólt illy hamis

tanok-, lustoriai valdtlanságok' hirdetése miatt.

A* legdúsabb eredmény, hogy rövid szavakkaí kifejezem, melly e' nyo-

mozódásokból hárulhat a* figyelmes olvasóra , népfelekezetiségünk' lánczo-

latos üsszekapcsulása, és hún-scytha rokonságunk kimutatása által sok szá-

zados homályba burkolt dolgaink' folderitése; mellyre az imént küvetke-

2.6 parthiai kutatások újabb és újabb fényt deritendnek.

') Schlözer A. L. Aligemeine Nördliche Geschichte. Halle, 1771. in 4. S. 538.
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III. PARTIIIAI KUTATAS.

1. §. A' magyar nemzet parthiai eredetii, azon parthus nép' ivadéka, A' magyarok

melly egykorRdmával a' vilugbatalm.it megosztván, annak vetélytársa nem- p detfiek.

csak , ha nein rettentd ellene , 's Azsia' széles tartomanyainak hatalmas ura

vala. Ez a' tétel , melly mar régebben megpenditve, némileg vitatva is, de

kimcritdleg, annálfogva hihetdségig bebizonyitva nem volt; ez azon föl-

adat , mellyet jelen értekezésben megoldani czélomúl ttiztem mint kutatá-

sim végeredményét. Gyérek ugyan a' magyar nemzet' parthiai származását

tanusitd bizonyitványok : de annal fontosb es érvényesb alakot oltenek

azok magukra, ni i m an legújabban fühle rü It némi I. Andráskori imádságunk

is megerdsiti, kétsëgen kivül helyziezen származást következd szavai által:

„ne wemoagouc BARDOVS es eulwec ereus zetit ieleseit" azaz: ne imádjuk

bardus (partus) dseldk erds szent jeleseit ]). Világosak magukban is e' sza-

vak, Még a' XI-dik század elsd felében, imádságunk' születésekor pogány

iddbeli emlékekkel , u. m. néphagyományokkal bizonyára, irott adatok- *

kal hihetdleg bdvelkedd magyar nép alapos bizonyság nélkül, vagy merd

hiuságbdl nem vallhatta magát parthus dsök' maradékának , annálinkább

¿iem; mivel fényt, dicsdséget abbdl külcsünoznie valamint szükség nem

létezett, úgy az imádság' értelme' nyomán isten elleni vétséggel hozatik

kapcsolatba azdn dsük' imádd tisztelete : mellyet mint megrügzött pogány

szokást kiirtani, keresztyén papnak egyik fuladatául túzeték ki miudennapi

imádságunkban. Illy becses okmány füíderültével immár nem szoritkozunk

Regino prumi apát' (f 915.) azon soraira, mikben a' magyarokrdl irván,

Justinusnak a* parthus nemzetrdli jellemzd eldadását magaévá téve majd-

nem szúrdl szdra adja2); átengedjükgáncsoldinknakazonkárorümet,minél-

fogva Regindt tudatlansággali vádakkal terhelten merd stylékesitési vágy-

bdl Justinus sorai' kizsákmányoldjának, szavai' csempészdjének gyanusitni

*) E' legn-'gibb nyelvemléket egy ónálló külön «frtekexésben veendi nem sokára a' nemxet. Rôri-

den megiimertetctt mar a' ni. academiában. Magyar acad. Ertesitó. 1850. I. ex. 23. lap. II.

sx. 50. lap.

') Pistorii Joan. Scriptore» Herum Germanicarum. Ratiibonae, 1726. in fol. Tom. I. pag. 90.
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szcretik ; meghagyjuk egész terjedelmében azon folállitott thesist, misze-

rint a' küzépkor' monostori irói szük latinságuk' ékesitése' okáért 'a' régi

classicusokat utánozták, alkalmazták es leirták: egyedül abban nem enged-

hettink tért ellenkezdinknek , hogy a' trieri püspükségben élt német szár-

mazásu Regino, ki a' magyarok' hadjáratinak sulyát teljes mértékben ér-

zé, irántuk félelemmel és boszús utálattal viselteték, Justinnak dioso hadi

jellemet, fegyverforgatásai ügyességet tanusitd rajzait fblhasználta-, óseink-

re olly bíven alkalmazta volna, ha nem találá mindenekben hasonlrinak

ezek tulajdonait Just inns' parthusaiéval. Illy becses okirat' folderültével ,

mondjuk tovább, egykedvüek lehetünk Gilo, Guido vagy Guiardus de La u -

duno XIH-dik század' elsó* felében élttudds franczia fdpap'imc sorai rostál-

gatásánál :

„Nam modo qui Turc i , veteri sunt nomine Parthi" ').

Oromestelhalgatunk olly kcrekedhetó vitatás' ellenében, miszcrint e' mon-

datban nem az eurdpai , mar ekkor byzanti irók által is rurkusoknak ne-

veztetni »megsziínt magyarok, hanem az ázsiai, keresztes had alkalmával

a frankok' ismeretére jutott turkák értetendók. Ezck és illyenekben nein

helyezünk ttíbbé Herkulesf: de annál hiíbben , annál forrdbb tisztelettel

ragaszkodunk J. Otto császár' korában Aiigsburgnál a' Lech folyd mellett

955-dik évben türtént gyászos ütkOzetról szóld historiai ének' tartalmához,

mellynek egykoru eredeti példánya tübbízben parthusoknak nevezi a' magya-

rokat, ekkép hangozván sorai: „Nam dumfama rolitat UNOARIOS signa

in eum extulisse, jiix-ta Utus sedebant Arman'. Urbes, agros, villas vastaitt

late. Matres plorant filios et filii maires undique exulari. Equis ego, dixerat

Otto, videor PARTHIS diu diu? Milites tardos moneo. Dum ego demorar

crescit clades semper. Ergo moras rumpite et PARTHICIS mecum host i

bus obviate. Francas instat PARTHUSfugit Linquus rubenx

sanguine Danubio cladem PARTHJCAM ostendebat. Parva manu caesis

PARTHIS ante et post saepe victor"2). Nemférküzhet mar ezután e'neve-

zetes ének szavaihoz olly gyamí , mintha csupán koltdi képzelódés allium

volna Otto' tabora eilen parthusokat magyar dseinkben. Torténeti alapot nyer

legott minden adat, mi csak «•' kérdésre vonatkozik; és valójában illy hite

k) On Chesne Fr. Historiae Francorum Scriptores. Lut. Parisiorum, 1641. in fol. Tom. IV. pag.

899. Cf. Martene Kdm. Thesaurus novus Anecdatorum. Lnt. Paris, 1717. in fol. T. III. col. 217.

■) Ebert Fried. Ad. I'eberlieferunppn. Dresden, 1826. in 8. 1. Band, I. St. 81, 82.
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lesscgúnek kell ismernünk Lrzeoli sz. Péter életirdjának allitását is , ki a'

XI-dik század közepe útán , és így épen iniádságiink' keletkezte iduszaká-

ban , világosan magyarokat ncvezi parthus és parthinus név alatt midon

irja: „Fuit igitur de prosapia nobilissimorum Ursorum, quinobilioresetprae-

potentiores alus habebantur super PARTHOS, eratitque inter ceteras gen

tium nationes optimatissimi". Alább: „PARTHINI perhabitatites melt'o-

rem partem totius Pannoniae" v).

Távul sem tévedés tehát, sem liiu ábránd a' késobbkori torténetirók'

nyilatkozata , kik küzé Sámboky (Sarabucus) Jánost, (-{■ 1584.) idejének

égyik legtudományosb magyar fiât számitjuk, middn nemzetünket gya-

korta parthus névvel illette ").

2. §. Eltérve kissé a' torténeti adatok' vizsgálatútúl , azon indokok' el-

sorolásába bocsátkozunk , mellyek leginkább nyelvvizsgálddás' eredmé-

nyekint tekintetvéiv , a parthus nemzet' niagyarrali azonságát, külünüsen

óseinknek egykor a' Persabirodalomban laktát bámulatosan igazolják. Ily-

lyenek :

I. Híteles tamiságot nyujt arról Just ¡nus es vele több romai meg gü- Partim« и«*'

rüg iró, miszerint a' parthusok scytba vagy hiín credetií nép leven, azok-

nak elvált, elszakadt részét alkották; és hogy e nemzet' „PARTHUS"

nevé scytha nyelven elváltat, számuzottet jelent. „Part h i, (ezek Justi-

nus' szavai) penes quos , relut divisione orbis cum Romanis facta, num.

Orientis imperium est, Se y t h arum exules fuere. Hoc ettum ip so-

rum г ос a bu lo manifastatur .- nam Scythico sermone Part hi ex ti

les dicuntur" 5). A' ki csak í'éligmeddig jártas nyelvünkben, tudni fog-

ja e' szónak népünk küzt éltenéltét, tübb rokonértelimí , de mindig egy

kutfdbe visszaszivárgó jelentését. Pártolni, elpártolni, pártját-

fogni, pártfogolni, pártoskodni, pártotütni jelent: vala-

melly testülettöl megválni, azt elhagyni, az elváló résszel tartan i, annak

rcszére úhii; a' niásik fél eilen müküdni, ezt védelmezni; meghasonlani,

elválást elóidézni; elhagyni, eltávozni, el- kiköltözni, elidcgenedni, ma-

gát számüzni, száinkivetni, vagy a' társulat üsszes számábdl kivenni. Mond-

') Mabillonii, Acta SS. Ord. S. Benedict!, ed. Venet. Tom. Vil. in vita S. Petri Llrseoli. p. 851.

5) Sambuci Joan. Herum Ungaricaram Appendix. In Bonfinii Historia Pannonica - Caloniae

Agripp- 1680. in fol. pag. 556. seqq.

*) jTgtini Historiaran! Pliilippicamm ex Trogo Pompeio excerptarum Libri XLIV. Lib. XL!, с. I.
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juk közönsegesen : „Elpártolt tólünk" azaz : elhagyott bennünket, eltávo-

zott to'lünk, elkültüzütt. Áz elsoroltak kü/ól akarmellyik szriszármazási

értelemben vesszük is az „e.xnl, emigrarte" latin szók' értclmezett parthus,

vagy mostani kiej'tésünk szerint: partos nemzeti nevet : mindeniknek hí-

ven megfelel , az eszme pedig kimeritetik általa; és így e* roppant hatal-

mú nemzet' nevét valóságos magyar értelmúnek bizton hirdetjük. Az ш

végzet os helyett, nyelvrégiségeink' luí mását állitja elónkbe: mit példák-

kal táinogatni folösleges volna. Való ugyan, bogy a' román i, mint franczia

és olasz nyelvekben, sót a' germánban is mutatkozik e' szónak némi hasz-

nálata, a' magyar értelmezés' egyes részecskéit birva : de ezek is mind

egy tiszta keleti kutiore, az indo-germán nyelvtürzsök- és azzal leghatá-

rosb scytha családi eredetre vezethetók mélyebb nyomozás által. Illy rész-

letes szddivat tehát a' bó terjedelmú 's használatú magyarnak ellenében va-

lamint keveset nyom : Vigy annak eredeti sajátságú birlokáhól scytba fa-

junkat ki ncm vetkezbeti. Justinns értelmezése scytba nyelvból vétetett, és

ugyanazon értelmezés egyedül nyelvünkben él legtisztább fogalmat adólag.

Araakesné*' ц \' parthus királyok' általános czim- és batalom nevük ARSAK,

görügösen „Ar sah es," mellyból a' rdmaiak „Arsaces"-t csináltak. Ig}'

túnnek eló pénzeiken állandóul magán tulajdonnév nélkül, inclly utóbbi

fblotte ritkán és csak Sanatrocces XI; Gotarzes XX; Yologeses XXIII;

és késóbbi két hasonnevú; végre Pacorus XXlV-dik országló' pénzein for

did eló '). Büszkén viselék ezt a' birodalmat és uralkodd házat alapitotta

Arsak' emlékezetéül. ITasználtatott „Arsacida" név magúra a' parthus

népre is széltiben roma i irók által. Strabo irja : „Omnei enim (reges Par-

thorum) Arsacae nominantur .• privatim vero, alius Orodes, alius Phra-

hates , alias aliter" 2). Még bóvebben kifejti e' czim eredetét Justinos ko-

vetkezókben : „Sic Arsac es, quaesito simal, constitutoque regno, non

minus mentorabilis Parthis, quam Persis Cyrus, Macedonians Alexander ,

Romanis Romulus , matura senectute decedit : cuius memoriae hune hono

rem Parthi tribuertmt , ut оmneu exinde reges suos Ar с a cis nomine nun-

enpent. Nam, sicut supradictum est, omites meges suos hoc nomine

jelentése.

l) Eckhel Joe. Doctrina Numorum reterum. Vindobonae, 1791. in 4. Part. I, rol. III. pag.

543. — Cf. Mionnet T. E. Description de Médailles antique». A Pari» , 1821. in 8. Tora. V,

pag. 653, 666, 669.

J) Strabonis Geograph. Lib. XV.
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sicut Romani Caesares Augustosque cognominarere '). Lucanus ñick I i a*

parthus néprdl:

„Arsacidas Parthos a Regis nomine ducunf

Ismét :

„Plus ilia vobis acte , quam creditis , actum esL

Arsacidae" 2).

Vizsgáljuk mar nyelvünkben e' szó valddi értelmét. „ORSZÁG" mai-

пар birodalmat, királyságot (Regnum) jelent. „Országlani" annyi mint:

uralkodiii (regnare, dominari). A' bécsi ó testamentomi codexben.- „or-

zagl" regnat, értelemmel bir. Semmi sein bizonyosb tehát annál, misze-

rint eleink magukat az országlókat is egykoron „ország"nak hivák. In

nen maradt fön a' „Via regia" és „Judex Curiae regiae" latín nevek' inaig-

lan „országut és orszagbiró" szavakkali kifejezése, mi tnlajdonkép király

ut és királyi ndvarbiró jelentéssel bir. Eredeti gyoke e' szónak „ur(( (Do

minus), mellyból hangváltozattal és lágyitott szág ragga!, ság, séghe-

lyett, mint a' jó-szág (birtok) alakulásánál látjuk : urszág, or-szág,

vagy egyenld hanggal arszág keletkezett. Imádságunkban még ur-szag-

nak iratik , a' halotti beszédben pedig uruzag olvasható. Kétli-e még va-

laki, hogy a parthus Ar sa к (olvasd Arszak) épazon egy a' magyar or-

szag-gal, orszagló-val? Sz. Lászld kir. legendájában elóTorduló „orsza-

gus" ime sorokban ¡ „Kydeenek az wr ffyak wtan azaz Endrenek es Bela-

nak leuenteenek kovetoketh hogy' ne haduaak el vezny ez zegheen orzagot ,

mert ewk vol/шпак termeezet zerent valo ORZAGUS wrak" *), jelent-e.

egyebet a parthus „Ar s ace s" szónál* Az e-nak o- és м-vali és viszont

fiilcserélésérdl nem kell sokat mondanunk. Olly változat ez, mint Aba,

Obo, Abad, Obád, Arad, Or od, Bihar, Bihor, Id, lu 'stb. mik

kiejtés szerint régiségeinkben minden lépten nyomon fordulnak eld. Maga

a' küzdivatú „uraság" szd másod értelmi neve az uralkoddnak» A' melly

kiejtéssel a' földes, birtokos urak „ига*«#"пак hivalnak most nálunk,

szinte Persiában mar a' legrégibb korban kevés hangzati külünbséggel ak-

kép hivattak a' királyoktdl birtokkal megajándékozott érdemes urak, mint

a' türténetirdk dsatyja Herodotus bizonyitja. „Theomestor (így ir) ob hanc

*) Justini, Historiaron! Philippicarum ex Trogo Pompeio excerptarum. Lib. XL1II, cap. 5.

») Lucani Pharsalia. Lib. I, X.

») Tudománytár. Budán , 1834. I. Köt. 222. lap.
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tmvatam operant a Persis tyrannus Samt sit t reatas -. Phylacus inter bette

de rege méritos asseriptus sit , et multo tractu soli donatas. Bene meritt

at/tem de rege, Pérsica lingua Orosangae vocantur" '). Illyen Orosangok

azaz uraságok voltak mar a' régi persa uralom' korában a' parthusok , kik

késóbb a" syro-makedói uralom' járinát lerázván, bat al mas uraság- azaz or-

szágnak ló'iu'k alapitói.

гГнГпе"екЧе- *"" ^' Part'*u8 királyok' gorog és római iróknál meg persa krónikák-

\<-n\¿m>. ban elóforduló tulajdonnevei, — mert a' pénzeken , mikép ezimént meg-

jegyzénk , kevés kivétellel , mindig csak az „A rsak " czimnév jó eló ma-

gány név nélkül, —jobbadán tiszta magyar értelmúek, vagy család- és hely-

neveinkben most is fbn levók. Ide sorolhatók :

Bardanes. Yardanes némelly iróknál; hozzávetóleg Baadi a' persa

krónikákban. Vaillant szerint XXI, Ricbternél XX-dik országlója Parthiá-

nak; buzamos ideig vetélytársa Kudarcz nevií, alább érintendó testvéré-

nek. Ha a' gürüg es végtagot elbagyva a' kemény d lágyan ejtetik, Bar-

gyan vagy Bartyan jó ki e' névbdl, melly bárgyu, szelidet jelentó

szavunkban most is él. Rokonbangú 's értelmú névre találunk az Axsiá-

ból kültüzütt 108. nemzetségek küzott okleveleink nyomán , mik Bartyan

nevet állitnak oló -). Helynevül is basználtatik maiglan hazánkban. Léte-

7, i к Pordány falu Torontálmegyébcn. Kis-Kúnságban a' dorozsmai ha-

tárban némi pusztarész Bordan.

Chosroes. A' XXV-dik országlót nevezik így gorog és római irók ; a'

persa krónikákban tübbeknek tulajdonitatik Khozru czím : mi kéttele-

nül az elóbbit fejezi ki. A' régi Persabirodalora' uralkodoinál is kelendó

Kozru épen azt jelenti, mit nyelvünkben a' koszoru.

Gotarses. Vaillant és Richter szerint XX-dik országlója a' parthusok-

nak, némi pénzein rOTEPZH (C). A persa torténetekben Gudariz és

Gndarz név fordul eló. El nyelvünkben egy példabeszédkint használt

különös szólás, mellyet a' sikeretlen türekvés, meghiusult akarat' kijelon-

tésére alkalmazunk inkább, mint szégyen, vagy gyalázat' mocskának jel-

lemzésére. Mondjuk: „kudarczot rallará." És honnan e' szólás' eredete? Ha

ezen királynak viszálytcljes életét megolvassuk, és a' parthus nemzetnek a'

római tanács elótt ellene emelt küvetkezó vádját : „Dum secors dornt, bel

') Herodoti Halicarnassei , Historiarum Lib. VIII. cap. 85. Ed. Wesselingii Amstelod. p. 652.

г) Horrát 1st. Magyarország gyökeres régi Ni-mzetségeiról. Pesten, 1820. 8r. 46.1.
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lis infausta* , ignaviam saetitie tegal" ') gondolóra vesszük, leitet leu ful

nein kiáltanunk : valóban mindcn léptét kudarcz küveté! Uly külünös

inondatnak nyelvünkbe férkezése bizonyára nena véletlen eseti , hanem

Partliiábél hozák elcink tobb képes és viragos beszédmódukkal , miket itt

elsorolni fölöslegesnek tartunk.

IgUZ. Illy nevú országló ncm fordiil ugyan ció' a' gürüg és rúmai irók-

ban, de a' persa krónikák tübbeket, mint II. ¡'limitâtes VII-dik, II. Al

taban VHI-dik, II. Mithridates IX-dik, Mnaskires X-dik, és Sinatrokes

Xl-dik kirátyokra vonatkozólag tübb külünbüzó neveik küzt emlitik: mit

egyedül úgy fejthetni meg, ha azon legbizonyosbnak látszó thesist állitj'uk

ful, melly szerint a' persa irók változó nevezetei mero mellék- és pénzei-

ken czimekül használt diszncvci a' királyoknak. Epitbetenaiak' sorában

majd mindcn pénzen elóTordul а' Л1КА10 Y (Justi) , mellyet nyelvünkün

Igaz, igazságos szoval adunk vissza. E' czimról mondja Eckltel: „àl-

KAIOY, Justi elogium in solis regum Partliiae, llelioclis incerti, et Sa

mts Armetut mimis reperimus" -). Mar, ha illy küzdivatu, mondbatni, ki-

zárólag parthus királyokra ruházott czim volt az igaz, igazságos melléklet,

ncm hihetni a' nép' nyelvében szinte el nem áradtát; mellybol, vagy nénii

fónniaradt emlékekból az új persa iroktól mint mar kevesbé értctt, kika-

patván, személynév gyanánt jegyezteték ful. Annálinkább bizonyossá le-

szen e' természetes küvetkeztetés, mivel a' parthus országlóházat ínegbtik-

tatta persavérií 's nyelvú sassanida dynastiabeliek küzól egy uralkodó sein

viselt illy disznevet 3J.

Orodes. Két országló ismertetik e' néven , a' XIV , és XVH-dik. Él-

ten él küztünk emléke Aradmegyc és varos' nevébcn, melly régiségeink-

ben mindig Oro d-nak iratik. Ilogy cgykoron hasonnevü személy is léte-

zett, kirul e' hely nevét külcsünzé, kétségbe nein hozhatni miután e' név

küzonségesnek mutatkozik még a' XIII-dik században. II. András kir. némi

1219-diki adományában áll : „Sepulchritm Sacerdotis Orod.ie Ugyanan-

nak 1214-diki levelében: „Or od, cum filio nomine Bozoiithy" *).

') С. Cornelii Taciti Annalium Lib. XII, с. 10.

') Kckhel Jos. Doctrina Numorum vetenim. Vindobonae, 1791. in 4. Part. II, Vol. III. p. 544.

3) Richter Carl Fried. Historisch-kritischer Versuch über die Arsaciden und Sassaniden-Dyna-

stie, nach der Berichten der Perser, Griechen und Römer bearbeitet. Leipzig, 1804. in 8. S.

51, 58, 60, 65, 66.

4) Fejér, Codex Diplomat. Hungar. Budae, 1829. Tom. 111. vol. I. pag. 271 , 478.

II. Köt. 22
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Sanatroik. (2ANATP0IK). így fordul eld a XI-rtik országlo' neve sa-

ját pénzein '), melly a güríig és rúmai íratokban Si n a thro с к es, S i-

iiatroccs, Sinat races 'stb. formaban basználtatott. Elsô tekintetrc

észrevehetd Sanat ós roi к két szobdl alakulta. Mind a' kettô ismeretes

bazánkbau. most mint helynév. С sanad még Rajklétezik; egykor vol»

tak fóemberek is e' néven; az clsôbbin ugyanis hedvezér sz. Istvan korá-

ban,- kiról a' rokonnevii (azeldtt Marosvár) varos és inegye kereszteltetott

el. A' változó i rason fol nein akad , ki tudja, bogy Cenad, Chen ad,

S uñad fblváltva használtaték régiségeinkben. Csanád (Chañad) nevíi

gyokeres ncmzetség is virágzott az idekoitözütt magyar népfelekezetben -).

R aj к es Haj ka nevü hclyek Szala es Moson vármegyében léteznek.

Vologeses. ílárom , Richter szerint négy, Mionnet' sorozata' nyomán

pedig ot országlo hivaték illy noven. A' pénzeken В0А0ГА212 névvel

jelolvék. A' római iroknál Vologesus, Vologaesus, a' gorogoknél :

ВОАОГЕ2Ы2, В0А0ГЕ202, 0Y0A0TA1202, 0Y0A0TE202 név hasz

náltaték. Mindezekból azt tanuljuk , bogy a' görög es, is, os, végtag el-

bagyásával Bolog vagy Bo logos, azaz Balog vagy Balogosnak ejté ki a'

nemzct, a' persa krónikák Balas,Belas,Belasch, Palasch ide vo-

natkozó neveik is ezt erósitvén, a' g végbetunek dzs vagy zs-тс változá-

sával. Gümürvármegye mutât fol Balogvárat, vülgyet és folyót; de ko-

zünséges küztünk a' tiszta magyar értelmet adó Balog név, testi tulaj-

donra vezetvén mint a' santa, topa, 'stb. melly tulajdonoktól vont nevek

legszokottabbak valának kcleten.

Vonones. Illy néven két országlo ült a' parthus királyi székben , a'

XV11I, és XXIIsdik. Valamint a Vologeses, 's cgyéb, a' rómaiak által г

betiível irott ncvcknél mélyebb vi»sgálat ntán й-betiít olvasunk, úgy ezt

Rono-nak mondjuk ki, miben a Baño mindig közönsegesen divatozó

szeniély- és családi magyar nevet ismerjük meg, a' római ínartyrologiuni-

ból távul sein származtathatót.

Nyilván dolog a' türténetkünyvckból , mikép a' parthus országlók a'

bajk (ürmény) neinzetet meghóditván , orményországnak buzamos ideig

saját vériikból uralkodókat adtak : nemesuda azért, ha azon ország' kirá

1 ) Eckhel, Doctrina Nuiminini reterum. Tom. I. vol. Ill, pag. 528. — Mionnet, Description de

Médailles antiques. Л Paris, 182). in 8. Tom. V. pag. 653.

') Horvát let. Magyarország gyökeres régi nemzetségeiról. 51. lap.
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lyai sorában „Arsak" nevüeket, számszerint négyet, (Moses Choronen-

sisnél hármat) és tübb, az imént emlitettckkel hasonncvüeket is olvasunk.

Foltünó koztok Parthamasiris' neve, ki Dio Cassius' tanutételc' nyo-

mán Pákor parthus királynak volt szülütte. Elemezzük ncvét. P a r t li a

és Mas ir jó ki belüle. Az elsó magát a' parthust, — inert Partha és Par-

thaei névcn is irták ókct; másik a' magyart állitja clónkbc. Kcleti kiej-

téssel mazar, mazer, mazir, néha mizir'stb. formaban lunik eló

nemzeti magyar nevünk.

3. §. Igazolja a' part luis eredetet továbbá az ottani bivatal- és sze- iiu-auim

mélyneveknek nyelvünkból megfejthetése 's korunkban is keleudó alkal- t¿ie.

mazása. Kevesek tigyan, mik az irok alta! fontartattak , vagy elferdités

nélkül megfejthetd alakban irattak le .- de ezen kevesek' sorában is eléggé

észrevesszük nyelvünk hú nyomait. Illyen :

Megistan, görög vegzettcl: Megistancs. Voltak ezek az ország' nagyai

's vezérei, kik a meghoditott tartományokban kormányozván , nagy ha-

taloinmal és méltósággal fülruházvák, az országló szeinélyét kürnyezve,

nemzeti fó tanácsot képezének. így adják a' régi irók. Valljon mi ez egyéb

a m egye-ispán, vagy fóispan bonunk' sok százados fo" hivatalnokai-

nak cziménél? — Ne vélje senk i, hogy az i s pan vagy zupán szláv ere-

detü és itteni laktukban eleink' ismeretérc j'utott ncvezet legyen. A' leg-

régibb magyar nyelvcmléket, 's avval együtt némi arany edények' fülira-

tait magyarázandó , aikalmam leend ennck épen nem szláv eredetet bebi-

zonyitani.

Sátrapa, Satrapía. A' Parthusbirodaloin' tartományait igazgató királyi

tisztek hivattak giirög és római irdk szerint satrapáknak , hatóságaikhoz

tartozó kerületek Satrapiáknak. A' nevczet mar a' régi persakorban diva-

tozott, 's átviteték a' királyi szolgákra is jelentése; mindazáltal valódi

magyar, 's e' két szóból alakult: sátor és aba vagy apa. Ez utobbi a

nemzetségek' fónokeire alkalmazva valamint Persiában és a' partbusoknál,

úgy késdbb a' rokonnyelvií palóczok- (kiínok) és magyaroknál kozíinséges-

sé Itfn, 's minden lépten mutatkozik. Nestornál a' paldcz fonökük Appa

és Acppa á hálanos néven fordulnak eld, hasonlókép a' lengyel krdni-

kákban. Nestor kovetkezd paldcz fejdelmeket nevez 1103-dik évre : Uro-

soba, Jaroslauopa, Tschenegrep. Késdbb emlékezet vagyon egy ifjabb Uro-

sobáról. Dlugossnál szinte 1103-dik évre így irvák ezck : Rusoba, Harsla

22*
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пора, Czeniehrepa. L:gyan ó azon kora emlit Kikalopa es Chasupa nevar.

Az orosz évkünyvekben találtatók: Abaruk, Altunopa, Isiigljeb. Mindezek

;tz Aba és Apa ncveket tükrüzik luven, Nestor irja 1107. évnél a' palócz

fonökokre vonatkozólag: „/// eben denselben Jahre gieng Tl'olodomir , Da

vid und Oleg zu A ê'pp e n , nnd zum andern Aèppa , und machten Friede ,

und IVlodomir vermähltte Georgen mit A ê'pp e n s Tochter und Osenens Enke

lin"1). A'parllitisoknál használt aba és apa név mutatkozik kovetkezókbeu:

I' barnapatcs, Phriaptius, Arfaban us; néha ata vagy atya vég-

taggal , mint : Prahates, Tiridates. Figyelmessé ton erre bennünket

mar Vaillant lïanczia tudós, im ezcket irván : „Phriapates, et Phrapat es

idem acAphra Pater, sire et Papatius" s). Ilazánkban a' sok Aba, A bád,

Apaj, család-, liely- és szeinélynevek igazi magyar származásukat elléggé

tanusitják. A' satr, nyelvünkün sátor, a' népnek sátor, azaz lakhelyek

szerinti í'olosztására, minó hajdan a' tartományokban kelendó vala, ujjal

mutatván. Sátor- azaz lakok' száma 's mennyisége szerint múküdének a'

fejdelem emberei add-behajtás és sereg-kiállitás 's más egyéb tiszti foglala-

tosságaiknál ; ezek' száma szerint vala batalmuk 's megbizatásuk kimérve,

szemii)- ranguk osztályozva. A' partbusok eilen harczold római hadseregnek Cras-

sus vezérrel együtt tortént gyászos elveszéséró'l elég bó tudósitással birunk

Plutarchns, Dio Casshis, Florus, A ppiamis Marcellinus 's egyebek' mun-

káiban. A' gyózclmes partbusok' fovczére e' harczban Sureñas nevü va

la; kinek gorogos végzetú* nevétól ha clhagyjuk az as fiiggcléket, Suren

jo ki; mit altar Sürény, Serény, Siriny, akar Szürény azaz Szerény olva-

vasással hozunk helyre; mind kettd tiszta magyar értelmet tükrüz vissza.

A' Crassust megülte parthus' nevét Appianus Maxarth es-пек mondja:

a' mi nein egyéb Maxar, Mazar azaz Magyar nevczetnél , melly név

személyekre alkalmazva, hihetóleg az ezen felckczetbó'l származás miatt,

számt&lanszor eló'fordul. Plutarcbnál (inCrasso) Pomaxacthres rontott

alakban tünik elô Crassus gyilkolójának nevé, mit kéttelenül Fó'-maxar

azaz Fó-magyarral kell kiigazitani, \ ala mint e' parthus neveknél.- Ceros

') Nektor. Jahrbücher der Russischen Geschichte. Obere, von J. 1$. Scherer. I¿eip7.ig, 1774. in 4.

S. 17-).

>) Vaillant J. l-'oy. Arsacidurum Imperium, sire Itegum Parthorum Historia. Parisiis, 1728. in 8.

pag. 3.
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pades, Ornospades, Sara spa des, a' pa rag szinte fot, fdnoköt, na-

gyot jelentett ekkép: Koros fó, Ormosfó, Szárazfd. Nem mitaláltnk

ki,hanem Vaillant irja uagyan Ott, hogy a'/>« ige fó,fü1só, magos jelentéssej

bir: ,,Apud Persas, idem Aphra est, ас Fa aptid Turcas Scythasque; scili

cet sublimes, siipremus, maximus: que tiominibus propriis , ut et A rf ,prae-

ponuiitur". Helyesen fejté meg Vaillant, csak azt kellet volna még hozzá

arinia, bogy utdl is tétetik a' neveknek. Crassus' fejét Artuasd ormény ki-

rályal mulato Orod partlnis királylioz vitte partbus' nevé Si laces, mi

szinte S z i 1 á g y S z i 1 a j, S z é 1 e s- vagy S z i 1 a sal vág eg) be. Fóleg lelki

és testi tulajdonoktdl kocsonoztettek keleten a' személynevek mint mar

fonebb megjegyzénk. Ez alkalomról a' vig lakománál talált király asztala

fölott görog és bizonnyára partlnis verseket is szavald, Jason Trail i a-

nus-nak mondatik; melly névnek elsejében a' jász mellékzct tünik fbl ,

a' másik valószinücn Tarján-t fejez ki. — Tiberius Cl. Nero császár' ko-

rában Artabán paribus király eilen múküdó, küvctkép Rómában megjelenl

két fényes származású és gazdag paribus' ncveTacitusnál S i naces és Ab

ri us. Az elsd S i na к azaz Szunyog, bonunk' egykori bires családja ne-

vét adja vissza; emez A bda szinte család és gyórmcgyei helyneviinkbm

él. — Justinnál füljegyeztetett azon partlnis fonok' Bacas neve, kit Mi-

thridates Media' elfoglalásakor annak kormányzására küldött. Mi ez egyéb,

kérdjük, az igen ismeretes Bakács magyar névnél ? A' Bacason csjik go-

rög forma szerinti kiejtésc e' névnek , melly rómaiasan a' barmadik ejtés-

ben Bacasum-nak vala irandó. — Külónbüzd korban élt tübb paribus iia-

gyok viselék a' Mannes, Mann eses nevet. A' nem arsakida eredetú

rövid ideig országolt XXIII-dik partbus királynak is с' vala neve. Manes

és Man us formaban fordul eld néba. Kéttelcnül azonos a' bonunkbcli Ma

nó család és személy névvel, melly Persia' vidékén a' tiízimádd- és keresz-

tény vallásból új bitfelckczetet alapitotta Manesról ahnyira elbirhedett,

hogy manichacismusnak hivatnék az egybázi irók által tanrendszcre. Több

bassonlókat elóbordani fölösleges. Kiineritôleg a' partbus magyar türténe-

tek' egykor keletkezendd iréja adbat az eflélékrôl tudositast.

4. S. Tobben észrevették mar irdink kozôl az izraelita nén lakta Ka- a persiai

lieljnevek

nán és Pbillstaea tartomány' d testainentomi könyvekben fönmaradt hely-„,agjarhang

neveinek a' magyar baza' geograpbiai tomérdek neveivelimeglepd'basonla-

tósságát: de azon oszbangzásról, melly a' persiai helynevek és mieink kiizt
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uralkodik, tudtommal még senki sera szólt, annál kevesbé vizsgálat tár-

gyául tiízve, credményt bebde nein hiíza. Most e1 mi'íküdést nii kisértjiik

mcg, egykor a' Persabiradalom' minden részein iiralkodott partluis nem-

zet' magyar nyelvüségénck valdságát általa is magosb hitcli polczra eme-

lendók: és annak bizonytásánl, miszerint ide koltözott eleink a'messzi ke-

leten elhagyott helyneveket az ¡ttcni líjak' alakitásában talán nem akarva

is, meroben nyelvünk' kellékénél fogva utánzák. A' persiai hclynevck

vizsgálatánál fólcg Ediisi \II-dik században élt arabirónak gcographiai bó

leirását és Mannert Konrád' raeg Richter Károly' munkait vettern kutíoiil.

Szembeütló" sajátsága a* számnélküli persa helyneveknck , hogy ad, an, és

and , vagy ezekkel rokon ed, id , od ; en in , on; end , ind, ond 'stb. ban-

gokban mennek ki; példánl : Aszad , Saburan, Ha ¡and; Kused , Termed ,

I- aid ; Babein, Berdnn, Kohand,Lrkend, linkend, Elvend'stb. IIa egybevet-

jiik épen illy hangokban végzódó fülszámitbatlan hely, sót a' pogánykorban

kelendo magyar személynevekct: lehetlen azon gondolatra nein jünnünk ,

miszerint az illy végszóknak jelentéssel birva kcllctt a' nevekbez ragasz-

tatniok, és szükségkép bizonyos, megbat rozott értelcm' billegét viselniük

a' gyokük mcllett. Folyton foly ezekbó'l, hogy csak i\ly nyomozó íisszeha-

sonlitásutánpubatolbatjuk ki az К I od. Arpad, Zoltán, Так son 'stb.

bistoriai ne vek' valódi értelmét ; va la mi n< az A 1 m á d , F ü g e d , O n o d

L e g é n d , К o r o n d 'stb. helyek' eredeti jelentését. Az untató számosb

példák'elmellózése tekintctébó'l elore nyilványitjuk régisdgeinkból kiakná-

zott azon eredményt, miszerint mind a' személy-, mind helynevcknél az

ad , an és and ragsztícska minden hangváltozataiban épen azonegy jelenté-

su , semmi külünbséget nein okozván a' hangegyenlités , vagy uralkod(íbb

szójárás szerinti majd ennek majd amaunak alkalmazása; fültételez pedig

okvetlenül : s aj á t s á g-, b i r á s-, b 6 v e 1 к e d é s-, h a s o n I a t o s s á g- 's né-

ha к i es i ny i tés' értelmezését. Kijelentjük továbbá: hogy a' szójárás- és

koznépnél maiglan divatozó kiejtésból meritett tapasztalás' hyomán az ad

rag gyakorta fülcscréltetik ag, agy és agh, iratássalis, és végre: hogy mind

ezen ragok' értelme azonos az: as, es, os szinte tulajdont, minóséget, ha-

sonlatosságot kifejezd melléknevet alakitó ragocskával. Hogy ezen alapelv-

vül kimondott eredmény mar most példákban eldtünjék, elsorolunk betú-

rendhen nébányat belyneveinkból , utánnuk téve a' régi , vagy küznépnél

most ció változatot ; végre a' mai irói nyclv szerinti ragozással nyert értel
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met; szoritkozva itt egyediil az ad, ed, od végzetüekrc: Almád, Almágy,

Almas; Buzad, Buzágy, Buzas; Csomád, Csomágy, Csomás; Diód, Diógy,

Dios; Egred, Egregy, Egres; Füzed , Füzegy, Füzes; Curbed, Gürbegy,

Gorbés; Ilalmád, Halmágy, Ilalmos; Korpád , Korpágy, Korpás; Lapád,

Lapágy, Lapos; Maglód, Maglógy, Maglós; Nyárad , Nyáragy, Nyáras;

Onod , Onogy, Onos; Ölved, Ölvegy, Ölves; Parajd, Parajgy, Parajas;

Szilvád, Szilvagy, Szilvás; Tinód, Tinógy, Tinds; Ldvard, Udvargy, L'd-

varos ; Yárad, Váragy, Varos, Tobb száznyi liasonló példákat hordhatnók

f*»l ennek támogatására. Künnyú szerrel mcgfcjthetó mar ezek' utmutatá-

sánál krónikáinkban elszórt azon pogány nevek, mellyek ad, ed, ag, eg.

lígy ez ntóbbiakkal íblváltva ak ek vógtaggal irvák, millyenpéldátil l'geg,

U g e к , H и I e g , H u i с к , (Oleg) 'stb. mi nem eg) éb ; L g y e s , Öles je-

lentésüeknél. Bizton á II il bat ni ezck szerint a' persiai régiségekben clôfor-

duld rokonbangú neveknek a' magyarokéi' értelmével szoros kapcsolatban

állását, 's azoknak mind nyelv- mind torténeti tekintetbôl egymast kölcsii-

nösen világositását; végcredményül pedig gyámolitva látjuk azon alapál-

litást : miként a' magyarok Persia' videkeirol kültíiztek e' fiildre.

5.5. Fdvonásban áliitottuk ció a' persiai nevek' magyarokévali ha-1'?™ maraii-

' ' j -л i p > > i »ányok n\oí.

sonlatossagat: de mind czeknel nagyobb fontossagu es csalhatatlan ered- riinkbrn.

ményre vezetónek valljuk azt, liogy pczseg nyelvünkben az egykor Pcr-

siában virágzott zoroasteri vagyis parzi vallas' sajátszení múszavai' bal-

maza; a' minemií szdkat mar most részint vallásos eszmék' értclmezésére,

nagy részben pedig mytbicus, vagy egyedül kozünségcs lexicalis jelentésre

letörpitetten használjuk. Egész régi magyar mythologiatlehetneazok' nyo-

mán a' parzi ritussal üsszeegyeztetdleg késziteni. Mi csak néhányatjelolünk

ki. lllycnek:

APADAS. Viz' ellensége. „Apevesch, von epeosch, Feind des

ff assers" Kleukcr. Anhang zum Zend Avesta. Leipzig und Riga. 1781. in

4. I. Bd. I. Th. S. 149.

ARMANY. A'gonoszság'kutfeje es fb'szelleme. Parziban: A h er m an,

A h r i m a n. Minden irónál.

BARCZA , BERCZ. Magos hegy, a' világ koldoke. „Barzo, ron ber-

cze, erhaben, — erhabener Berg" Kleuker. u. o. S. 64. II. Bd. S. 94.

BETYAR. Armány' mellékneve, a' rosznak kutfeje. „Petiare,

quell der Uebel" Zend-Avesta. Riga, 1777. in 4. II. Th. S. 63. Anhang zum

Zend-Avesta. I. Bd. I. Th. S. 215.
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BOSZORKÁNY. Nagy ur, bolcsek' ibnoke persa nyelvben. „Buzurge

mihir, hvmme doué dufortgrands talents" D'IIerbclot, Bibliothèque Orien

tai is, 1783. in 8. Tom. III. pag. 227. Tulajdonkep Magus-

BÖRZSÖNY. A' tüzimádásnál tüzelésre használt csemetc: Hu is о m.

mellyrdl л Zend-Avesta' parzi ritusróli tana bóvcn szól.

DERMEI). Kevélység' szelleme. „Тагmad ron téremete, stolze Frech

heit." — „Dew Tarmat ist Vater des llochmuths." Zend-Avesta. III. Th. S.

108, 115. Anhang. I. Bd, I. Th. S. 148, 153.

DFLVA J. Dew, a' gonosz szelleniek' neve, kik Armány világának la-

kói <\s az izedek' vagyis jó nemtók eilen harczolnak. Ismeretes.'

ESPEREST. Tüzimádó pap. ,fMagi a Persis Aetes perest {quod pro

prie ignicolam significant) dicuntur." Historia priorum Regum Persarum, ex

Mohammede Mirchond Persice et Latine per В. Jeiiisch. Viennae, 1782. in

4 pag. 86. not. — „Ateschpereszt, JFcuerambeter." Possart, Grammatik der

persischen Sprache. Leipzig, 1831. in 8. S. 245. Most nálunk a' V.-Archi-

diaennus' czime.

ESZTENDO. Istenido. A' parz cosmogonía szerint Jezdan (Isten)

idej'e 365 napból állott, a' mindenség teremtésére szolgálóbdl, melly a' nap'

eyelusát vagyis évi idót adja ki. Zend-Avesta, 1777. III. Th. S. 102.

HABOS. A' viz' nemtóje. „Aban, Ized des Wassers." — „Abisch

{Apesch) Wasser." Zend-Avesta. III. Th. S. 17. Anhang. I. Bd. I. Th. S. 152.

ISTEN. Jezdan, a tiiz vagy hév-isten (Ilephestos); a' legfObbi lény,

a' jó elv a' parzi vallásban. Eléggé ismeretes név.

KÁVA. Ilavan, szent edény a' parzoknál, mellyben a' zur (soi)

tartatik.

KESES. Lelkct torpitô gonosz szellem. „Kessosch , ron Kessuesch,

der klein macht , oder Rache einflösst." Anhang zum Zend-Avesta. I. Bd,

I. Th. S. 150. — A' dewek egyike 's Armány' epithetona.

KÖPES. A' holt testból folyó rosz nedv, szinte gonosz szellem' neve.

„Kap is, von hefestesch, Speichel, fauler Saft , der aus den Oeffnimgeti eines

Leichnams fliesst." Anhang. I. Bd, I. Th. S. 150.

MENY. (Eg). „Mino, mimt, Asmann, von esmene, der Himmel." An

hang. I. Bd, I. Th. S. 146. Zend-Avesta, I. Th. S. 104. — „Mm Jezdan"

inenyei Isten ; „Mino tschehtr" menyei siheder azaz fiu.

OCSMÁNY, OCSMONDA. A' gonosz szellemek' feje. A' Zend-Avesta
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ban : „Aschmogh ein Erzdew". Az ó testainentomi könyvekben : A s m o d i,

a' gürüg iróknál „Usmandi" néven ismeretes. — „Asmoug nom d' un De

mon, sehn la Tradition des Mages ou des Zoroastriens , est un des princi

paux Emissaires d Aherman , qui est leur Prince , et Г auteur de tout le

mal qui sefait dans la monde" etc. D'Herbelot, Bibliothèque Orientale.

Paris, 1781. in 8. Tom. I. pag. 415.

PAP. „Bab, en la langue des Mages ou anciens Persans, signifie en

generalpère". D' Herbelot. 1. с pag. 495.

PATVAR. A' dévajok' (gonosz szellemek) egyike. „Padkar — der

böses redet" Z. A. II. Th. S. 380, 381. Anhang. I. В. I. Th. S. 150.

TARHONYA. Kedves tésztaeledele az alfuldi magyarnak. A' parzok-

nál Darun-kenyér, áldozati apró" kenyér. „Darun sind kleine ungesäuerte

Brode". Z. A. III. Th. S. 206 , 242 , 256. Anhang. I. B. I. Th. S. 36.

TAROG, mondatik tályognak is; a' marha, külünösen Id-pusztitó düg-

vésznek egy neme. A' parzoknál Tarik, Armány fajzati rombolo szellem.

„Tarik, von tuorue, der zerstört". Z. A. II. Th. S. 380. Anhang. I. Bd,

I. Th. S. 131, 148, 152.

TÉVESZTO. Davesnek nevezék a' parzok a' tévutra vezettf, csábitd

Armány fajzotta gonosz szellemet. „D avesch, von Deevesch, der verführt,

betrügt." Anhang, z. Z. A. I. В. I. Th. 150.

TÚZBÁLVÁNY, a' perzsáknál DizBahman. Modzsmel al Tawa-

rikh czinuí persa históriai munkában olvastatik Kei Khozru Keianida ház-

beli fejdelemrdl , hogy a' tüzimáddk' részére számos oltárokat épitetvén ,

tübbi küzütt líjra alkotá Aderbaidzsánban (Atropatene) a' Diz Bahman

templomot is „// rétablit dans Г Aderbaidjan le temple dufeu DizBah

man, qui avait été destruit" (Extraits du Modjinel al Tavarikh relatifs à

Г histoire de la Perse, trad. p. M. Jules Mohl. Ch. IX. Journ. Asiat. 1841.

Avril, pag. 330). Hogy itt világosan Túzbálvány szavunk tünik fül ; figyel-

meztetés nélkül észreveheti mindenki.

VARÁZS , VARÁZSOLÓ. A' parzi vallásos szertartások' egyik fóré-

szét teszik a' bizonyos ünnepélylyel végbevitt tisztulások (Reiniguns Zere

monie). A' legnagyobb tisztulási szertartás náluk maiglan „Barasch nom"

nevet visel , mellynél a' ritusban jártas személy által némi szent helyen

megmosdatik a' tisztulkozó, ki elóbb három, aztán kilencz éjjen át tartoz-

kodik magánhelyen , szüntelen mosdással foglalkozva. Vollmer , Vollstän-

II. Kot. 23
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diges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen. Stutgard. 1836. in 8. S.

426. Anquctil szerint „Baraschnom no schabe" kilencz éjji baraschnoro ,

melly minden tisztálkozások' legerösbike. Zend-Avesta III. Th. S. 215,

217. Tévedett tehát Fessier, utánna Ilorváth János és Bodor Lajos, midón

varasbékakd- vagy indiai teknósbéka' szemévcli fïistoléstôl hozák le e'

szdnkat. Még inkább csalatkozott Kiss Búlint a' toríik „berat" kegylevelet

jelentó szóval. Ez nckünk Persiamellékérdl hozott maradványunk.

Számtalanokat hordhatnék még fol a' Zend-Avestából, miknek nyel-

vünkben mai napig értelme és divata létezik ; elmondhatnám imezen ki-

fejezéseinknek „ttapáfdozat" és „rosz fát tett a t/ízre" a' parzi ritnsból

eredését 's egyediíl abbol megfejthetését ; érinthetném „Dinom Dánom!"

vidor fülkiáltásformánknak a' persáktól 's azok nyelvében „ha meg nézem,

ha meggondolom" értelmet kifejezó koicsonzését; minthogy azonban két-

telenné tételük, a' parzi vallas bóvebb ismcrtetésének elórebocsátását és

szellemébe hatását fültételezik; ezennel mellózve, a' régi magyar mytho-

logia' magyarázdinak hagyom vizsgálódás' tárgyául ; nem halgathatom el

mindazáltal azt : hogy a' Fersiában keletkezett manichaeismusnak is ele

ven emlékeire találhatni nyelvünkben, miket hasonlóul Parthia' vidékei-

rol hozának parduczos óseink. A' dualismust tanitd Manes némi csudálatos

rajzokkal ékesitett künyvben állitá ele* hitvallása' eszméit , mellyet Er-

tenk és Estenk azaz ördög és Isten néven nevezett. Khondemir persa

irónál olvassuk Jenisch' forditása szerint : „Haec postquam asseclis suis de-

praedicaret (Manes) , in praedictum antrum festinavit, figuras in hoc va

rias, et incognitas formas super taludam depictums, quam postea historia

Eftenki mani dixere" l). Mirkhond Mani-Ertenki név alatt em-

liti e' rajzokat a). Herbelot több keleti íorrásokbdl meritve ekkép nevezi

meg: „V année étant révolue et finie , ils (disciples) ne manquèrent pas,

selon sa promesse, de Г aller chercher dans cette grotte, où Г ayant trouve

à point nommé, il leur fit voir ce Livre merveilleux, contenant des ima

ges et de figures extraordinaires qui porte le nom d' Erg en h et Estenk,

0 De Fatie Lingvarum Orientalium Arabicae nimirum, Persicae et Turcicae Commentatio. In

Meninskii Léxico Arab. Pers. Turc. Viennae , 1780. fol. Tom. 1. pag. LVII. not. w.

') Sylvestre de Sacy, Memoises ear divers antiquité« de la Perse. Trad, du Persan de Mirkhcnd.

Paris, 1793. in 4. pag. 294. seq.
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qrí il (MamJ diso// avoir apporté du ciel" l). Valamint az Isten név, úgy

maga Mani és Ertenk czimií künyve élten él nyelvünkben MANO és ÖR-

DOG vagy ÖRDÖNG, gonosz szellemet kifejezó értelemmel. Az „ürdüg"

szónak vúltozatos kiejtésú" használatát régiségeink bizonyitják. Némi 1075-

diki oklevélben áll „Orduksara" tó nevé; az ördög, családi név 1398-ban

„Urdungh" 1400-ban „Wrdungh" kitétellel iraték.

6. §. Németország' egykori legkegyetlenebb criticusa Schlüzer , a'

régi és küzépkori türténetirék' hitelessége- és tudományával gyermeki báb

medra játzva, a' magyar krónikák' persiai származást tanusité nyomés bi-

zunyitásait is lábbal tapodva, óseinket finn-lapp eredetu, éjszakrél kültü-

zött nyomorék csoportnak hirdette : azon magyarfald Schlüzer egy szép

reggelen némi jobb szellemtél megszállottan, nyelvünkben éló négy, mond-

juk négy szénak a' régi persákévali megegyezésére támaszkodva, nem

kételkedett két türténeti alapelvet bevallani ; egy , hogy a' magyar népek ,

szerinte jugriak (melly nevezet, mellékesen legyen mondva, a' leghelyesb,

ha Schlüzer az igazi Jugriát, Juhríát vagy is Georgiát, nem pedig a' Je-

gestenger' mellékét értené alatta), hajdankorban Persia' mellékin laktak;

másik : miszerint eleink egy idóben a' persiai Zoroaszterféle vallásnak vol-

tak részesei. Halljuk csak magát az ónkény' emberét. „Doch werden auch

dele Tartarische, ja sogar All-persische Wörter in der Ungrische Sprache

angetroffen. So ist unterden Zahlen ti% 10, száz 100, und ezer 1000,

Persisch. Und in dem Namen Gott, den die Utigern in ihrer Sprache Isten

(liesz Ischten) nennen , kommen sie mit keinem einziegen unter allen Finni

schen Völkern, wol aber mit den alten Persern überein, bey denen Лs dan

der Name der guten Gottheit ist. Man könnte hieraus einiger-

massen schlissen , erstlich dasz die Jugrier in alten Zei

ten näher gegen Persien zu gewohnet haben; und Zwey-

tens, dasz sie der Magischen Religion zugethan g ewesen,

ein Satz, den auch noch andre spuren besterken" '). Ha e'

csekélyszámú szavak olly meggyózddésre birák a' nagy mestert, mithinne

's all ¡(una eredetünk' iigyében, ha most élve a' fülhordott és ennekutánna

fülhozandú indokokat 's azok' tümérdekségét szemlélné a' persiai származat'

kérdése kür ¡il. Azon számos szóknak, mellyek gürüg írók' bizonyitása sze

') D' Ilerbelot, Bibliothèque Orientale. A Pari», 1782. in 8- Tom. IV. pag. 85.

') Schlözer Л. L. Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771. in 4. S. 422.

23*
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rint a' régi persáknál kelenddk voltak, magyar értelmúségét ezennel mel-

Mzve , küvetkezd lajstromban mint egy 60 számmal ollyak foglaltatnak ,

mik az indo-germán népcsaládhoz osztályzott új persáknál is életben van-

nak. IHyenek: akar (vagy) : eger ; akol: ágil; ál, álnok: al; arcz: aarcza;

ásit: asa; bárány: bere; beszéd: besztegi (dadogás); boszorkány (magus,

bolcsek* feje) : buzurhan (nagy hatalmu) ; csákány : cseugan ; csobolyd vagy

csobán (fábdl készült cdény): esobin; dajka: dáje; dob, dobold : thable

kerej ; ezer: hezar ; furd : bairah; ga lacs in: galat ; gaz: geza (kár); go-

nosz: gonah (bún); guba: hube (panczél); gyártani: herden; hab: ab (viz);

bal: val; hambár : ámbar; haramia: harami ; hasonld: asza; héja, olyv:

ejje; hold: hau, hó, hoz; buszár (lovas katona) : hozar ; innep, ünnep:

id,eid; jég: jehh; jégese: jekhcse ; kajszi baraezk: kaiszi; ka 1od a: kali-

dan; kalyiba : golba ; kamra: hamar ; kard: hared (kés); kender: kend ;

kés : hez; kila : hila; kines : kendzs ; koldús : heda; kos : кш; köntös:

kandis; márvány: mermer; megkövet, követ: kujed; merész: meri; mér-

ték: mér ; naránes: narines; ölyv, öjjü, héja: alve, ejje; tírom: hhurrem;

6sz: ¡miz; ósztün: oszton; j)álcza: páesa; paraszt (szolga): peresztar (tisz-

teló); paszuly : fazil; \)\slo)í. : piszaga; réh, rév: reh (ut); sámfa: szam;

sarii: szara; sátor: csatir; ser: szur (régi parziszd); szakál: szakal; szap-

pan: szabun; száz: szad; szín: szen; tanács : danis; tanult : daneh; tani-

tani : danidan; társ: das; tegnap : dih; tino: taun; tdzek (ganejból) : te-

zek; túz: atesch; váin .• vom; vár: bar, rar, kerman; vas: baz; vásár:

bazar; 'stb. Csekély fáradsággal gyüjtém össze ezeket, a' nyelvet biró ku-

tatók még számosakkal szaporithatják Meninski' nagy szótárából.

nyeiv'sí!ját-a 7. §. Nem mellózhetni el a* torténetirás atyjának Herodotusnak a'

,ág" régi persanyelv' sajátságárdl tett azon megjegyzését sem, miszerint azok'

nyelvében a' testi tulajdonoktól, vagy tündokló állapot- 's nagyságtdl köl-

csünzött nevek mindig s betúben mennek ki. Eldadása így hangzik : „Hoc

queque Persis accidit peculiare , quod quamquam tilos latent , nobis tarnen

minime est obscurum; nampe quaecunque apud illos nomina vel corporibus

vel maguificentiae sunt similia, ea omnia in eadem termitiari littera, quam

Dorienses san appellant , Jones sigma. Et si animadvertas attentius, de-

prehendes nomina Persarum non quaedam , sed omnia similiter claudt" ').

') Herodoti Historiaran) Lib. I. cap. 139. éd. cit. Wesieling. pag. 60.
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Hasonld eset fordul eld a' magyar neveknél. Alkalmazzuk egykissé e' sza-

bályt, kijónek e' példák : Bordas, Csontos, Czombos, Fagygyas, Fejes,

Hájas, Кörmus, Lábas , Lepes, Nyakas, Talpas, Torkos, Yállas, Zsi-

ros 'stb. mindannyi testi tulajdonoktdl vont személy, 's azokrdl hárult

családnevek a' magyaroknál. Szinte a' másik mondât szerint birást visz-

szatükrozó" 's némi méltóság' eszméjével egybefüggó nevek a' küvetkezdk .-

Buzas, Cselédes, Foldes, II ajos, Kardos, Kineses, Kürtös, Lovas, ökrös,

Pinczés, Száldobos, Szekeres, Tegzes 'stb. továbbá a' Tizedes, Százados,

Ezredes 'stb. mar magukban méltdságot képviselnek. Yégre a' folyamok'

helységek' régente személyekre ¡s alkalmazott, vagy egyrészben azoktol

kölesönzött nevei, mindk: Békás, Fiîzes, Gyöngyös, Halas, Kigyds, Ko

ros, Lamos, Lapos, Ludas, Maros, Merges, Nadas, Bákos, Szamos,

Temes, Terebes, Tormos, Tülgyes 'stb.

8. S. Ha a' eondviselés számunkra partbus nyelvü emlékeket tartott p?rthu",
00 r * nyelvemlek.

volna fon ; bísszük , nem szorulnánk Persia' vidékérdli származásunk' ki-

világositásánál az ott szélyelszdrt nyelvmaradványok' kutatására: de mili

tan azon számos parthus pénz-példányok , mikkel Europa' hires gyújte-

ményei birnak (Mionnet 167. különbözd példányt számit eló Tom. V. pag.

648 — 686), merdben görög füliratuak; fájdalommal kell bevallanunk,

hogy valamint europai laktukban elég gondatlanul latin , úgy Azsiában gö

rög nyelv' rabjaivá lónek e' tekintetben dseink, 's ekkoriglan parthus

nyelvemlékek' hiával vagyunk. Balgaság volna azonban e szokásbdl kö-

vetkeztetni , hogy náluk nem divatozék saját nemzeti irásmdd. Yilágosan

szdl mellettük e' részben a' torténetirás. Plinius Major beszéli, miszerint a

papyrus novény' használata és a' Parthusbirodalmat hasitd Eufratvizben

Babylonkörül találtatása után is inkább szerették ó'k a' kelmékre, ruhákra

betúzni (hímezni) betuiket; 's e' használatmddtdl származott tulajdonkép

„betú" nevezetünk is. Plinius' szavai imezek : „Nuper et in Euphrate tut-

seem circa Babylotiem papyrum intellectum est eumdem usum habere char-

tae. Et tarnen adhuc malunt Parthi vestilus litter as intexere"1).

Uly nemii himzett betdk azok, miket Vaillant által Sinatroekes XI, és

Bardanes XXI-dik országldnak tulajdonitott pénzek a' király' öltözeten

váll körül mutatnak , imezen alakban foltündket : „K V С S — "J 1 "I és

0 Caii Plioii lecundi Hiitoriae Naturalis Lib. XUI. cap. 23. td. Harduini.
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К VA I — П П" ') mik világosan göröggel vegyes római betiïk. Ne es-

sünk tehát kétségbe partbus-inagyar nyelvií emlékek' még valahai fïilde-

rülése iránt. Vannak ugyan a' gürogokon kivúl más fuliratu parthus pénzek

is, mellyeket, számszerint tíz darabot ir le Mionnet (Tom. V. pag. 686—

68S), 's betújellemeiket is küzli *), de ezek mindekkorig olvashatlanok- 's

megfejtbetleneknek tartatnak. ЛУ"аЬ1 Saum német tudós értesitéséból kive-

hetoleg némi szercncsés kisérletet ton az illyek' megolvasásában '), fára-

dozásának eredménye azonban soha világot nem látott. Élénk figyelemmel

vizsgáltam e vonásokat, és aliglia csalatkozam, midón azokat gOrög betú

eleinú , elkajszitott 's torzitott vonásainak vallom , maj'd minden legendá-

nál az „ország" szét elorúntetdknek. Végitélet hozatalra maguk az eredeti,

vagy luí basonmásu pénzpéldányok' szemlélete nélkülezhetlen leven: oly-

lyak' biányában határozdlag szólni nem akarok. Nagyobb figyelmet igé-

nyel a' Vaillant hasonmásban közlötte ismeretlen iratu parthus ezüst pénz,

mellynek elórészén a' király' feje, mitrával és pártával (diadema) ékesit-

ve , álla szakálosan la i bato. Hátrészén szokott módon a' király aranyszék-

ben ülve, jobbjában ijjat tartva ábrázoltatik. Folotte ekkép nyilatkozik

Vaillant : „Posteaquam BA2IAEQ2 BA21AEQ.N , reliquosque Arsacidis

familiares títulos frustra investigate; barbáricos tantum, prorsusque igno

tos invent' characteres eodem , quo inscriptions Graecae , ordine dispositos

et exaratot: quos turnen nee Oedipus adsequi ullatenus pos-

sit" *). M 11 /amos vizsgálódások után, megfontolván azon ingatag eljárását

a' parthus pénzmetszdknek, mellyet a' betuk alakitásánál magukon a' gö-

rög szovegú példányokon tapasztalbatni, niiról mar Eckbel a' folirásokról

szoltában ekkép értesit : „Haec in parte adversa numorum Parthicorum

ittud habet peculiare , qttod plerumque lineis quatuor perfectum quadratum

efficientibus absolvetur. Literae principio concinnae satis, temporis pro

gressif miras metamorphoses passae sunt. Obvium in his ridere est f- pro Ф,

et D pro О, quae tarnen ñeque extra Parthiam ignota. Non raro scriptum

I pro A, E, P, Ф, atqtie adeo una eademque tiota quinqué literarum po-

1 ) Vaillant, Arsacidarum Imperium, pag. 82, 234.

') Mionnet, Recueil des Planchee. PI. XXIX, Nr. 1 , 2, 3, 4, 5, 6 > 7, 8-

') Wahl Sam. Fr. G. Allgemeine Geschichte der morgenläudischen Sprache und Litteratur. Leip

zig. 1784, in 8- S. 620.

') Vaillant , Arsacidarum Imperium, pag. 396.
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tentiam sartita est. Videos et¡am □ pro В, N pro К, A pro Y, X pro К

vel N , ut taceam absurda alia a monetariis in extremara barbariem prola-

psis invecta. Multa proin in his vocula ambuguae lectionis , et quae forte

incautioribus illuserint , qui insolentes regutn títulos in illis reperere. Deni-

que in postremis épigraphe turpiter barbara , et defoedata Uteris quacunque

formata temeré congestt's" '); megfontolván a' kiimitatott betü hiányokat,

igen kevés, tulajdonkép csak egy betü változat' alkalmazással , gürüg be-

tük' hangzata után olvasva , magyar értelmet addnak találtam annak íuli-

ratát. Az I betiít ugyanis két magánhangzó küzütt P=R-nek, egyebütt I es

Л =L-nek vettern: mihezképest a' látható betúkból im ez jóve ki :

Fülül: l-s6 sor: VIV XVIVE = VPV KVPVC

2. sor: \iri-I ©IV = Л1--Ф1У

azaz: URU KURUS | LI---FIU

Aldi : 1-sd sor: XI IOM = KI POM

2. sor: OVIX VILVI = 0Л1КЛ1ЕЛ1 .

azaz: KIROM|OLIK LEELI

Oldalt: 1-sd sor: Х1ПГ01 = KI Г1С01

2. sor: VIVCVIXVI= VPVCVIKVA

azaz: KÍGISOI | URUSUIKUL

Melly ezen értelmet adja :

„Ir Kürüs Li-'fia | ki romolik (romulik azaz rdmaiak) leülé | ki

gydzd országol." Latinul : „Dominus Kurus L-i filius, qui Romanos mactat

(mactator Romanorum) qui vincendo régnât (triumpliator Arsaces).'* Es va-

Idban, e' czimi fülirás igen is megegyez a' gürüg szüvegek' czimi eszméi-

vel, sok tekintetben a' türténetekkel ; a' legnagyobb kétséget is, melly a

„romolik" szdban fekszik , bizton mondhatni , hogy eloszlatja a' keletiek'

szdlásformája. Az arab, persa és türük nép nyelvérdl ma is rom, rum,

ru muí pereg az egykor rdmai birodalomhoz tartozott gürüg nép* jelülé-

sëre. Legküzelebb példa erre Rumelia, a' türük birodalomban fekvd

gürüg tartomány' egy részének neve. A' classicus irdknál is fultaláltatd a'

„Romid?1 név „Romani" helyett használva. Horatius énekli, Carmen Se

cutare v. 45.

') Eckhel Joseph. Doctrina Numorum Veterum. Arindobonae, 1794. in 4. Part. 1, Vol. 111.

pag. 543.
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PartKun éi

pehlvi nyclr

„R omula e genti date retaque prolemque ,

Et decus omtte."

Sot a' római nép hivatalos iratokban isillettetett e* néven. Aurelianus Edi-

ctumában all: „Nihil est, Romulei Quiriies, quod timere possitis" '). Cas-

siod orusual olvastatik: „Vt indutus veste Romulaea, iura débeos affecta-

re Romano" — „Conuenit gentem Romuleam Martios viros habere col-

legas" 2). A' jóvendóségnek , egy boldogabb kornak bocsátjuk át e' nézet'

megvitatását , midón régiséggyüjteményeink efféle ritkaságokkal is birand-

ván , eredeti , ép és tobbféle példányokbdl critical szabály szerint kényel-

íiH's vizsgálddások tétethetnek. Mi illy szerencsés élvezetben nem része-

sülhettünk.

9. §. Tübb irók által nyomoztatott mar a' paribus nyelv'minósége: de

az illy nehéz fuladat' megoldására nélkulezhetlen nyelvemlékek' hiányá-

ban , militan Justinus' reájuk vonatkozd i me* tanutétele : „Sermo his inter

Scythicum Medicumque médius, et ex utrisque mixtus" *), oil va к nélkül

mind örökke rejtély maradand, eldtintó vélemény még ekkorig világ elébe

nem került. Legküzelebb a' hires keleti nyelv tudós Quatremére Párizsban

azon állitással lépett fol , miszerint a' pehlevi vagy pelvi nyelv , mellyel

a' sassanida dynastia élt, tulajdonkép a' parthusoknak volt anyanyelvük,

mit ók viven be Persiába , ott az nemzetivé alakula : „La languo pehlevie

— F idiome maternel des Parthes , introduit par eux dans la Perse , et de

venant la le langage national э). Sokkal gyengébbek Quatrémere indokai,

hogysem állitását valóságnak ismerhessük ; annálinkább nem ismerhetjük

pedig, mivel a'parthus hatalom' megbuktával a' íonlevd emlékekból itélve,

új , a parthus idószakban e\6 nem fordult irás forma , vallas, szokás és vi-

selet meg királynevek túnnek fíil a' sassanidák alatt, az arsakidííkétól ëgé-

szen kültinbüztf nemzetiséget tanusitdk. A' sassanida fejdelmek mar nem

lii vattak arsákoknak, hanem malkák- vagy melekeknek honi emlékeiken ,

jelesen pénzeiken; szóval, a'parthus scythanemzet ftilébe egy másik, nagy-

részben a' régi persáktól származott elem meruit föl, uralmat és sát nyelvét

életbe hozó. Nem lehet fbltenni, hogy a sassanidák a pelvi nyelvben olly

. •) Ffiívius Voptscus, in Firmo, V. — Historiae Augvstae Scriptores. Lipsiae, 1774. in 8. p. 434.

J) Caisiodori Variarum Lib. VI. 1. M. Avrelii Cassiodori Operibus. Genevae, 1650. in 4. pag. 20«.

Conf. pag. 274.

') Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio excerptarum Lib. XLI. cap. II.

') Journal des Savanti. Paris, 1841. in 4. Octobre, pag. 595, 596. Cf. 1840. Jul.
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gyülolt nemzet' nyelvét tartották es drzotték volna meg, mellynek uralmá-

tdl fegyver által menekültek meg. Quatremérenek a' parancsold szükségbdl

(nécessité impérieuse) vont okoskodása csak akkor nyujtna gyámokot, ha

kimutatnúk a' parthusok' nyelvének egész Persiában clterjedését , 's a' hi-

vatalos miíküdésekre egyediil alkalmas es nélkülezhetlen voltát. Eróse и

hisszük, sót állitni merjiik ugyan mi is, bogy a' paribus nemzet' majd 500

évre terjedt uralma korában пега kis befolyást gyakorlott az uralkoddk'

nyelve a' tulajdonképi persa népnyelvrc; és hogy húzamosiddjOhetettküz-

be, mig a' sassanidák az uralkodóvá vált paribus szokások-, életmdd- és

szertartások' hinárábdl valamennyire kibontakozhattak. Es csak ezen tény'

alapjára fektetvc, miután a' parthusokat a' magyar nemzet' óseinek hisszük,

találjuk fol legbiztosb kulcsát azon persiai ttímérdek nyelv- \s egyéb emlé-

kek' magyarokévali bámulatos tíszhangzásának. Példa gyanánt vizsgáljuk

a' sassanidák' pelvi iratu legbecsesb emlékeit, a'pénzcket, külonosen I.

Artaxerxesét (ur. 226), mellynek mintájára a'tobbieké is verettek. Legen-

dái im ezek: „Mazdt'esn bèhArtacketr malean malea Iran minoutehetr men

iezdan." Megfejtett értelme: „L'adorateur (TOrmuzd, Г excellent Artaxer-

ce, roi des rois de la Perse, germe celeste des Dieux" '); azaz: Ormuzd

iiuádd,nagy Arlasheter, királyok' királya Iránban, menyei csirája a'menyei

Istennek. Taglaljuk л pelvi szdkat egykissé. Bèh: excellent; inagy. bó,

nagy, régi szdláskint b e h vagy be ; innen most is mondjuk d e faj , d e

erds, e' helyett: be fáj, be erds; azaz: nagyon fáj, nagyon erds. Külön-

ben, eredetibb format mutat a' bd, azaz: nagy, tág értelmü szdnk. Mi-

noutcbetri (olv. minucsetri), germe céleste; magy. menysihedere, azaz:

meny fia, filias coelestis. Siheder, melly bibetdleg a' csirátdl jd, maiglan

küzünséges az életben a' legény, iíju, fiatal suhanczár helyett alkalmazva,

a' gyermek és emberkor közt éld fiatalság jelolésére. Men iezdan, dieux

célestes , magy. meny isten , vagy menyei istenek. Bdvebb fejtegetés nél-

kül kiki átlátja mienkeli épazonságát. Maga az Artasetr név is, melly -

bol a' gOrüg és reniai irdk Artaxerxest csináltak, miután a gürog glossaldk

szerint nagy harczolét (magnus bellator) jelent, aligha ártd-sértd sza-

vainkat nem tükrözi vissza. A' ki harczol , vitéz , az öl , gyilkol , art , sert

tágas értelemben. Bezárndk mar terjedelmessé vált nyelvbelinyomozásun-

') Longperier, Essai sur les médailles des Rois Perses de la Dynastie Sassanide. Paris, 1840. in

4. pag. 3, 6, 10, 13. seq. így fejlette mar, De Sacy 's egyebek.

II. Köt. 24
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kat, ha Ammianus Marcellinus' nénii nevezetes lielyét a' persa fdtisztvise-

Idkról e' tárgyra vonatkozdnak nem hinnók. Ez beszéli a' korabeli sassa-

nida persa birodalomról, iiiiszerint tartományai vi tax nevet viseld tisztck

által kormányoztattak : „Sunt autem (ligy mond) in omni Verside hae re

giones maximae , quas Vit ax tie , idest Magistri equitum curant, et Regis

Satrapae" '). Ammianus a'lovasság' vezérével értelmezi e'szdt, melly nyel-

vünknek vi téz-ét adja legtisztábban vissza. Nem szükség itt bd fejtege-

tésbe bocsátkoznunk , ha tudjuk , hogy Ammianus világositója a* nagy tu-

dományu Valesius Henrik с' sorokat mar Hesychius lexicona után ekkép

igazitá meg: „Vitaxae, id est Reges et Magistri equitum curant" 2). Igenis,

rsak királyokat es lovag vezéreket ¡Mette parthus és persa dicsd korszak-

ban a' vitéz czim. Parthus maradvány volt tehátez is a' sassanidáknál. Yaló,

hogy a' vitéz szó tübb szláv dialectusoban is íbltaláltatik mienkéhez rokon

értelemben : deegyedüla'magyarnyelvaz, mellye'szdt gyükbenés minden

alakitásokban egyazon értelmet kifejezdleg birja. Im'lássuk: vi, luctat, vita,

luctus; viada!, szinte az; vital, disserit; vitáz u. az. ebból hangegyen-

litéssel mint fdnév a' cselekvd vitéz, luctator; mint íonebb 85-dik lapon

bdvenbebizonyitottam. Elvitázhatlamíl nyelvünk'sajátjateháte'szdis, vala-

mint fonebbi clóadásom szerint az Arsak, Magistan, Sátrapa ésOro-

sang: mik a' többiekkel együttvéve Persia vidékeirdl származásunk' igazolá-

sára nein csekély nyomósággal birnak, általuk is valdnak lenni tanusitatván

évkonyveinkben, külünüsen a' bécsi képes krdnikában persiai magyar kül-

tüzküdésrdl olvasható, külfüldi irók által soha nem méltánynlt ime sorok :

„Priores Hungarorum Historiae Húngaros, prim um in PER-

SIDE, tandem in palude Maeotide com mor a tos esse — tradunt" 5); va-

lónak Kézai Simon XIH-dik században élt ird által Persiavidéki magya-

rokról füljegyzett következd fontos, de minden oldalrdl ki nem fejtett 's

azért némellyek által mcsének vélt eldadását: „Sed quia Gigatis Menroth

rxores alias sine Eneth perhibetur habuisse , ex quibus absque Hun or et

Mog or plures filios et filias procreavit. Hi svifiliiet eorum posteritas PER-

SJDE inhabitant regionem , statura et colore Hum's similes , tantummodo

') Ammiani Murollini Herum geitarum. Lib. X XIII, cap. VI.

') Ammiani IMarcellini Rerum Gestarum Libri. Kx MSS. Codicibua emendati ab Henrico Valesio.

I'arisiis, 1636. in 4. In Adnotationibus pag. 2C5.

) Joann. de Thwrocz, Crónica Hungarorum. Pars 1, cap. IX. Apud Schwandtnerum. ed, cit. T.

1. pag. 55.
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parvm differunt in loquela, stent Harones et Thuringi" y). Igaza, kétszere-

sen ¡gaza volt Kézai Simonnak , mert az d korában még laktak Persia' vi-

dékén magyarok, kéttelenül azoit magyarok' ivadéki, kik Constantinos

Porphyrogenitus tanutétele szerint a' nyugot felé vergddd turkáktdl azaz

magyaroktdl elválván, Persia' részére vonák vissza magiikat, 's kikkcl ké-

sdbb iddkben is , mint alantabb látni fogjuk , füntartották dsatyáink a' ro-

konsági szoros viszonyokat Ezen Persia vidéki magyarok a' XIV-dik szá-

zad elein keresztyén hitre térvén, az ott járd keld prédikátori és minorita

szerzetesek kozbcjottével hitoktatdkat kivántakXXII-dik .huios rdmai pa-

pátdl , melly dhaj'tásuknak eleget teendd a' mondott papa 1329-dik évben

kelt lévele szerint fülóttok rendelkezvén, dket a' samosáti (most Simsat)

püspök' folügyelésére bizta. A' level eleje igy hangzik : „Dilectis filiis Je-

retanny , et Uniterm Christianis UNGARJS, Malchaitis , et Alants

sal// fern. In immensitm insuper nobis cessit ad gandinin intellectо, quod

tu fili Jeretanny, de st irp e catholicorum principum Reg urn Ни ng a-

riae descendisti , quodque tu et alii Christians in dictis portions commoran

tes , zolo fidei et devotionis fervore succensi, doctorem cathoi¡enin desidera-

tis habere, qui vos in fide Catholica verbis salutaribus instruat" 2). Világos .

e' levélbdl, hogy a' samozatai püspükségben levó magyarok az europai ke

resztyén magyaroknak valdságos vérrokoni; de tudatik az is, hogy a' ma-

gyarokkal együtt megnevezett malchaiták ésalánok a' kúnokat és

paldceokat illetd nevczct legyen, ujjal mutat tovabbá ezen level arra, mi-

szerint a' samosatai püspóki megyéhez csatlott magyarok fblsd Mesopota

mia' részein, a'persiai részek felé tartdzkodtak, mi mar magábannem cse-

kély jelentdséggel bir dshelyeink' kinyomozására. Egyébiránt akar merre

tekintünk a' régiségben, a' magyarokat, besenydket jászokat, kúnokat, pa-

Idczokat 'stb. mint rokon népfelekezeteket , majd mindig együtt találjuk.

10. §. E' nyelvvizsgálodást tárgyázd nyulánk beszéd után térek vissza Parthusok

a'historiai nyomozás' osvényére. Torténetirdk' híteles bizonyitása szerint a

parthus nemzet Azsiában mar hajdan a' régi persa uralom' korszakában mint

külün álld népség saját tartományában létezett. Hazájuk a' Tigris folydn

tul azon fold'részét foglalá, melly régtdl fogva Assyriának neveztetik. Add-

fizetdi voltak dk is Dar i iisnak ; Nagy Sándor hdditásával azonban megszün-

') M. Simonis de Keza Chronicon Hungaricum. Budae, 1782. in 8. pag. 31.

») Raynaldi Annales Eccles. Tom. Tom. XV. pag. 397. nr. 96.

24*
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vén a' persák hatalom , makcdú korinány ala jutottak , mellyet késdbb az

elsó Arsák lerázván, cgy líj független birodalmat alapita, Mesopotamia™,

idójártával a' tübbi egykoron persa dynastiához (artozott országokra kiter-

jcdtet. Kezdetben tehát országuk a' tulajdunkcpi Parthián kivül a' Tigris

és Eufrates vizküzti füldekre szoritkozék , azokon twjedc el az uralkodé

parthus népfaj várakat, kastélyokat és városokat lakva, mint erról velos

bizonyságot teszen a' parthus korban élt Dio Cassius így írván: „Habitant

ниtêtu trans Tigrim fluvium , in a reib и s ас castellis, adeoqite ur-

h ib us etiam, cum afiis, tum Ctesiphotite, quae regia eorum est. Inter an-

tiquissimos jam barbaros genus eorum fuit, tiomenque Parthorum sub Pér

sico regno gesserunt. Caeternm eo tempore et exiguam regionis Persicae

partem incolebant , neque extra fines suos Imperium extulerunt. Everso au-

tem Pérsico regno , et rebus Macedonum florentibus , cum successores Ale-

xandri , inter se dissidentes, aliis alias regiones eriperent, et régna sibi

singuli constituèrent , tum primum per ARSACEX quemdum Parthi que

que eminere coeperunt : wide et sequentes eorum reges Arsacidarum cogno-

mentum habuere. Deinde rebus secimdis usi , omites circum se pósitos re

giones ocenparerunt , Mesopotamiamque etiam praefecturam sui juris fe-

ceruut. Tandem ad id gloriae et potentiae evecti sunt, ut et tum temporis

contra Romanos belligerarent , et in hunc usque dtem it's pares habeantur.

Sane bello quidem multum possunt , nomen tarnen maxime adepti sunt, non

quod Romanis quicquam ademeritit , cum ipsi de suis Jin/bus potius quon

dam amiserint; sed quia in ser vi tut em redact i sunt nun quam,

atque adhuc , rarit's in bellis nobiscum congressi, superiores esse so-

lent" '). Megkell ennélfogva külünboztetnünk a' tulajdonképi parthus nép

által lakott Parhiát a' nagy Parthjisbirodalom' részétdl, melly késdbb meg-

hoditott országokbél alakulván. nein laknték széltiben parthus nép által,

hanem csak tartomány- és megye-kormányzék-, fbldesurak- és némi gyar-

matokat táplált helyenkint a' parthus fajból magában , ép oily viszonyban

állva az anyaországhoz , mint az credeti magyar népségú" Magyarország a'

tübbi héditott 's kapcsolt tartományokkal sok századon keresztül létezett.

Zapnortenon Trogus Pompejus Kr. sz. elótt nehány évvel élt irénak roviditóje Ju-

KLvÁr. " stinus irja a' Parthus országot Kr. e. 256-dik évben alapitotta I. Arsákrél,

') t'asMÜ Dionis Corceani Historiae Romanae quae suporsunt. Hamburgi, 1760, in fol. Lib.

XL. cap. 14. pag. 233.
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niiszerint a/, a" syriai niakedo uralom' jármának lerázta után Parthiát fïig-

getlcnné alapitván, katonákat gyújte, várakat erósite, városokat biztos

állapotbahelyze, DARÁ nevií várat a ZAPAORTENON licgyen alkotá;

kiemelvén, hogy azon hely olly tulajdonnal bir, inikép annál sem eróseb-

bet , sem kellemesbet nem képzelhetni. írja továbbá minder) oklalról me-

redek kószikláktrfl annyira kürnycztét, hogy maguk a' hegyek elég vé-

delmére szolgálnának ; а' к ¿'»nil fekvd fold pedig, íígy mond, olly termé-

keny, hogy saját terményei elégségesek fbltartására: „Revócate deitide Se~

leuco novis motibus in Astorn , dato Iaramatto , regttum Parthícvm format,

militan legit, castella munit, civitates firmat ; urbein quoque nomine ЛА

ДАМ, in monte ZAPAORTENON condit: cuius loci ea conditio est, t/t

ñeque mum'tius quidquam esse , nèqtie amoetiius possit. lia enim et praerti-

ptis rupibus undique cingitur , tit tutela loci nullis defensoribus egeat ; et

soli ctrcumiacentis tanta libertas est , ut propriis opibus expleatur" '). A'

Parthusbirodalom mar idósb Plinius korában (m. h. 70. évben Kr. sz. u.)

mindazon tartományokat magaban foglalá, mellyek a' régi persa királyok-

nak voltak sajátjai , a persiai es caspii tenger meg Kaukasziis hegy közütt,

miról ekkép értesit: „Namque Persarum régna, quae nunc Parthörum in-

telliguntur , inter duo maria , Persicum et Hyrcanium Caucasiis ivgis attol-

luntur." Alább: „Régna Parthorum diiodeuiginti sunt omnia : ita enim di-

uidunt provincias , circa duo ( vt diximus) maria, Rubrum a meridie , Hyr-

canum a septemtrione. Ex iis cndecim, quae superiora dictaitur , incipiunt

a confinio Armenias , Caspiisque litoribus : pertinent ad Scythas , cum qtd-

bus ex aequo degunt. Reliqua septem régna inferiora appellantur. Quod ad

Parthos attinet , semper fuit Parthia in radicibtis montium saepius dicto-

rum, qui omîtes eos gentes jH-aetexu/tt" *). Л'ilágosan mondja ezekben Pli

nius, miszerint az éjszaki tizenegy partíais tartományban scytha Гаj 1 1 népek

laktak, azaz, hogy a népség scytha eredetú és nyelvií volt, mellynek

kcbeléból maga az uralkodó család es osztály is keletkezett nemcsak, ha-

nem olly fajú nép képczé a' nemzet' magvát; auna к nyelve-, torvénye-,

szokása- fegyvere- és viseletéból alakulván minden szcrkezet, a' mi csak

partíais név alatt ismeretes. Számtalan egykoru irúk' híteles elóadásaikból

bebizonyulandnak mindczek, vizsgálúdásom' folyamában fnlhordandókból.

') Juítini Historiaran! Philippicamm ex Trogo Pompeio excerptarum Lib. XI Л, с. V.

*) Caii Plinii Secundi Hiioriae Naturalis. Ed. Harduini. Lib. VI. cap. 10, 29.
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A' parthus nép egyik credeti fészkének tárgyunkra mulliatlanúl szük-

séges kimutatását eszküzlendó" , idônkint nyomozom a' „Zapaortenon" he-

gyi tartoinány' állapotát ; mire Iegbiztesban Darávaros , mint fo pont' fek-

vésének és türténetének kozelebbi ismerete vezet.'IV. Arfaban XXlV-dik

I »a ill i и s arsáknak a' persa eredetü sassanida Artaxerxes által Kr. sz. u.

229-dik évben tortént megbuktatásával természetesen e' parthus tarto-

mány-és varos' csillaga is ietünt, 's a' vidék majd római, majd ismét persa

hatalomnak hédolván, mint a' két ellenséges birodalom' határszélein fekvó,

gyakori veres harczok' szinbelyévé vált, magában Mesopotamia ban vagyis

Tigris és Eufrates folyó küzti tartomány' ftilsó részein. Geograpbiai hely-

zetínél fogva a' táj" különüs figyelmet igényelvén, Anastasius császár által

507-dik évben persa ellenzés daczára jelés eróditést nyert Dará, és vizcsa-

tornák-, templomok- meg nyil vanos épületekkel látatottel, mint Proco-

pius V. század végén élt byzanczi iró hiven rajzolja : „Post partas cum

Vabade inducías, Anastasius Imp. ex pago DARÁ urbem fecit, munitissi-

mam sane et nobilissimam , quam et sito nomine insignitit" '). Ismét más

helyütt : „Anastasiis Aug. DARAM, ricnm ignobilem ad limitem Persicum,

moenibus cingere , atipie urbem faceré sategit , unde host¡bus facesseretur

negotium." — Alább: „DARÁ, totius Romani imperii propugnaculum ho-

stili solo oppositum" 2). Hasonlókat mond Theophanes mégis olly külünbü-

zéssel bogy nem falunak vagy kis városnak, hanem mar akkor nagy és

erós városnak valija Darát, midón Anastasius újabban niege ros i té és íbi-

ékesité; melly részben Theopbanesnek van igaza, niiiitán a' parthus I. Ar-

sak által épitett várnak valahai leromboltatásárél mélyen halgatnak a' tör-

ténetek. így ir az utébbi 500-dik évre: „Hoc anno Imperator Anastasius

DARÁS castrum Mesopotamiae magnum, atque firmum in Romaпае ас

Persicae ditionis finibus situm moenibus cinsit: et ecclesias horreosque re-

ponendis frumentis ac cisternas recipiendis oquis, пес non porticus in eo

constitua ; et muirиparit Anastasiopolim : sed et publicae ccmmoditati duo

balnea dicavit, et loco civitatis concessit iura" 5). Érthetjük az elsoroltak-

ból az Anastasius által ujúlag erósitett és római értelemben várossá emelt

Darának Mesopotamia han, épen a' Persabirodalom szélinél fektét. — De

') Procopius, De bello Pérsico. Lib. I. cap. 10. Ed. Lipsiae, in 8. Yol. 1. pag. 49.

') Procopius, De Aediliciis. Lib. II. cap. 1. ed. cit pag. 210, 211.

') Theophanis Chronographie. Bonnae, 1830, in 8. Vol. 1. pag. 231.
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nienjünk a' vidék' ismertetésében tovább. Procopius ekkép "Vajzolja Dark'

kurnyékét: „Caetera montium castella, quae hi/tc atque ex urbe DARÁ

Лm¿(lam usque pertinent (ea sunt Ciphas, Sauras, Smargdis, Lûmes, Hie-

riphthon, Atochas, St'phris, Ripalthas, Banasymeon, Sinus, Rlbasis, Dá

banos, aliaque ibiposita ab an tiquo) cum speciem munimenti haberent pla

ne ridiculam , illa solide reaedificavit , et ad decus perduxit (Anastasiusrol

beszéli), quod videmus /iodic cum tanta firmitate coniimctum, ut hostium

viribus superiora, Romanum Imperium optime protegant. His in par-

tibus , mous editissimus inaccessis harret praecipitiis .-

ager in planifie subiac et , non lopidos us , sed mollis ad-

iii о il a m, et cum arationi, tum alendo pecori perquam com-

modus, quippe herba copiosissime viret" l). Leghivebb tükrö-

zését látjuk imezekben azon Daravár kürüli hozzáférbetlen magos kószik-

lák-, meredek hegyek-, vülgyi-térség' buja termékenysége' leirásának, inely-

lyet fonebb Sabartoenon hegyról Justinusból eldadánk. Kéttelen ezek' egy-

bevetése után az I. Arsak épitette Daravárnak az Anastasius allai megerô-

sitettel ugyanazonsága.

Késóbbi adatok sem hiányzanak Daravárrdl és bérczes begyektól zá- D*raT*rroi¡

ratott 's védert kürnyékéról. Theophylactus Simocatta torténetiratiban a'

persákkal viselt báboru' tuddsitásai küzt gyakran tétetik rdla emlités. Ez

írja II. Justinus' koráról 574-dik évre , hogy Daravár a' persák által meg-

bóditatván , elfoglaltatott : „Ergo Justino iuniore Romanam procurante

rem publicum rex Persarum (Chosroes) urbem DARAM subiugacit." Alább:

„Justini imperatoris anno sequenti , Marciano delectus habente, et ex op-

pido DARÁ prodeunfe , barbarisque iuxta Nisibim tendentibus, praelium

prope Sargathum (locum a Persis ita nominutumj committitur." Ismét:

„Marcianas decreto imperatorio cede/is , Nisibim deserit. Romanis apud

Mardes agentibus Persarum Rex hand secus quam procellosus turbo DA-

RAM urbem munitissimam inradetis , ubi cum mensibus sex oppugnuvit ag

geribusque et valle cinxit , et aquam alio derivacit , turresque turribus op-

positas construxit , et expugnatorias machinas {quae helepoles dicunturj

adhibuit , tandem sub potesfatem subiecit" 2). A' két szomszéd birodalom

') Procopius De Aedificiia, Lib. II. cap. 4. éd. cit. pag, 222, 223.

') Theophylacti Simocattae Historiarnm Lib. III. cap. 5, 10, 11. Bonnae, 1834. in 8. p. 121.

134, 135, 186.
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líj ürüküsei, Ormuzd persa király és Tiberius es. küzti alkudozás' l'ültétc-

leiben Daravár mint gürügüknek vissza nem adundó persa birtok emlitetik

ugyanazon iró által küvetkezokben : „Uormisdas legationem insolentifasti

gio aspernatus , aperte Romanos tributa poscit , Armenios et Iberos Ro

manis anuuentibus sibi subiectos cupit ; DARAM a Tiberio non repetí am-

plius , tametsi Chosroes pater acquis conditionibus cum Caesare in gratiatn

redire et Daram imperio Romano restituere non detraetarerit" '). Mauri -

cius es. a' Varamus által Persiábél kiú'züft II. Chosroes atyagyilkost vé-

rielme ala vevén, Varamns persa király eilen harezol, gyóz, és Chosroest

59t-dik évben Narses hadvezér' múküdése mellett a* persiai trónba hely-

zi. Ez alkalommal Daravár ismét kitünó szerepet játszik. Chosroes ugyan

is hálájelül királyi levél mellett V vár kulesait küvetség által Byzanczba

Mauriciushoz küldi, a' gürügüknek birandóúl visszaadván; melly esemény-

rdl ugyanesak Theophylactusnál olvastatik : „Primo itaque rere norus dux

(Narses) cum Chosro'é — Morden accedit quod castellum ab urbe DARÁ

tribus parasangis abest. — lude Narses ad oppidum DARAM exercitum

adducit. Mox (Chorsoes) quantum posset adrersus Mauricium bene-

rolentiatn sibi declarandam statuais , in membrana regia DARAM ei gratis

transcriba, et Dvlabzanum satrapam, virum illustrem, Byzantium cum

claribus mittit. Legatus in urbem imperantem profectus, Romanis oppi

dum addiditíl *).

zapaorienoii' ц# ä Hosszan, és magukból a' kutíbrrásokhól hordottam fol a' Da-

»;s Dará' hol- /,.„,, »

léte. ravarat illetd adatokat. Nem azért türtént ez, mintha e' nevezetes var*

holfektének kikutatása nagy gondot fültételczne : nem , inert künnyen fül-

találhato* e' hely mai nap is az utazóknál, füldleirati künyvekben és füld-

képeken. Alig van az ázsiai Türükbirodalomrdl pentosan készült füldkép ,

mellyen a' Tigris és Eufrates folyók küzt éjszak felé Diarbekir helytar-

tóságban nísibini sandzsákságban , ugyanesak Nisibin és Mardin varos küzt

mintegy küzépponton jelülve Dará nevú helyre elsó tekintettel rea nem

akadnók a' Kurdisztánnak nevezett tartomány' déli részén, az úgy neve-

zett Irak Arabi fülsó vidékein. A' geographiai kézikünyvek és lexikonok

is széltiben leirják e' régi vár' helyzetét , megemlitik nagyszcrií romjait.

l.jabb korban, füleg m iota Eufrates folydt angol gózüsük hasitják (1838),

') Theophylacti Simocattae Historiarum Lib. HI. cap. 17. ed. cit. pag. 151.

') Theophylactus , 1. с. Lib. V. cap. 3. ed. cit. pag. 208 . 210.
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tárva all e' vidék europai utazdk eldtt, ugyanazërt több ismcrteto adatai-

val is birunk e' tájéknak. "Visszamenve a' hajdankor' geographiai tuddsitá-

saira, e' tartományrdl tanuljuk, miszerint a' két nagy folyam küzti füld

Mesopotamia , a' kalifák alatt pedig Al Dzseszira azaz sziget nevet viselt ,

három, u. m. Dijar-Bekr, Dijar-Modar vagy Madzar, és Dijar-Rebia tar-

tományra osztatván ful ; és az elsóben fekiidt a' kérdéses Dará vár. A' rd-

maiak alatt kozünségesen Mesopotámiának azaz Vizküznek hivaték e' tar-

tomány, megtartva a' kisebb tartományok' még makeddi elfoglaláskor nyert

neveit. így, azon hegyes vidék, mellyen Nisibin és Dará áll, Migdonia

nevet viselt. A' hegy maga , mellyen az imént nevezett három egymáshoz

küzel fekvd varos létezik , most Karadzsa és Dzsudi-nak hivatik , az arab

iróknál Mardin és Masu kitétellel is fordul cío. A' gorüg és római irdkban

majd Masius, majd Mardin majd ízala olvashatd. Egy ágát alkotja ez a' Tau

rus és Riphates 'stb. néven ismert nyugot-ázsiai hegyrendszernek.

Azért hordottuk eM a' kutfoi adatokat eló'bb olly gondosan , hogy ezen

Dará várnak Justinusbdl érthetdleg a' parthus Arsák által megerdsitett Za-

vartoenon hegyi Daravárral épazonságát, és ez által a' magyarok' parthiai

származását biztosb alapra épithessük. £' kérdésnek megvitatása és tisztá-

ba hovatala annálinkább elkerülhetlen , minthogy a' nagy tudományu Ritter

Károly a' régibb irdk' ebbeli hiedelmét tévedésnek vallván , kételkedik a'

parthiai Dará és emennek egyazon voltán. Hasonló kétkedésben élt mar

Plinius' hires magyarázója Harduin János. Ritter' ellenvetése ebben küz-

pontosul: Azon Dará várra, mellyet a' parthus Arsak épitetett Parthiában ,

épen nem illeszthetdk az Anastasius es. által Mesopotamiaban Migdonia

tartományban épitettról mondott tulajdonok; amannak hol fektérdl tudo-

mányunk sines, 's talán a' Sir Dará kapunál létezett; kovetkezéskép e' két

külOnbtizdnek egymássali folcserélése merd tévedés J). — Mi Ritter kétsé-

gét elháritanddk , nem akarunk tekintélyekre hivatkozni, hanem a' tür-

ténet' nyomain lépdelve tesszük hihetdvé a' két korbcli vár' egyazonságát:

azonban mégis einem halgathatd, hogy mar Solinus, Evagrius Scholasti-

cus és Nicephorus Callistus , késdbb Salmasius, résztínkre kedvezd véle-

ménnyel birtak. Justinus' íonebb 10 §. ben olvastuk saját szavai szerint az

elsd Arsák Dará nevü várost a' ZAPAORTENON hegyen épiteté ; tehát

•) Ritter Carl. Die Erdkunde топ Asien. Berlin, 1844. in 8. Bd. VII. 2. Abth. S. 407.

II. Kot. 25
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nem Izalán, nein Masiuson, nem Mardinon, hanein oliv neviiii, melly a

késdbbi iróknál ció nem fordul : egyedül Plinius emli t hasonló tic v u par-

thiai tartományt , ekkép irván : „A Caspas ad arientem versus regio est ,

Apauortene dicta, et in ea fertilitatis i/iclytae locus DAREIUM" ').

Plinius e' szavainak ugyanazon vidékrei vonatkozása, olly külünbséggel

még is, hogy mar a' Zapaortenon nem hegynek, hanem tartománynak vé-

tetik, Apavortene iratással, Dará varos pedig, mint termékeny vol-

táról hires, Dar ei um newel van illetve, — kézzel foghatd. Szinte illy,

de még elrontottabb néven említi mint tartományt a' parthus uralkodás'

korában élt Isidorus Characenus „Apavarcticena" ÇAnavacxTixqv , *Ana-

vatJXTixqvnv) gürügositett irással a), ha csakugyan erre, nem pedig Apavár-

ra, az alább szóba hozandóra czélzott Justinus, Plinius és Isidorus Cha-

racenusnál eldforduld nevé azon hegyvidék- vagy tartománynak, mellyen

Dará állot 1 , még a' parthus korból való , küvetkezéskép nem lehet egyéb

parthus nyelvú nevezetnél. Innen , és csak innen fejthetni meg , miért

iraték olly változd formaban az idegen nyelvú neveket kulünben is any-

nyira eltorzitd gurüg és rdmai irdk által. Mar a' mi e' hegyvidék' fekvését

illeti, arrdl Justinus, ámbar л természettdl megerdsitett és áldott voltát

határozottan írja, mélyen halgat. Plinius, ki munkáját ezerféle irdkból

szüvé üssze , saját tapasztalással azonban az ázsiai országokrdl épen nein

birt , a' Caspius nevet viseld néptdl keletre feküdtnek állitja. Ezen nép-

ség' hol székeltérdl annyit mondhatni , hogy maga e' név a' Caspium ten-

gertdl kölcsönöztetven, annak kozelében éld valamelly népágazatra ruház-

tatott általa. Nines itt tehát okunk azt ellenvetni , hogy a' caspiumi ten-

ger' éjszaki, vagy keleti részén lakván a' caspiusok, a' kérdéses tartonány-

nak is azok szomszédságában, tul a' Caspium tengeren, kelet felé kellett

volna léteznie. De habar ezt nyilvánitaná is Plinius , olly állitást mero té-

vedésnek hinndk. Ellenben, van okunk és pedig nyomds magábdl Plinius-

bdl a' parthiai kérdéses tartománynak helyzetét épen a' caspiumi tenger

délnyugoti részeire túzni, tántorithatlanúl meghatározanddk : miszerint

nem másutt, mint a' Tigris és Eufrates folyd' éjszaki vidékein létezett a'

parthiai Zapaortenon és Daravár. Plinius beszéli a' Parthusbiro-

dalom' határairdl mar fönebb idézett soraiban : „Regna Parthorum inter

') Caii Plinii Secundi Historiae Naturalis. Lib. VI. cap. XVIII. ed. Harduini.

') Isidori Characeni, Mansionea Parthicae. In Hoeichelii Scriptoribus Graecif Geograph icis. p. 188.
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duo maria Persicum et Hyrcanum (azaz Caspium) Caucasus iugis attollun-

tur" — Alább : „Semper fuit Parthia in radicibus montium saepius dicto-

rum , qui onirics eos gentes praetexunt." Tehát maga Plinius nem tul a

Caspi и mon éjszak- és kelet fêlé , hanem innen , nyugot- és délnek a' kau-

kaszusi hegyek (nem a' mostani Kaukaszus értetik itt) tüvében von határt

az eredeti Parthiának. Megerdsiti ezt a' szinte parthus korban ¿It Strabo ,

midó'n nem a' partbusok ¿Vital meghdditott birtokokra, hanem a' törzsok-

fajtdl lakott helyekre czélozva a' Tigris folyd' vidékét, a' mai Kurdisztánt

túzi honukúl, ekkép irván.- „Ad TIGRIM sunt PARTHORUM LOCA,

i¡uns antiqui Car duchos appellabant" ').

12. §. A' partlms hatalom' elenyészte után a' persa sassanidáknak igen Dawar' »01

is érdekükben feküdt a' legydzetett de ki nem irthatott parthus nemzet'

ezen os fészkében fekvd megvihatlan erdsséget hanem is lerombolni, de

legalább védhetés nélküli állapotba helyezni, 's pusztulni hagyni. A' biro-

dalom is új tartományi felosztást és neveket nyervén nagy részben, ennél-

fogva nem tiínik eld azón vidéken tobbé Zapaortenon, nem egy ideig Da

rá v;ír; azonban késdbb, middn római tartomány bin, és épen a' birodalom'

1 1 at ara ( alkotá , ismét eld áll a' torténetekben Dará , mint egyike a' neve-

zetesb erdségeknek, a' tartomány pedig a' régi makeddî uralomkorbdl vont

nevezet alatt Migdonia vagy általában Mesopotamia nevet visel. Mint Pro-

copins fonebb kiirt szavaibdl értjük, Anastasius es. erdsité meg újban a'

caspiumi kapuk' e' nevezetes pontját. A' 229-dik évben legydzetett utolsd

parthus Arsák Artabán , és Anastasius es. uralkodása küzütt ma ¡d egész há-

romszász év folyván le, az uralomvesztette parthusok' ez' egykor tün-

dökld vara nem csuda hogy mar 500- vagy 507-dik évben újabb erdditést

kivánt. Védelemre legalkalmasb helyzete és folötte termékeny vidéke va-

lamint Justinus által magasztaltatik , úgy Procopiustdl külünüs jellemzés-

kép e' sajátságai kiemelvék : „His in partions (úgy mond) motte editissimus

inaccesis horret praeeipitiis : ager in plamtie subiacet , non lapidosios , sed

mollis admodum, et cum arationi , tum alendo pecori perquam commodus,

quippe herba copiosissime viref 3). íme, épen úgy rajzolja a' jdl értesült

Procopius az Anastasiustdl ujra erdsitett Daravár' kornyékét, mint Justi-

nustdl leiratik a' Zapaortenon hegy' bérezei közt fblmerült parthiai Dará-

') Strabonis Geographia. Lib. XVI. Ed. Causabon. pag. 747.

') Procopius, De Bello Pérsico , Lib. I, cap. 13. ed. cit. pag. 63.

25*
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nak vidéke : csakhogy Procopius régiségbuvár nem leven , szükségesnek

пет látta megeinliteni azon helyen mar egykor parthus vár léteztét és

régi falainak az épitok általi fültalálását 's alkalmazását ; de kipétolja e

hézagot Theophanes, világosan állitván mar akkor nagy és erós voltát

(„castrum magnum atque firmum") ; kipótolják a' jelenkori utazók , foleg

Ainsworth angol (1840), kinek értesitése szcrint nemcsak byzanczi stylu,

hanem régi persa siremlékek is találtatnak nagyszerú romjai hal maza

ban '). Ezen emlékek nem annyira a' persa mint a' parthus kort állitják

elónkbe , miután tudjuk , bogy ezek- és a' rómaiak' uralma alatt virág-

zott e' varos.

Eloszlatván ezek által a' parthusok és rómaiak' Daravárának egyazon-

sága föiötti kétségek, bizton meghatározhatjuk mar fülsd Mesopotámiában

a' Tigris- és Eufrates íblyamok közt az elóbb Zapaortenon , késtíbb Ma-

sius, ízala, Mardin 's tübb effele nevekkel illetett hegyes kornyéken a'

mai Diar-Bekri helyt artóságban egykor tos gyükeres parthus nép' laktát ;

miró'l midó'n kétségünk tübbé nem lehet, ha az is bebizonyul , hogy ma

gyar óseleink egykor, jelesen a' parthus hatalom- és név' letüntével épen

ott laktak : semmi kétség sem marad fön azoktól származásunk kérdésé-

ben; pedig épen ezt hirdetik az aláhh elsorolandd hiteles türténeti adatok-

IkíI vont tanúságok. Elóre megjegyezzük mindazáltal , hogy valamint ho-

nunkban magyar nyelvú és vérségtí scytha felekezetbeli több népágazatok,

mint besenyók, jászok, kúnok, palóczok, székelyek 'stb. laknak és laktak

ez ország' alapitása korátél fogva , úgy a' parthusok tübb illy rokon felc-

kezetekból alakulván, küzottük magyar nevet viseld is létezett. Nôt, biz

ton állithatni , miszerint a' parthusok magukat saját ágazat- és felekezet

beli nevük szerint nevezvén, irányukban csak a* külfüldiek által basznál-

tatott leginkább a' parthus egyetemi nevezet.

Magyarok' 13. §. Telvék a' byzanti törtenetkönyvek azon fényes gyózelmekkel,

miket Mauritius császár uralkodása' korában (582 — 602) a keleti hadse-

reg' vezérei Philippicus, Heraclius és Germanus a' persákon nyertek ép

azon vidéken harczolva , melly egykor a' Parthusbirodalomnak volt alko-

tó része. Amaz Amidánal (most Kara Hamid vagy Diarbekr) megvervén

dket 586-ban, a' Tigris folydn tul széltiben dxílá a' persák' birtokait; ez

utóbbi 588-ban Martyropolisnál szinte a'Tigrisen tul vett rajtuk gyózelmet.

vara.

') Ritter С. Die Erdkunde ron Asien. Bd. VII, 2. Abtfa. S. 407.
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Heracliusról tübbi küzt foljegyzé Theophylactus Siraocatta az 588-dik év-

re, miszerint hadával ismét Fersiába nyomulván, némi meg nem nevezett

erós várat buzamos ostrom után bevevén, római fegyveresekkel tolté meg.

Ugyan e' hadvezetés' alkalmával beszéli, hogy Theodor és András vezérek

a* MAGYAROK' régiség miatt megrongált várát , melly Beiudaestól nem

messzire fekszik, megújiták. Midó'n az épitéssel foglalkoznék Tódor, a' íbld-

mivelók (Agricolae, Гвшсуо1) nála megjelenvén, Beiudaes' fegyverreli be-

vételére, hol az elegendó védsereg hiányzott, biztaták. Tódor és András

együtt értekezvén , azonnal a' dologhoz fognak , egész éjjel gyorsan tábort-

jártak , és mivel éjjel akarák megtenni a' támadást, azonban csak hajnal

felé (reggeli kakas szóláskor) jutván oda, szándékukat nem hajthatták

végre. Olvassuk továbbá eredménykép e' kdsziklán épült magos várnak

erós és nagy elszántsággali ostromlása, fdleg Saperius nevú két testvér köz-

vitéznek bámulatos magaviselete és falakra mászása után a' rómaiak' kezé-

re jutását. Ekkép hangzanak Theophylactusnak a' magyarokra vonatkozó

fontos sorai latin forditásban , mirdl csak azt jegyezzük meg eldre , misze

rint a' görög (pQovqiov szdnak Castellum nem pedig oppidulum mosta-

ni értelemben a' helyes visszaadása. „Theodoras et Andreas MAZARO-

RUM oppidulum (го MarÇâçtuv (pçoiçiov) vetlístate ruinosum instaurant,

quod a Beiudaes non procul distabat. Dum Theodoras aedificatione distine-

tur, agricolae adsunt, eumque ad Beiudaes , in quo non reperiatur svfficietis

praesidium, armis subigendum incendunt. Theodorus et Andreas communica-

ta sententia mox ad rem incumbendam stattientes , transacta node magnis

eo intineribus contenderaid. Cum autem noctu invadere decrevissent, necpos-

sent quod valebant effectum dare, sub matutinos gallorum cantus affuerunt" 1).

Félremagyarázhatlan hiteles tanusággal birunk tehát imezekben arrdl, mi

szerint a'persák elleni római hadviselés' kornyékén épen a' persa és római

határoknál nemcsak magyar névvel illetett népség, hanem birtokának mon-

dot vár is létezett a* VI-dik század végével ; mert mi egyéb a' MAZAR ,

MACHAR, MACAR a görög és római iróknál, mint a MAGYAR névnek

nyelvükön és betüikkel ki nem iratható változatos kifejezése? Ki ezen és

illyeneken folakad, vagy a' hasonpéldájú franczia és német irók' madjar,

m adiar 'stb. maiglan divatozó hásmódukban a' magyartól külünbüzó nem

') Theophylacti Simocattae Historiarum Libri octo. Bonnae, 1834. in 8. Lib. П., cap. 18. p. 105.
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zetet keres: ollyak számára gyózó okokkal füllepni méltónak nem tartjuk.

Észrevevék a' türténetvizsgálók kozól mar tübben Theophylactus' ez érde-

kes sorainak a' magyar eredet'nyomozásáranézveigenfontosvoltát. Idónk-

ben b. Flammer-Purgstall József bécsi tudósazOzmanTürükbirodalom' tür-

téncteiról nagy tudománnyal irott munkájában tübb helyütt meg is emlit-

vén , az ázsiai türük birtok' mostani geographiajával egybevetve nem med-

dó sikerrcl mutogatá a' magyarok' egykori várának hol fektét. Ö ugyanis

az 1814-diki utazó Macdonald Kinnier által megnevezett MATRA nevú

helyre túzi. Fckzik pedig ezen falu a' Tigris folyó és Mardin varos küzott

éjszak-dél irányban, amattól egy, ettól két napi járó foldiiyi távulságra.

Hammer' gyózó oka fóleg ebból áll: Beiudaes vár, mellyet imint a' Ma-

zarok' várától nem messzi fekvónek olvasánk Theophylactusbdl, most Bei

ram ko i névbe ment át; ez pedig épen szomszédságában van Kinnier sze-

rint Mathra falunak. Fölhozza tovább: bogy a' Theophylactus által más-

utt (Lib. Ill, cap. 5.) megemlitett Geligerdon persa vár a' mai Hossn-

k e i f nevii , Tigris folyó melletti f Beiramkóitól szinte nem nagy távulság

ra létezó városban él ; ettól ismét nem messzire volt a' hunzavarok'

(Chunesch war) Bendosabiron azaz Sabirok' kapuja nevü városa ; mely-

lyek , (lígy mond) mind a' magyarokra 's azok' óshelyére vonatkoznak. Illy

vizsgálatok* nyomán egész határozottsággal nyilvánitja: „Der Forschung

des asiatischen Ursprungs der Magyaren bisher wenig Bekanntes Madschar

ist das (pQovQiov tü)v MutÇccqov in arabischen Irak, dessen Theophylactus L.

IL с 18. erwähnt, das heutige MATHRA" l). Ismét más helyütt ekkép

nyilatkozik: „Die Stadt Madschar am Kutna, in welcher sich, sowie

in dem Schlosse der Matscharen (Heute MATHRA) in arabischen

Irak , der Nähme der Ungarn erhalten hat" 2). A' mit e' névnek a' Mátra

hegygyeli osszefüggéséról mond , mint a' tárgyhoz most kevesbé tartozót ,

mellózzük. Hammer itéletét a' részletek' taglalásába mély criticával beható

Ritter Károly , ambár a' Mathra névnek a' Matzar- és Madjar-hoz igen kíi-

zel állását, valamint azt is, hogy a'Matzarvár'hollctének kimutatása- és elég

biztos megbatározásából a' magyar név' hires, de eredetére nézve eddig

■) Hammer Jos. Geschichte del osmanischen Reichs. Wien, 1827. in 8. I. Bd. S. 283. Cf. II. Bd.

ed. 1823. S. 44? . 679.

") Hammer-Purgstall, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak, das ist : der Mongolen inRuss-

land. Wien , 1840. in 8. 8. 290.
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elô ismeretlen gyükerének nyoma helyzetileg kitüntctve lenne: „Es würde

dadurch eine Spur der merkwürdigen , bisher ihrem Ursprünge nach unbe

kannten Wurzel des Natnens der Madjaren {JJngarti) localisirt erscheinet?'

Onkint bevallja; a Heyrain Koi' Beiudaessali azonságát mindazáltal még

most hypotheticusnak nyilatkozza '). Én sein akarok mcgesküdni Hammer'

combinatioinak csalhatatlanságára, 's nein is abban találak gyózelmet, hogy

a' Matzarvár' fekvése Mathra faluban füllelhetó: hancm abban al lit о к len-

ni elvitázhatlan bizonyitást, hogy a' magyarok' már587-dik évben hajdan-

sága miatt romladozott vara Tigris f'olyó kürül a' róinai és persa határszé-

leknél létezett; abban találok továbbá eldüntd és külfüldiekre leginkább

hathato eróséget , miszerint nagy tekintélyel bird két ncmet tudós Tbeo-

pbylactus' Matzarvárát egyenesen a' magyar nép1 dshelyére vonatkozó pont-

nak hirdetik. ■— A' mit boldogult Horvát I si van Ivés Eduard 1758-dik

évi angol utazd' tuddsitására támaszkodva bóvebb kifejtés és bizonyitás nél-

kül mond, hogy t. i. a' régi Mazarváros ott feküdt, hol maig Bir vagy El-

Bir varos átellenében, tebát az Eufratesen innen Mazar falu fdnvagyon 2),

most küzonyüsséggel mellózvén, alkalmunk leend alantabb errdl is szót val-

tan i. Theophylactus tudositása' alapján én tágasb szemlélddésekre terjedek

ki, és bizton küvetkeztetem belüle magyar népnek a' Parthusbirodalom'

virágzásakorában, úgy annak 229-ben tortént fulbomlása után is Fölsd Me

sopotamia* vidékein ollyan név alatt léteztét; mert ha a' magyarok'vara mar

587-ben régiségemiattkivánt megiíjítást: legalább is három száz év kiván-

tatott használatlanná rongáltatására , inelly idókor épen azArsákok' szaká-

ba esik. Továbbá : nein szoritkozom a' magyar nép' csupán egy helyben

vagy városban laktára: hanem erdsen hisszem, miként azon tartomány' vi

dékein , sót az egész Parthusbirodalomban számosb helyeken elterjedve vi-

rágzott. Es ezen állitás annál magosb hitelre emelkedik, minél tübb he-

lyekre találhatni Tigris és Eufrates' kornyékén „magyar" nevet viselóre.

Találhatni pedig az újabbkori utazók' értesitése után faluk-, hegyek- és fo-

lyokban mintegy kilencz számmal inutatkozó „magyar" nevút ; miket miután

itt elsorolnck, kimondomMazarvár holfekvése irántinézetemetis. Eldbb,

bogysein az illy helyek' kimutatásába bocsátkozndk , emlékezetbe hozando

') Hitter С. Die Erdkunde von Asien. Berlin, 1844. in 8. Bd. VII. 2. Abtb. S. 84.

>) Tndományos gyfijtemény. Pest, 1834. VI. köt. 101, 102. 1.
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a' „m a g у а г" névnek keletiek al ta! használt iratása- es kimondásának vál-

tozgtossága. Használtak ók e' végre a' mudar, maghar, makar, ma

tar, madzsar, masar, mazar és néha az egyenhangu magánhangzdk'

külünféleinek fülváltásával mazer, mezir 'stb. kiejtéseket. Óvakodni

kell azért, hogy a' rokonhangu de külonféle értelmii arab, persa és türök

szavakbdl származott helyneveket csupa analogiábdl nemzetünkre vonat-

kozdnak ne állitsuk, 's ez által a' türténeti valdságot, melly egyedüli czé-

lunk, etymologiai játékká ne aljnsit.su к le. Jegyezzük meg annálfogva eló-

re, hogy inaghara, makara, makharr, matara, meghiar, mezar,

türük , némi részben arab , de amazok által is befogadott szdk , küvetkezd

értelmet fejeznek ki: Maghara, üreg, barlang; francziául: caverne, grot

te. Makara, motdlla; fr. bobine. Ma karr, tanya; fr. lieu de séjour.

Matara, edény; fr. cruche de cuir. Meghyar, buzgalom; fr. zélé. Me

zar, güdür, sir, verem, temetd; fr. fosse, sépulcre, tombe, tombeau ').

Ha tehét a' hely' mindsége és fekvése oda mutatnának , hogy illy szavak-

ban foglalt kifejezésektdl nyeré a' jelenben fdleg arab és tíuük nyelvtí né-

pektdl lakott valamelly helység vagy kürnyék nevét , vagy talán türténeti

emlékek is szdlnának efféle kürülményektdl eredése mellett: az illy ne-

veknek magyarokra vonatkozása állitásánál merdtudatlanságot árulndk el.

Magyar név 14. §. Az újabbkori utazdk nemzeti nevünket keleti formaban eldál-

siában. litd tübb helyekrdl emlékeznek, mik Fülsd Mesopotámiában , vagy ahoz

igen küzel Tigris és Eufrates folyamok kíirii 1 léteznek :

Hogy a' parthus dszfészek1 a* mar bdven megismertetett Daravár' he-

gyes vidékeitdl necsak messzi el ne távozzunk, hanem a' magyar név'em-

lékezetével bird helyek' kimutatásánál fiildkép' segedelme nélkül is magát

bizton tájékozhassa az olvasd: szükség azt emlékezetbe hozni, miszerint

fdpontul Mar din várost tüztük ki, Dará1 éjszaki tdszomszédságában fek-

vót, melly varos Karahamid vagy Diarbekr fdvárostdl déli irányban 18

drai távulságra van.

Az ekkorig kipuhatolhatott helyek imezek:

I. MAZAR, MIZAR. Arab articulussal E I-Mazar. Falu Fölsd Meso

potámiában a' kurdok' foldén, Orfa, Diarbekr és Mardin városok küzütr.

Orfa majd lia son Id távulságra van Mardinhoz, mint Diarbekr. Buckingham

') Hindoglu Artin, Dictionaire abrégé Turc- Francais. Vienne, 1838. in 8. pag. 446, 451,

452, 454, 455.
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angol 1816-ban Junius hónapban karavánnal, tehát szokott lassusággal

u|azván Orfából Mardinba, nj'olcz nap alatt érhetc czélt. Orfától éjezak-

nak, és így nem egyenes vonalban inenve, bannadik napon arab rablóktól

támadtatott meg, kik által 4 dik nap E I-Maza г b a, az uttól éjszakfelé

2 órányira eso tanyájukhoz, bol az ut balra Diarbekr, jobbra Mardin felé

tér, vitetett. Sziklák és hegyszorosaknál (Engpass) létezik szerinte a' rabió

tanya. Lapályai és volgyei a' legbujább mezóséggel boritvák, 's némelly

í'üldek dús veteményekkel ellátvák. Ainsvvorth isinét angol utazó 1840-

diki január hónapban szinte Orfából Mardinba hét nap alatt menvén, 3-ad

napon ért az általa M izar névcn nevezett kerület- és helybe, mellyet ha-

sonlóan termékcnynek és számos falvakkal biró inivelt Oasnak állit, benne

a' bérczes hegyek egyikén keresztyén templom' romjai láthatók *). Nines

ok e' hely nevét a' türük me zar, godor, verein, sir értelmet adó szóval

azonositni: azért kéttelenül a' magyar nemzetre vonatkozónak, 's még

azoktól clmaradottnak állitjuk.

II. MEZIRAH, MESIRE. Falu az erzerumi helytartóságban , Eufra

tes' fblsó vidékén Karput városon tul Kjeban Maadentól félórányira. E' hely

és Mardin küzütt éjszak-dél-keleti vonalban mintegy kozépponton áll Diar

bekr. Brant 's egyéb ujabbkori utazók megismertettek e' bellyel, sot Dik-

son és Glascott' mérése után tudjuk, hogy az É. Sz. 38° 40' 32"; K. H.

39° 16' 15" alatt fekszik Greenvv. Nyilvánvan az is elóttünk, inikép ezen

helyen volt Ptolomaeus inegnevezte Mazara, szerinte armenia i varos

(Lib. V, 13), és hogy szinte azonos a' Peutinger tábláján Mahara-nak

nevezett várossal a). Ezen óskori Magyar városról Katancsich a' római Iti-

nerariumok' világositásában kóvetkezóket jegyzette ful : „31a h ara VIII.

Veis Mahara VIII. Ptofomaeo , in Azetena regio/te, ad Euphraten, Ma-

Cúqcc, Mazara; quae erpositione et intervalle est Tomseh, laeva Eitphra-

tis, Da/tuilleo, Tomisa, e vocabulo recentiore. Ex hoc autem et sequenti

intervalle clare intuebimur , viam a Malatia per Tomseh ad Simsat duxis-

se , et primatn Mazaram , barbara expressione Ma z sa ram , VIII. M.

P. spatio pont debuisse" 5). Minden kétség eloszlik a' H-dik században élt

') Hitter C. Die Erdkunde von Asien. Berlin, 1814, in 8. Bd. VII, 2. Abth. S. 362, 307.

') Ritter С Die Erdkunde von Asien. Bd. Vil, 1. Abth. S. 808, 864.

') Katancsich Math. Petr. Orbis Antiqvvs ex Tabula Itineraria quae Theodosio Imp. et Pevtingeri

avdit ad s\ sterna Geographiae redactvs et Commentario illustratvs. Budae, 1825. in 4. Part.

II, pag. 235.

II. Kot. 26
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Ptolomaeus' tanutételéból e' varosnak a' parthus korban mar fónléte es a1

magyar népfelekezcttôl alapitatása ¡ránt. Hogy Armeniában mondatik lenni

általa, legkisebb nehézségül sein tehinthetó, militan a' parthus fejdelmek

mar kezdetben húbéressé tevén Orményországot , királyokul saját roko-

naikat hclyezék oda; a' Gordiene begyekct is elsajátiták Armeniától még

I. Phrabatcs' korában Kr. sz. e. 181. év kurül.

III. MAZAR, MEZAR. Falu az Eufrates' jobb vagy innenso részén,

annak tiílpartján fekvó Bir, (El-Bir, Biradzs, regenten Bíra, Birtha) vá-

rossal mintegy általellenbcn, attól 6. órányi távulságra. Bir, Orfavárostól,

mcllynek Mardinba vezetó utjúról cló'bb volt szó, kórülbelol 6. órai mesz-

sziségre fekszik, és így, a' tulajdonképi Mesopotamia' innenso szélénél

létezik ezen Mazar falu; tehát külünbüzó a' fönebb mondottaktól. Otter 1737-

ben Aleppdból utazván Birbe Ain és Me zar falún keresztül, emezt az

Eufrattól 6. órai távulságra levónek mondja '). Iwes Eduard is járt itt

1 758-ban , megemlitvén Mazar név alatt régi düledékeivel együtt. Ép-

ezen helyre túzi, mint elóbb emlitók, Horvát István a' régi, Mazar va

ros' düledékeit. Ha a' Theophylactus emlitette Matzar várost, vagy talán

a' Ptolomaeusnál elóTordulót értette az clhunyt fáradhatlan tudés, úgy fü-

lötte hibás véleményben vala. Emennek fekvését ezimént jelülénk ki hí

teles adatok után; amarra pedig vagycsak azért sem alkalmazhatni, mivei

Mauricius császár korabeli persákkali harczok nem az Eufratesen innen .

hanem inkább keletfelé Tigris folydn is tul türtcntek, cgész Mesopotamiá-

ra kiterjedvén azidétt Byzancz hatalma , az ido' vasfogától megórlott Ma-

zarvár pedig épen a', persa bata ron, Beiudacs, még ezekhez tartozott vár-

tól, mellyet Tédor és András vezérek el is foglaltak, egy éjjel tartott tá-

bori gyors utazás' távulságára feküdt. Mindenesetre küliinbozó rovat ala

teendó azért e' nevünkkel béllegzctt keleties kicj'tésü Mazar falu.

IV. MAZARAGH, MATARA, -dag h azaz : hcgy, hozzátétellel. Hegy-

láncz-szakasz' neve déli Kurdisztánban. Amaz irásmódot Ainsworth, emezt

Rich szinte angol utazó használja. Terjed Jumeila várostél nyugotra, Tauk-

tól pedig éjszaknyugotra, mar a* Tigris folydn tul, de attél nem nagy

mcszsziségre Mosnl és Bagdad kíizti vonalnak mintegy harmadrésznyi folsó

táján 2) , melly vidék a' parthusok' tulajdonképi hazájához tartozott. A' név

') Hitter С. Die Knikunde von Asien. Bd. VI, 1. Abth. S. 948.

') Hitter С. Die Erdkunde von Asien. Bd. VI, 2. Abth. S. 549, 582.
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к et tos formaban elófordulása csak mero bizonyitására szolgál annak, meny-

nyire változtatták kelctcn a' magyar nevet.

V. MAZZUR. Folyó nevé a' mai Persabirodalom' éjszak-nyugoti ré-

szébcn, Recht városon alul, innen Amol és Lehidján városok között a'

caspiumi tengerbe ümlik; mellycn Fraser angol utazó által evezvén, is-

mertetett meg velünk '). Ënnek a' mazar névveli azonságárdl azért sem

kétkedhetni , inivel az alább mondandók szerint azon kürnyéken számos ,

maiglan honunkban éló helynevck mutatkoznak; más az, hogy Punkts

épen a' hyrcani vagy caspiumi tengernél einleget Max er as folydt, niel I v

némi codexekben Maxara-nak iratik: „Citra id annus Max er a s" ').

VI. MASARUAD. I 'alii, Persia' éjszak-nyugoti részében , Adzser-

beidzsán tartományban , Aras (Araxes) folydnál, Tabris meg Recht váro

sok között, vas luí morral. Ámbar ez, úgy az imént nevezett folyd Meso-

potamián kivül fblebb éjszak felc találtatik loi; czélunkra vagy csak azért

sem hasztalan , mivel a' magyar népségnek messzibb éjszakfelé kiterjedé-

sére ujjal mu tat ; de nein is mellózhetó, mivel a' mar mondottak szerint

ezen tartományrészeken számos magyar jelentésú" helyck léteznek maig

lan. A'Peutinger tábláján látszó Machart a hasonldan e' kornyékre esik5).

VIL MAYAR. Falu Persiában, Isfahan és К unis chah varos kü-

zötti éjszak-déli vonal' küzéppontján Burnes Sándor utazásának értésére

kiadott külön földkepcn láthatdlag *). Hammer szinte oda helyezvén M a-

jar-nak nevezi. „Fünf Tarasangen — sind die Entfernung von Majar

nach Rumschah" s), ezt jegyzi meg többi között rola.

VIII. MADAR és MADERAN. Uly nevú két falut nevez Edrisi XII-

dik századelei arab geographus Persiába túzve, — az elsdbbit Tigris' ke-

leti részén, az utdbbit Hamadan és Holvan között: „Parmi les villes ha

bites on remarque TVasity el Ma dar, el Meftah, Baïan, Suleimanan,

Abolla." Ismét: „De la à Moderan, petite ville bien peuple et industri

>) Ritter, I. с. Bd. VI, 1. Abth. S. 546.

'•') Caii Plinii See. Historiae Naturalis. Lib. VI. cap. 18. ed. Harduiui.

s) Katancsich. Orbis Antiqvvs. 1. c. pag. 257.

') Carte pour l'intelligence des Voyages d' Alexandre Burnes, à Lahor, Caboul, Batch, Bouk.

hará et a travers la Perse, en 1S31 , 1832, et 1833. Paris, fol. reg.

) Jahrbücher der Literatur. Wien , 1833. Bd. LX1I. S. 57. Cf. Fundgruben des Orients. III. Bd.

S. 319. ff.

26*
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euse 21 milles11 1). Cgy látszik a' föuebb elsoroltak kozól egyik som azo-

nos ezekkel.

Nemmagya- j5 л Midón a „MAGYAR" nevet elóállitó helyek' elsoroltattak ,
rokra vonat- s J

koxi'i hason-nem lebet meg nem emliteni azon helyeket is, niik elsó tekintetre hasonló

emléket látszanak homlokukon viselni , élesb vizsgálat által azcnban ne-

vünkkeli rokonságban allá.su к foiütt minden gyanu eloszlik. Az illycket föl-

hordani azért is szükséges , bogy a' tovább nyomozónak vezérfáklya gyuj-

tassék; más részt : bogy efleléken alapos vizsgálódás nélkiil kapkodó-

nak senki ne véljen. Véleményem szerint nem magyar névre vonatkozik:

a) Magharae-alcohl. Mint hegysorossal biró bely Mesopotamia' folsó

részében, Enfrát' küzelébcn, emlitctik Kemaleddin arab irónál 960-dik év-

re, Seifeddanla vezérnek ottani meggyózetóséról szólva imígyen: „Per an

gustias Magharäe-Alcohl redire animo haberet et versus eos iter ße-

cteret, Leonifilio Phocae domestico , qui ad illas ipsum praecesserat , oc-

eurrit" 2).

b) Magharat. Folsó Mesopotamiában , Diarbekr helytartóságban levó

Maaden-Kapur rézbányamiveló varos' batárában azon begy' nevé, melly-

ben a rézbánya miveltetik. Mondottuk fönebb, miszerint „Maghara"

törük szó ürcget, barlangot, aknát jclent; és épen illyen tulajdonáról hi-

vatik ekkép ezen hegy.

c) Mazar-Turk, vagy Mazardzsi Turk, D' Herbelot szerint3).

Hammer iratiban Türk-inesari *). Létezik illy nevií hely az Eufrates

folydnál Dscbaber várnak átellenében , hol Szüleiman schah , Osinannak ,

a' türük nemzet' alapitójának ósatyja hadseregéveli átkelésc alkalmával

1231-ben a' mondott folyóba veszvén, ott eltemetteték. Világosan sir's

temetóhely leven itt a' mazar és mesar szónak jelentése, mit fünebb

mézar török szó alatt hasonló crtelemben vettünk; kérdés reánk tarto-

zása iránt nem lebet. Kevesbé magyarra viszonylik végre:

d) Diar-Modzar, Diar-Masar, Diar Mod liar, Mesopotamiának

az Eufratra diíló nyugoti tartománya, inelly a' kalifák alatt nyeré e' nevet.

Politicai folosztásában Irak A rabínak mar most ugyan nem használtatik ,

') Géographie d' Edrisi traduite de Г Arabe en Français par P.Am. Jautbert. Paris, 18-1Э. in 4.

Tom. II. pag. 161, 162.

J) Excerpta ex Historia Arabum. In Leonis üiaconi Historia. Bonnae , 1828. in 8. pag. 376.

») D' Herbelot, Bibliothèque Orientale. Paris, 1782, in 8. Tom. IV. pag. 137.

') Hammer, Geschichte des Osmanischen Reichs. Wien, 1834. in 8. I. Bd. S. 62.
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de territorial^ név gyanánt türokoknél is széltiben kelendd. Fdvárosa volt

ennek Rakka, a' régi Nicephorium vagy Calliniciim. Tulajdonkép a' diar

vagy diyar, törük szd, füldet, vidéket, tartományt értelmez. Mazar

yagy Modzar az elsd arab hóditd' egyik fiának hasonnevérdl keletkezett,

annak jutván birtoktil e' rész. Ekkép hivják Abulfeda (Tab. VIL Mesopot.)

és Edrisi, ez Diar Modhar-nak nevezvén. Nem kételkedve ezen elneve-

zésnek a' keleti irók' kissé regényes cldadásán ; mar csak azért sem állit-

hatjuk magyarra vonatkozónak, mivel a' kalifák'kora eló'tt illy tartomány-

név eld nein fordiíl , ámbar ezen részeken mind a' parthns , mind a' ró-

mai korbdl számtalan magyar értelmií belynevckre találunk.

16. §. Távul sein tiíztük ki magunknak a' magyar nemzet' parthns Makar m:i>

iddszak-eldtti dshona' kinyomozását; nem, azon kor-eldtti 'koitüzés' nyo-a/. (¡sUihan.

mainak kikutatását : minian azonban Herodotus eltítt, vagy is Krisztns

születését öt századdal megelózd korban a' tulajdonkép Parthia nevet

viseld orságtól épen nem nagy távulságra, Armenia- és a' Fekctetenger ki»-

zött az úgynevezett pontusi tartományban „magyar" nevü nemzet' léte

bizonyosnál bizonj'osb, és annak magával a' parthus nemzettel vérrokon-

sága és egyvolta kétségen kivüli , a' régi irdk által pedig meróbcn feleke-

zeti külúnbozd nevczet alatt állitatik eldnkbe : nem melldzhetd ezen dsma-

gyar világról fbnmaradt hiteles adatoknak rüvid vázlatbani elóterjesztést*.

A' régiebbekból írván le és tartván fon emléküket a' késdbbi irók, nein

csuda, ha egy szájjal 's állanddan azon néven emlegetik dket, mellyen

mar Herodotusnál és ezzel majd egy idóben élt Xenophonnál találtatnak,

t. i. MAKRO; a mi tulajdonkép MAKAR, gürügüsen MAKARON, vagy

MAKRON-ból alakulván, a' MAGYAR névnek görüg ortographiával le-

hetd leghübb eldtúntetése.

1) Herodotus írja : „Syri, quifluuium Thermodontem et Parthenitim

accolant, et herum contermini Mа с r o a e s." — Ismét: „Mosckis et Tiba-

renis et Ma er oui bu s et Mosinaeis et Mardis trecenta talenta praecepta

erant." Hgyan d: „Eodem, quo Moschi omatu militabant Tibareni et Ma

cron es et Mosy/meci" (Histor. Lib. II, 101. Ill, 94).

2) Xenophonnál olvassuk: „A monte Teches, in cuius vértice mare

nigrum conspexerant Graeci , per Macrones castris tribus , jjarasangas

decern progrediuntur. Die prima ad amnem veniunt , qui Macronvm et

Scythinorrm agros disterminebat." — Alább : „Macrones armati sen
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fis , et hastis , et cilici/u's tunicis e pilis , in adverso traiectui loco instru-

cti stabant." (Anabasis. Lib. IV. cap. VI).

3) Pliniusnál találtatik: „Gentes Bechires, Buzeri, Flume» Mêlas,

Gens Maero ne s." Alább: „Vitra sunt Cholchicae solitudiues , quorum a

latere ad Ceraunios terso, Armenochalibes habitant et Moschorum tractus

ad Iberum amnem in Cyrum defluentem, et infra eos Sacasse/ti, et deinde

Mac r ones ad fluuium Absarum." (Hist. Naturalis. Lib. VI. cap. IV,

XI). Megjegyzi e' sorokra Pintianus (Ed. Lipsiae, 1778, Vol. II, p. 569.).

bogy a' toledöi régi példányban „Macaeronesíl áll „Archetypum (lígy

mond) Toletanum Macaerones. Legendum forte Machelones. Sic en:m

eos appellat Arrianus in Periplo : ceteri fere omnes Mac rone «." line,

mint hibáztatták a' biv leirásokat, mint váltogatták ful csndálatosra az iga/,

nevet, kiknek képzelctük sem volt arrdl , bogy makar, azaz magyar

népról van itt szó. A' Ccrann hegyrdl is figyelmeztet ITarduin ugyanott,

a' Kaukaszus' némi déli ágazatára vonatkozónak állitván.

4) A' számtalanok kozôl végtére még Ainmianus Marcellinust bozom

fui, kinél olvastalik : „Ora marítima, cuius initium Halys est amnis, relut

longitudine ¡i/teali directa , nervi efficit speciern , duabus arcus stimmitatibus

complicate His regionibus , ad ortum Dahae confines sunt , acerrimi omnium

bellatores, et Chalybes , jter quos erutum ac domitum est primitus ferrum.

Post hos terras patentes Byzares obtinent, et Sapires, et Tibarem, et Mosy-

noeci , et Macro nés et Philyres , populi nulla nobis essuetudine cogniti."

(Historiar. Lib. XXII. cap. 8.)

Értesitnek ezeken kivül benniinket a' makronesekrôl : Strabo, Arria

nus, Stephanus Byzantinus, Eustatbius 's egyebek. Ha az igaz, mit Stra

bo 's utánna tObben uiondanak, bogy a' Sann i k, kik Sua ni , Zani 's hasonló

néven is emlitetnek, regenten Macrones néven hivattak: méltán gyanithat-

ni ebben a' „csangó" magyar néV lappangását. Ptolomaeus (Asiae Tab. III.)

a' makronesek' bonábaMardara nevú várost helyez. Guido Ravennas irja:

„Cholchis Mazara". Értheti mindenki ezekból, hogy a' Fekete- es Caspi-

umtenger között délre fekvó vidékekre terjeszkedtiink ki most egy ós ma

gyar nép' nevének kimutatásánál , távul sem bocsátkozván azon nevek'

vizsgálatába, mellyek-a' magyaroknak a' Tigris folydn tul belebb keletfelé

mar a' legrégibb korban fonlétére ujjal mutatnak, mire elég világos tanu-

ságot lelhetünk Ptolomaeusnál, ki Hyrcaniaba Maxe r a népet helyez, es
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tigyan oda mind ó, mind Plinius Maxeras fblyót jelöl, délrôl éjszaknak

a' Caspiumtcngcrbe csergedezót ; melly nevek nemzetünkének mindannyi

stereotyp elferditései. Ne csudáljuk nemzcti nevünknekannyifelészétszór-

va találtatását sem. Atraíanos jellemzés az a' scytha népségrdl mint mar

cgyszer kimondók és többször is emlékezetbe hozandjuk: hogy a' hol csak

nemzetünk'ncve a' régiségben fültiínik, ott magyaron kivül jász, kún, be-

senyó, székcly, palócz, 'stb. rokon népfelekezetek neveinek is találtatnak

tubb vagy kevesebb nyomai.

17. §. Eloszlathat úgy véljük a' magyar népfelekezet' nevének Par-A .''^'j}"*1'1"

thia'vidékcin annyi emlékekben fonmaradása onnani származásunk iránti esámtaian

j . , , , , , lielynevei ha-

minden ketseget, habar torténeti bizonyitvanyokkal nem tamogathatnók is. zánkban.

Valóban konok gondolkozást amina az el, ki illyetén emlékeztetô nevek'

véletlen és mero eseinényes keletkeztét vagy talán égból bullottát fölten-

ni akarná. A' helyek'- 's vidékek nevei bajdan ógy mint most valamelly

értelmezés' billegét hordozák magukon, 's ttíbbnyire torténeti jelentóségü-

ket áruják el. De nemcsak a' magyar népfekezet' nevét tükrozó helyek re

találhatni gondos vizsgálódás nyomán a' régi Parthiában , hanem a' rokon-

ágazatok, mint besenyók, jászak, kúnok 'stb. emiékezetét elóállitokra is.

Yannak továbbá olly számos helyek , mik e' honban költözött osök által

itt alapitottakéval egybehangzanak, vagy tiszta magyar értelmük kezeske-

dik ollyan származásukért. Parthia' számos városainak egyedül görög nevei

jntottak hozzánk; többck pcdig ollyasok, mik ámbar parthus nemzeti ne-

vezetüek 's nálunk is íoltaláltatók, a' gürog és róniai irdk azonban annyira

eltorziták vagy görög értelemre csavarák, hogy bennük eredeti igaz ne-

viikre alig találhatni ; például a' mesopotámiai parthus varos nevé Haram

vagy Harán, mellynek hií mássa nálunk a' Haram- vagy Horom aldunai

vármegyében még a' XVI-dik században is fön vala, a' görög és róniai irék-

nál Carrhae névvcl jelöltetett fïil. De hiszen maguk a' „magyar" nevet elô-

állitó nevek clég meggyózó'désünkre Iehetnek. Méltán panaszkodék azért

némi jeles franczia buvár a' régi irók' ebbeli hiítlen eljárása fölött kivált

a' persa és parthus nevekct illetóleg ckkép irván: „La transcription des

noms étrangers dans la langue greque était d' une difficulté telle, qu il est

presque inpossible de retrouver les noms de la Perse et de V

ancien empire des Parthes". Elszámitjiik tehát immár az elsó vizs-

gálódásra szeinbeotlô nehány helyeket, legyenek azok a' parthus korra Utah»
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iratokból vonottak, vagy jelenleg a' kérdéses vidékeken foltaláltatók; nem

mulatván el mindenikhez rüvid észrevétellel járulni.

Abara. Mesopotámiai licly Peutinger táblája szerint. Hununk, jelesen

Zemplénvármcgye maiglan bir illy nevií falut és pusztát.

Almas. Falu Persiában Adzserbeidzsán tartojnányban Ardebil városon

alúl Eichwald' Kaukaszus' 1838-diki foldképén. Számtalanok hazánkban

az Almas nevií helyek.

Apavarctice. Parthiai tartomány Isidorus Cbaracenus szerint, 's a'

inostani Abigkerm-rc tétetik, melly utúbbi perzsa nevezet csalbatatlanul

bizonyirja , bogy amannak A p a v á г volt igazi nevé , niert a' g к e r m ,

к er man persiában várat jelent. Aba- és A paról nevezett belyck és sze-

mélyek régiségeinkból ismeretcsek. Aba-iíj-vár is ide vág.

Alacia, Araciana. Az elsó szigct, emez belységPartbiában Ptolomaeus

szerint (Geogr. Lib. VI. cap. 5.). Ammianus Marcell. (Histor. Lib. XXIII,

6.) Л radia várost nevez Persiában. A raes nevií belyeink számosakSza-

la-, Torontál- és Zemplinvármegyékben. Régente illy nevú vár is létezett

Torontálban (Bárány Ag. Torontálvármegye' bajdana. 77. lap.)

Árdea. Ptolomaeus (VI, 4.) és Arrian (XXIII, 6.) Persiában mondanak

létezni illy nevií várost. Honunk' Ardo nevú bereg-, sáros-, ugocsa és

tornamegyci belységei bangzanak czzel hasonlúan. Herodotus' A r t e a t a

hclyét (I, 125.) némcllyek az ardesebiri A rd ckannal egyesitik. A' par

tirai Artacana (Ptolom. 14, 5. Ammian. Marc. XXIII, 6.) és Artaccana

(Plin. VI , 20.) a mostani Ardaknh városban nyilatkozik.

Arpad. Torténetünk' Iegfényesb férfineve; mint belynevezet gyak-

ran elófordul az ó frigyi künyvekben (2. Regnum XVIII, 34; XIX, 13;

Isaia X, 9; XXXVI, 83; Jerem. XLIX, 23.); és Syriába, Epiphania

(most Hainat) várostól délnyugotra tétetik. Volt egykor, valamint Hamat-

nak a' sz. künyvek' nyomán saját királya. Pococke szerint egy vala Arvad-

és Aradussal (Ruad), Michaelis Raphaneával azonositá. A' tudas Paulus Je-

saias' emlitett hclyére \onatkoztílag Tigris- és Eufrates folyd-közti vidék-

nek állitja. Az eltéró vélemén}7ek' sorában tehát olly szembeotló is léte-

zik , melly a' parthusok' általunk tárgyalt os lakába helyzi Arpádot. Any-

nyi bizonyos, de elég is czélunkra, miszerint honunkban számos helyek

léteztek régebben e' néven, és ma is van Baranya- meg Biharvmegyékben

Árpád helység. Az elsót illetóleg mondatik III. Béla kir. nemi 1181-diki
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leveleben : „Et protenditur per dumeta , quorum dimidia pertùtet ad villain

de Arp a d, ab Arpad recto termino protenditur vsque ad villain de Su

cked" (Fejér, Cod. Dipl. Hung. Tom. II. pag. 200). Szintezen kir. a' fe-

jérvári keresztesek' részére 1195-ben kelt lévele Árpádvolgyet einleget a'

Dunántúl fekvó* jószágok küzütt : „/// Harz prima meta incipit a villa

Petri, et tendit ad fossatum , itide ad Keuresbocor , i/tde ad Alsocut, inde

ad fossatam Sacerdotis , inde ad moleudimim , i/ide ad Monachum , inde ad

Borsod, inde ad rallem Arpad, inde ad Giren, ibi intrat in viam Al

mas, et venu ad Pyrum , inde ad perforatum arborent, inde ad fossatam

Petri, inde ad Loocol, inde ad Ker , inde ad Zamor , inde ad longam fos

satam , ibi intrat in viam, et vadit ad aliam fossatam, inde ad viam Stri-

goniensem, inde ad fossam vulpis , et sic redit ad praedictum locum." (Fe

jér, 1. с. pag. 286). IV. Bêla kir. 1268-diki Komároinvánnegyére vonat-

kozó némi adománj leveleben áll : „Ар villain Vitez, quae etiam Arpad

rocatur" (Fejér С. D. T. IV. v. 3. p. 484). Szintazon Bêla 1269-diki némi

eredeti leveleben olvasom Csallúkozben belyzett Arpádszüge vagy zuga

falurol : „Possessionem Arpadsuko uoeatam sitam in Challokuz." Illy

usszebangzó adatok nem véletlennek sziileményei, hanem parthiai szár-

mazásunkat elleninondhatlanúl tanus i Uí emlékek.

Arpas, most Arpaszui, folyd a' Pontns' mellékiii, Xenophon- és Dio-

dorus Siculusnál Harpas. Az elsd irja: „Ad amnem Harpasum" (Anabas.

VII.), ez: „Ad flavium cui Harpaso nomen" (Bibl. Hist L. XIV. c. 29).

Arpaszui van Mesopotamiában, Diarbekirnél foly éjszakról délnek. E' ne-

vet viseld helység most is létezik Sopronvmegyében.

Azara. Mitridates VI. parthus országló által megbóditott elymaeusok'

hires városa Mesopotamia' alsó részén, mellynek gazdag templomát Strabo

szerint (Lib. XVI.) a' parthusok kirabolták. Szinte Strabo után (XI). Ar-

meniában is létezett illy nevtí varos. Plinius is emlit (VI. 17). Ptolomaeus

a' Maeotis tóhoz helyez cgy hasonncvút, melly azonosnak látszik a' Bos

porus Kymereushoz általa túzüttel. Mindezek világosan oda mutatnak, bogy

a' part h us magyar« »к általt birt és lakott részeken léteztek tübb illy nevií

városok : nem kételkedbetni annálfogva a' Zemplénvármegyében keblezett

Kis- és Nagy-Azar helységek' nevének messzi keletról hozzánk szivárgása

's benne nagyszerií események' emlékének óseinktóli megürzetése fülütt.

Babylon, Régi világhirú varos Mesopotamiában , mellynek Belus kir.

II. Köt. • 27
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által épitett nagyszeriî vara hosszas ideig laktalan volta niiatt 1037-ben pusz-

tult el végkép. A* parthusbirodalom' virágzásakor annak volt egyik neve-

zetes helye a' kürütte fekvó tartományuyal együtt : „Medis ас Babyloniis

Parthi imperan?' inondja Strabo (Geogr. Lib. XVI). Borsod- és Komárom-

vármegyében létezd В л bo Ina fain és puszták, de hajdan szinte népes

belyek a' parthus-magyarnép által keletról magaval bozott emléket, bizo-

nyára a' mesopotamiaira vonatkozót tiíntctnek eló híven ; mintbogy a' ré-

giek Babulonának is mondák Babylont.

Batana. Isidoras Characenusnál : Castellum Batna. Varos Mesopota-

miába Eufrat viznél Sarus kerületben , az elsd keresztyén századokban

püspükségérÓl hires. (Ritter С. Asia. VI. Bd. I. Abt .S. 1115. VII. Bd. II.

Abt. S. 279). Battyán nevtí heleiukben találtatik emlékezete.

Baxian Dágh. Hegyláncz Déli Kurdisztánban , mellynek cgyik nyugoti

ágát alkotja a' mar emlitett Mazar ag Dágh. Besenyd-magyar népfelc-

kezet' nevét találjuk ful benne, iniról számos helyeink, Besen, Besenyd,

Bosán 'stb. hasonló nevet viselnek: A' persiai ékiratokban foltünó Usçan-

gae név is egyenessen e' népre vonatkozik.

Behlons. Ekkép nevezi Edrisi X I I-di к századi arab geograpbus Per-

siának a' Caspium tengerre nyuló hegyes vidékét; 's mondando Belus-nak.

Miután Dilemtartomány' ezen kürnyékén tübb helyeket sorol el , mik ha-

zánkban szintc maiglan léteznek , méltd c' tárgyrúli fejezetének részét ide

iktatnom. Ekkép ir: „A la contrée nommée Behlous an Djebal touche le

Tabaristan , pays trés-peuplé, trés-arrosé, prodiiissant beaucoup de fruits

et couvert d' arbres et de fruits. Les maisons y sont construites eu bois et

en roseaux , et les pluies presque continuelles. Les principales villes de ce

pays sont : Amol, Natha, (¡hilan, Mila, Mantir , Sari, Tamisa,

Asterabad, Djordjan, Demestan, Sekoun, Salons, Jlloghan, Tafecau ,

Rima, Кhatear , Samnan, Damghan , Bastam , Douman, Terdj, dans

la contrée montagneuse du JDeilem." (Géographie d' Edrisi. Tom. II, pag.

169). ITazánkbaii létezett egykor Belusvár mint krónikáinkbdl kitet-

szik (Turóczi, P. II. с. 39), van ma is Trencsinmegyében Be lus varos

és patak.

Chala. Varos Parthiában, mellyról a' Chalonitis tartomány neveztetik

Isidoras Cbaracenusnál. Diodorus (XVII, 110) Celonae, Polybius (V,

51—54). Cholenitis regis névvel illeti, 's Pliniusnál is (VI, 27) eloTordul.
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Némellyck oda helyzik, bol most Hal wan vagy Holvan persiai varos, má-

sok Kalla-Dsjolan faliiban vélik. Tisztán tú'krozi vissza szabolcsmegyci

Káll ó* varos- és számosb hasonnevií belycinket.

Chalno. Régi, 's az ó frgyi konyvekben (Genes. X, 10; Jesai. X, 9;

Amos VI, 2). Chaîne, Calneh változattal elóforduló nevé azon assyriai

késóbb partbiai városnak Mesopotámiában a Tigris folyam' nyugoti part-

jánál , melly Pákor országló alatt Ctesyphon görüg nevet nyervén , a' par

ibus királyok' téli lakául szolgált, „Ctesiphon , quam Vardanes priscis tem-

poríbus institua , postvaque rex Pacoras incolamm viribus amplificatam et

movii¡bus, Graeco indito nomine Persidis effecit specimen summum." (Am-

ím'an. Marc. Hist. Lib. XXIII. с. VI). Strabo ekkép irja le e' partbus vá-

rost : „Babylon o/im Assiriae fuit metropolis .- nunc Seleucia est quae ad

Tigrim dicitur. Prope earn pagus maximus est nomine Ctesiphon , in quo

Parthornm reges hyemabant , Seleuciae parcentes, ne Scythicae et milita-

ris nationis hospitio adsiduo opprimeretur. Hie pagus rrbis potentia ac ma-

gnitndine est , cum Parthorum mnltitudinem et apparatum отпет reeipiat,

ac venalia et necessaria artificia Ulis suppeditet. Ibi Parthornm reges in

hyeme propter a'éris temperiem degere solebanl : aestatem vero in Hyrca-

nia et Ecbatanis agunt, propter antiquum loci, et adhnc dnrantemfomam"

(Strabo, Geograph. Lib. XVI). Mellékescn jcgyezzük meg, bogy itt is scy-

thának mondât ik a' parthus had i nép. Most romban fekszik Soliman Pach

városnál a' bagdádi pasaságban. Ë' régi nevet is elhozák einlékezeteikben,

's rola alapiták itt а' К alna vagy Kálnó számosb helyeinket Bars-,

Hont- és Zemplénvármegyében a' parduezos ósük.

Charcha. A' Tigris folyónál fekvó* hely volt Ammiamis Marc, szerint

(Lib. XXV. с. 6), melly annak külünféle Codexeiben Carcha, Charca és

Charta iratással is fordul eló. Ki ne ismerné föl ebben a' mintegy 14 szá-

mú Kar с sa magyar helységek' nevét Posón-, Ung- és Zemplénvárme

gyében, mik régi okleveleinkben szinte „Charcha" iratással is jelolvék?

Chara. Független parancsnokság' (Hukumet) nevé Kurdisztanban szint-

olly nevií hellyel (Ritter Asia. VII. Bd. 2. S. 43. Hammer, Gesch. d. Os

man. R. II. Th. S. 399, 455). Kaza nevú helyeinkkel azonos.

Chorodna. Persiai varos Ptolomaeus szerint (VI, 4). Ez az aradme-

gyei К o r o t n a nevú falvakra emlékeztet.

Chnn. Helység a' kurdok' füldén Palu városán alul ugyanazon paranesnok

27е
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ságban , Murad folyónak az Eufratba ömlese fölütt (Ritter , Asia. VII. Bd.

I. Abth. S. 708). Csalhatatlanul a' magyar nyelvii es vérségd kûn felekezet'

nenizeti nevét állitja eld. Lgyanezt régi kelcti formaban látszanak vissza-

tükrüzni a' Choana nevú aggkori helyek, minó létezett Ptolomaeus sze-

rint (VI, 5.) Parthiában, mellynek helyére Forster Kunahuddyt ruzi. Ugyan

Ptolomaeusnál (VI, 2.) ésDiodorusnál (II, 13.) Mediaban voir; másik ismét

Ptol. (VI, 11.) Bactrianában , melly most többek szerint Khanabadnak ne-

veztetik. Végre Sogdaniában szinte Choana most Khoneh-Fuziee. Plinius'

(VI, 16.) bactriai С о m m a n i nevú helye, mellyetKhumene-Bedi-re alkal-

maznak, ligy Ptolomaeus' (VI, 21.) gedrosiai Cuni városa, melly Gun-

dawa-ban fünlenni mondatik, szinte a' kúnokra látszanak vonatkozni.

Chun-Dàgh azaz khiin-hegy. Ekképhivatika'régicktdIRiphates es Tau-

rus névvel jelolt hegylánczolatnak egyik ága magában fülsó Mcsopotámiában

(Ritter, Asia. \ II, Bd. 2. Л ht. S. 5.), mellyné 1 líjabban találkozank kiin ro-

konaink' nevével.

Cmgilla. A' régi Commogene vagy homok tartománynak, melly az Eu fra

tesen innen feküdt, vala egyik városa Plinius szerint (L. V. с 21). Bizo-

nyára onnan hozák oseink a' Csengele, most pusztarész- es erdó' nevét

Csongrádvármegyében. Szabolcs- es Nográdmegyében a' Csenger helységek

es a' lebediai Chingylus (most Csinhul) nem ide vonatkoznak-e ? méltán

kérdhetni.

Coros. Fóljegyzé Assemann (Bibliotheca orient. I, 525), bogy a' Ma-

sius hegy, mellyet Daravárnál annyiszor emlegettünk, Cyrus hegynek

(Mons Cyri, Torad Coros) is neveztetett Siilaca János chaldaeusok' patri-

archája által (Ritter, VII, 2. S. 27). Nemcsak Cyrus (Kur) armeniai folyó-

ban , haneni mesopotamiai Coros hegyben is fültaláljuk honunkszcrte eld-

forduló folydk-, hegyek- es helységek' К fir os neveit.

Dará. Nyomozásunkból mar jól ismertetvén a' parthusek' ezen dsfész-

ke: itt csak annyit emlitek meg, hogy Szatmár- és Zemplénvármegyékben

most is fünlevén Dará helységek a' hajdanság' cmlékezetét hijjuk vissza.

lígy látszik, a temesvármegyei Daruvár épen olly rontása Daravárnak,

mint az ottani Csákova a' régi Csákvárnak.

Dará. Két varos tñnik ful a' chissicus irdkbdl e' néven mar а раг-

thus idôszakban, egyik Mesopotamiában, másik a' Tigrisentul levó. Errôl

Polybius (Lib. V.) araanrdl A mm. Marcel. (Lib. XXX III, XXV, е. 6.) em
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lékeznek. Hazánk számos Tur és Tura nevú helyei , külünüsen Pest- és

Szabolcsvármegyében létezd utdbbibiakban tartatik fön emlékezete.

Eras. Ez valddi nevé a' görögök altas Araxes-sé torzitott, Persiát Ge-

orgiátdl elválasztd és a' Kurral egyesülten Caspiumitengerbe ümld folyam-

nak. „Ad Araxemflurium , quam barban Eras nominan?1 (Theophil. Si-

mocatta. Lib. III. с. 6.). Csalhatatlanul Eres vagy Erós szavunkat állitja

elô , a' folyam' sebes erejií sajátságát jellemzóleg. Épen úgy görügösitett ez

el, mint Árpás (Harpasus), Gyüngyüs (Gindes), Halas (Halys), Koros (Cy-

rus), Lugos (Lycus), Sáros (Sarus), Szólós (Zaliscus) 'stb. persiai folyók'

nevei.

Felek. Falu az Eufrat' mellékén Diarbekir fölött (Ritter, VII, 1. Abt.

S. 829, 833. Hit.). Ez a nógrádmegyei Fälek régi vár' nevében ma

is él köztünk.

Gendsch. Független parancsnokság Kurdisztánban hason nevú hellyel ;

néha Kendzsnek is iratik. Genes nevú csanád-, gOmür-, szatmár- és vas-

megyei számos helyeinkben tartatik fön emlékezete. Megjegyzendó itt,

miszerint persa nyelvben a' gendzs , kends épen azt jelenti , mit nálunk a'

к i n с s , régiessen irva kenes és genes.

Gindes. Folyó a* Pontus kürnyékén, meíly a' classicusoknál számtalan-

szor elófordul. A' magyar Gyüngyüs-re ismerünk benne.

Halnm. Parthusok' városa Mesopotamiában. „Halumque et Artemitam

Parthica oppida" (Tacitus. Annal. Lib. VI.). Kétes itt, valljon elsd eseti

név-e ez, vagy Halus-nak hivaték, melly utdbbi Haiast adna ki. Több

helyeink viselnek ma isHalom nevet, mint Halomegyház, Szeghalom. A'

székely hét nemzetségek' egyike Halomnak hivatik.

Harán. Varos Mesopotamiában , most az orfai pasaságban ugyan azon

várostól délnek két napi járásnyira. A' zsidó régiségekben meg a classicus

irdseregnél úgy a' keleti iratokban gyakran emlitetik Carrae„ Charrán és

Harán név alatt. E' varos kürül tétetett tönkre Crassus római hadvezér'

serege a parthusoktdl I. Orod király idétt Kr. sz. e. 48. évben. Kéttelen

átbozott emléke ennek a' honunkbeli régi Haramvármegyeaz aldunai ré-

szeken Orsován alul.

JasoniüS mons. Jászhegy, Mediaban. Ptol.(VI,2.),Polyb(X, 24.). Strabo

irja: „Est et magnas mons supra Caspiaspartas ad laeuam, qui Iasotiium vo

cation (Geogr. Lib. XL). Am. Marcell.: „Monitum, quosZacram et Orontem et
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Jasom'um vocant" — „Echotana , sub Jaso/lio monte in tern's sitae Syro-

medorum" (Lib. ХХШ, 6.). Jlamadan mellctti Elvend hegyet azonositják

vele a'tudós vizsgálódók; annál fogva kétségtclen Parthiában léte, valamint

az sem szenved kérdést, hogy a' magyarral rokon jász fclekezetról vona-

tott ncm pedíg a' régiek* meséje szerint Jason aranygyapju vitézétól.

Kerkha. Pesiának Kurdisztánban eredó folyama , inelly Kermanschah

várostól délnek sietvén a' Tigris es Eufrates' egycsühén alább bele foly. Ki

ne enilékeznék meg iit a' Vasvármegyében eredó zalamegyei К er ka pa-

(akra, melly a' Muraba oirilik.

Кете. Folyam Persiában Kaszbin és Teherán városok küzött délnek ,

's Buriles Salidor' füldabroszán látható. Keve liely- és szcmély nér gya-

kori régiségeinkben , most is léteznek számos illy nevú helyeink.

Khardawar. Varos- és kerület' neve Persia' nyugoti határinál Kerman

schah és Lurislán küzött Küzép-Kerka folyó mentin (Ritter, Asia. VI, 2.

Abth.S. 398. ff.) Tiszta magyar hangzata és értelme nerazetünkre viszony-

lását fültételczi.

Khawar. Helység és kerület Persia' éjszak-nyugoti részén Kislak' ko-

zelében Ki/il uzun folyónál (Ritter, VI, 1. Abth. 8. 451, 455). Parthiának

egyik tartománya Plinius szerint (Lib. VI, с. 15.) С h oar a, Isidoros Cha-

racen, után pedig (Mansiones Partbicae) Choarenc néven hivatott. Pli

nius más helyén (Lib. VI. с. 17.) ekkép emliti: „Eiusdem Parthiae amae-

t/issimus sinus, uni vocalиг Сhoar a" Föninaradort e' régi név a' Chawar

hegyszorosbanTehcrantói keletre. Edrisinél is többször megemlitetik Klia-

Avar néven (Tom. II, pag. 169, 179). Kóvár tiszta magyar nevezet túnik

fid mindezekben.

Khinis. Falu Vantó kürülMus- ésMelezghird varos küzött (Ritter, VII,

1. Abth.S. 659, 661, 667). Létezik Abaújvármegyében maiglan К i n y i s ne

vó két faluj volt ázsiai eredetú nemzetség is illy néven (Horvát 1st. M. O.

gyükeres régi nemzets. 56.1.); m ¡bol parthiai származatát bizton következ-

tethetni.

Kischlak. Helység Persiában a' khavari kerületben Kizil uzun folyónál

(Ritter, Asia. VI. Bd. 1. Abth. S. 455). Tiszta magyar név a' Kislak.

Kizil Uznn. .A' kurdisztáni hegyekben Szinne városon folül eredó fo

lyam Persiában , melly éjszaknak tartva, Miaña városnál keletre fordul, és

Recht várostól szinte keletre a' Caspiumitengerbe foly. Nevét az európai
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utazók változatosan Kïsil-Osen és Ozan formaban is irják, de oda teszik

egyszersmind vörüs vizet értelmezését ; a' mi szdszerint nyelvünkün к е-

scly-özöntad vissza. Л' kesely ngyanis gyöngen л öröset jelent honunk

szerte , 's a' világos pej szinu lovakra alkalmaztatik. Aradva ragadó 's igy

valódi üzönlo* természetével eléggé megismertetett Burnes Sándor persiaî

utazásában.

Kongaver. Magos begyen fekvó végvár és varos Kurdisztán és Lurisz-

tán küzíitt Hamadan- és Elvend bol Biszutumba vezetd ntnál. Elferditett

nevé cz a' part luis korban élt Isidorus Characenustól Koyxoßac (olv. Kon-

kovar) névvel illetett régi városnak, melly a'Peutinger táblán is eldfordul.

Abulfeda még Kenkewar és Kenkovvar kitétellel emliti ; egy másik keleti

irónál Kankiwarnak mondatik. Hammer Persia' geograpbiajában (Jahrb.

1933. Bd. 62. S. 25) Genschavernek irja. Ritternél (Asia. VI. 2. Abth. S.

344, 355) Ker Perter angol utazó után Concabar és К on к o bar szemlél-

hetó. Láthatni ezekbôl , hogy eredeti neve К a n к о- és К о n к o v á г. Tc-

kintsünk immár széthonunkbaniliy ncvú hclyct fblkeresendok. Most ugyan

nein létezik vár e' néven , de volt a' régi századok alatt Ugoosavármegyé-

ben. Bonbardi irja e' megyéról : „Arces (ritme, quorum altera et sifors alto

refiriendo, ab hoc certe Comitatи non procul dissita, monti mediocris alti-

tudinis insidet , et ab incolis KANKOVARA diritur, et ipsa hodie deserta,

ruinamqae meditaos" (Topograph iaMagni Regni I-Iungariac, Viennae, 1718.

in 8. pag. 169). Bel Mátyásnak jutott legelószür eszébe a' mostani értelem-

nél fogva nem szépen hangzó várról állitania: mikép bajdanUgothánakhi-

vaték. „Kanhó Vara, quam monti inaedificarunt primi conditores , non

altissimi quidem , sed difficillimi tarnen additus. Vgatha olim dictafuit. Ho

die nihil ei amplios, praeterfaedissima ruinae indicia supersunt" (Compend.

Hungar. Geograph- Posonii , 1792. in 8. pag. 312), Vályi András elmond-

ja azon okot is, ininél fogva Bel a' régi ligota- vagy Ugocsávali azonságát

hitte; néini 1321-dik irat szerint ugyanis ennek és Szóldsnek egy papja

vala (Magyarország leirása. Badán, 1799. II. küt, 280. lap); mibdl küvet-

keznék a' Szólós melletti Kankóvárnak hajdan Ugata név alatt fonléte. Me-

szibb ment Bel' nyomdokin Szirmay Antal (Notitia Com. Ugocsiensis. Pest,

1805. in 8. pag. 2.) ki a régi Ugata vagy Ugocsa helyett Kankóvárnak

1612 év kürüli beállását, és ennek népmondán alapuló okát megbittséggel

elmondja, de nagyszerú csalddással: mert egy nevezetes várnak sztíros,
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kankós «s nyavalás védelmezóitól bizonyára nom türténhetett hivatása. A'

küznép ucm értvén nevének régi jelentékeny voltát, hogy a' hibás fogalom

szerinticsúfnévnek némi eredetet igazolhasson, illyesmit kelle kigondolnia.

Mar a' régiebb, jelesen XVI-dik századból fünmarad híteles irományokban

világosan illy néven jelültetik e' vár.

Кошв , és Konmchak. Két varos Persiában , miket К ú m- és Кит-

s ¡í li nak kell kimondani. Mindkettó Teherántúl Sirázig egyenest éjszaktúl

délnek nyuló vonalon létezik Burnes mar emlitctt abrosza szerint. Másik

az, mellyról Edrisi ekkép emlékezik Dilem' tartományról irva: „Les ha

bitons du Deilem ( ou Dilem ) habitent des mentagnes d un difficile accès.

Le lieu ou leur roifait sa residence se nomme Ko um" (Geogr. T. II. pag.

178). К lin rokonaink' neve tünik fol ezekben lijra.

Kuh Bawalin. Hegyláncz Kurdisztánban. Nyelvünkün Kdbálványnak

mondando. Pezsia vidékein nemcsak dag h törok szóval , hanem kuh nc-

vezettel is illetik a' hegyeket, valamint óseink rendszerint kdnek mondák

a' begyek ágazatit. Sz. István kir. a' bakonbéli monostort alapitó 1037-diki

leveleben a' hegyes-kuw , kertes-kuw , fejér-kuw , odvas-kuw alatt mind

hegyrészek es tetók értetnek. Mainap is Csókáskónek hivatik Diósgyornél

azoii magos hegy , melly némi 1315-diki, az egri káptalan' levéltárában

levó oklevél szerint Chokusku néven iratik.

Knrt. Falu Georgiában a' Kur folyóba ömld Gandsa és Terter viz kü-

zütt, Elisabethopol és Gülisztán varos* utvonalának mintegy kozpontján,

Eichwald kaukaszusi fóidabroszán láthatólag (Reise auf dem casp. Meere u.

in den Kaukasus. Berlin, 1S38). Számtalan sokaságuak hazánkban a Kürt

nevet horde helységek; ininek egyszersmind magyar jelentése , пет liagy

kételkedni népünktóli bzármazása fulütt.

Maku. Varos Persia' éjszaknyugoti határánál Bayazid túrok ésNakschi-

Avan orosz varos küzott (Ritter, VI, 2. Abth. S. 922). Emléke csanádniegyei

M a k ó népes magyar városban él.

Mesopotamia. Ama' terjedelmes fold a' Tigris és Eufrates folyam kü

zott, melly az újabb geographiában keleti, jelesen arab kifejezéssal Al-

Dzsezira azaz Sziget néven jelültetik, az ó frigyi künyvekben Naharaim

és Aram Naharaim kitétellel jó eld (Mozses' Genes. Deuter. Josué , Paral.

Judith, Psalm. Actoruni) számtalanszor. A' güróg tolmácsok „Mesopota

mia" szóval forditák le a' heber nevet, és ezt a' Vulgata is megtartotta ;
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melly tulajdonkép a' tartománynak gürüg és római classicusoktól is hasz-

nált, a' fold' vizküztiségét (Regio interamnensis) kifejezó nevé. Híven jel-

lemzi Sallustius e' tartoniány' fekvésérdl vett nevét Seneca által füntartott

ekkép szóló toredékiben : „Sallustius , auctor certissimus, assert't Tigrim,

et Euphratem unofonte manere in Armenia, qui per diversa euntes longius

dividantur, spatio medio relicto mnltorum millium, quae tomen terra,

qnae ab ipsis ambitur, Mesopotamia dicitur." (Sallustii Cr.

Fragm. Hist, incerti libri). Strabo is illy értclemmel határozza meg : „Me

sopotamia (úgy mond) ab eveuta rei поminatu est. Dictum est enim earn

inter Euphratem et Tigrim iacere , et Tigrim orientale eius latus alluere ,

occidentale vero et australe Enphratem: ad septemtrionem est Taurus, qui

Armenios dirimit a Mesopotamia" (Geograph. Lib. XVI).Külonös, más nép-

ségeknél nem tapasztalható sajátsága a' magyarnak a' vizkozott fekvó tar-

tományoknak illy geographiai nevet adni; és e' hajdani szokás parthiai

óshazánkra Mesopotamiára emlékeztet vissza bennünket. Ekkép nevezék

saját nyelvükün Viz- vagy Ital-küznek a' Dneszter , Prut és Szeret között

fekvó lakhelyüket; így nevezünk ma is honunkban folyamok' küztiségé-

tól számos vidéket, például: Csálló-küz, Csilisz-küz, Bodrog-köz, Mura-

köz, Rába-koz, Sajd-küz, Sár-küz, Szainos-küz, Takta-koz, 'stb. Régente

még küzünségesb vala a' folyamok' küzeiról vett tartományi név. Oláh Mik-

lósnál olvassuk: „Tractus Kereskeüz, Regio Nyrkeüz, Regio Themeskeüx"

(Hungaria. Cap. XVI , XVII). Épen nem hibázunk , ha e' jellemzó elne-

vezés Mesopotamiábél származatát tessztik ful.

Mnngascht, régi crûs sziklavár Kurdisztánban a' janniki kerületben,

mellyet 1836-ban Rawlinson angol órnagy ismertetett meg. Fekszik a'ha-

sonnevú hegy' meredek bérczein, egyetlen hozzávezetó keskeny uttal és a'

luri , bekhtiyar nevü néptürzsok' fónükének legerósb védhelye. Megjegyzi

Ritter e' várról , hogy a' magyar Munkácsra emlékeztet. „Die Feste Mun-

gascht : ein Name der an die berühmte Madjaren Feste Munhatsch erin-

nertu (Asia. Bd. VI. 2. Abth. S. 147. ff). Szerte ismeretes a' beregmegyei magos

bérczen fekvó Munkácsvár , mellyról II. Béla kir. névtelen jegyzóje állitja ,

hogy a' Havasokon áthatott magyarok Pannoniába kültüztükkor e' várat

legelóbb foglalván el, azért nevezék Munkásnak, mivel nagy munkával

jutottak a' birni kivánt földre, „Locum, quem primo occupavernnt , Múñ

eos nominaverunt, eof quod cum máximo labore ad terram, quam sibi

IL Kot. 28
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adoptàbant , pervenerant" (De Gest. Hung. cap. XII ed. Vien. 1827. pag.

117). Nem sokat aggddunk azon: igaza van-e a' külünben nem ¡gen sze-

rencsés szdfejtd névtelen jegyzdnek: elég tárgyunkra anna к kimutatása,

hogy a' helyzetre nézve vihatlan , vagy Icgalább nagy munkával bevchetd

kurdisztáni Mungaschtvár' tulajdonát fültaláljuk a' hoinmkbeliben, 's így

a' névhasonlatosságot csupa véletlennek nein magyarázbatni, banem mind

kettdnek nyelviinkben éld „munka" szdtól kellett ercdeti nevét kolcsü-

ntíznie, és emerre szeinbetünd sajátságánál fogva rubázák az ide kültüzó

magyarok partbiai, hiherdleg egyik legjelcsb erdsségiik' emlékczctéül. Bi-

zonyos az is más részrdl, hogy Munkascht nevének persa vagy más otr di-

vatozó nyelvben etymonját föl nein találják a' keleti óságok' kntatdi.

Nata. Edrisi' fünebb Behlus alatt küzlütt soraibdl ismcrjük Persiának

e' Dilemtartományban fekvd városát. A' zemplénvármegyei Nata vagy Na-

tbafalva felel meg ennek híven.

Philiscnm. Egykor jelentékeny partlius varos Eufrát folyamnál. Plinius

irja : „A Sura autem proxime est Philiscum, oppidum Parthorum ad Eu-

phralem" (Hist. Nat. Lib. V. с. 21). Helyét ma Blis városka foglalja. Но-

nunkbeli Pilis nevií megye, varos, hegyek és falvak, jelesen Eszter-

gom- , Ndgrád- , Pest- , Szabolcs- és Tolnamegyékben épen azt állirják eló

latin rag nélkül, a' partbiai Blis azaz Bilis-sel egyezdleg.

Rima. Fünebb, Behlousnál elóadatott Edrisinek Persiára vonatkozó

azon szüvege, mgllyben Rima varos Dilemtartomány' helyéül tétetik. Gü-

mormegyének számos helyeiben él e' név.

Saard. Ekkép iratik Hammer által az Ozman-türok ttírténetekhez

(Gescb. d. Osmanisch. Reich. I. Bd.) mellékelt Mesopotamia' íoldabrosz-

szán azon varos' nevé a' Tigris és Vantd közütt a* régi Tigranocerta' he-

lyén Kurdisztánban , melly egyebeknél jobbára Sert formaban jd eld. Lett

legyen ez Sárd vagy Szárd; mind kettd hazánk' helyeiben találtatik föl.

Samafa vagy Samrah. Tigris folydnál fekvd varos , hoi most az esz-

ki-bagdádi romok állnak (Ritter, Asia. VII, 1. Abt. S. 157). „Castellum

Sumere" néven ismertetett a' rdmaiak által (Ammian. Marcel. Hist. Lib.

XV. cap. 6). Hazánk' Szemere nevií számtalan helyei Abaúj-, Borsod-

és Komáromvármegyében , úgy a' Zemera ázsiai magy. nemzetség (Hor-

vát Istv. Magyaror. gyökeres régi nemzets. 65. 1.) csalhatatlanúl evvel

állnak kapcsolatban ; „szemérem" szavunk is tiszta értelmet adván meg-

fejtésére.
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Sari. Népes varos Persiában Maszeiideran tartományban a' Caspium-

tenger' déli oldalán, Asztrabádtol nyugotra. Magyarország' Sari nevú he-

lyei ezt híven úllitják elónkbe. Hasonnevü folyam is létezik Ritter szerint

Iránban, sarga jelentéssel, és ismét nyelvünkból külcsünüzve, minthogy

a' sarga egykor sári-nak mondatott. Ma is sáritük a' sárgatok' nevé. -

Sarudsch , változatosan Serudsch , Sorudsch. Varos Mesopotamiában

az Eufratnái Birvároson alul. A' rdmaiak' korában egész vidék horda e'

nevet Sarug, Sarugi és Sarugo-nak irva, mar fünebb emlitett Batana fó-

várossal; magában foglalá pedig azon számos patakoktól öntüzütt termé-

keny részt, melly a' liegyek' lábától Eufratig terjed (Ritter, Asia. VII, 1.

Abt. S. 1140. ff. VII, 2. Abt. S. 279. ff). Edrisi (Geographie. Tom. II. p.

155) ekkép emliti: „Saroudj est une ville dependente du Diar Modhar;

ses environs abondent en fruits." Ráismerünk könnyen a' magyar Sáros

vagy régiessen Sárus ¿vre, melly hazánkban mindenfeie mutatkozik, hom-

lokán viselve jelentését.

Sawar , változatosan Sawer. Aszterabád és Tschesme-Ali között fekvó

hely Persiában (Ritter, Asia. VI, 1. Abt. S. 475, 504), Ez Sdvárun-

kat adja vissza.

Sele. Abaros Persia' Susiana nevú tartományában (Ptolom. Geogr. VI ,

3. Ammian. MarceJI. Histor. ХХШ, 6), most Szelianabádnak hivatik. Nóg-

rád- és Pestvármegyében létezó S z e 1 e helységek tartják fon emlékezetét.

Semina. Parthiai varos Ptolomaeusnál (VI, 5), most Seminannak tar-

tatik. Semjén és Somjén nevií számos helyeink Bihar-, Szabolcs-, Sza-

la- , Vas- és Zemplénvármegyében , úgy a' Balog Semjén (Bolog-Simian)

ázsiai magyar nemzetség' nevé amavval azonos eredetet mutatnak,

Sinne , vagy Sennah. Varos Kurdisztánban hasonnevü folyamnál. Pto-

lomaeus (VI, 1, 4.) két Cinna nevú városról emlékezik. Szena, Szin-

na és Szinye számosb helyekben találjuk emlékezetét.

Siroc. Isidorus Characenus (Mansiones Parth. p. 7), Syrakene név

alatt emliti. Ptolomaeus (VI, 9) Hyrcaniába túzi, 's a' mostani Serachs-al tar-

tatik egynek. Borsod-, Hont- és Nógrádmegye' Szirak nevú helyei tart

ják fön emlékezetét.

Soloce. Strabo szerint Mesopotamiában a' Tigris folyamnáli Seleucia

hires városnak régi neve Szolok („Selencia mag/ш eivitas , qnae prius

Soloce (2olóxti) vocabatur" L. XVI); 's most Bagdad fekszik helyén.

28*
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Számtalan SzalékésSzálok helyeinkben él e' parthiai jeles név ; va-

lamint a' 180 magyar nemzetségek' egyikének Zolok neve is egykori

üsszeküttetést árul el. (Horvát 1st. Magy.or. gyökeres nemzetségeirdl. 65. 1).

Tape. Varos Parthiában , mellyet Polybiustól (X, 26) eltéróleg Strabo

(XXI) Hyrcaniába helyez , a mi hasonlóul partbiai tartomány vala. Ha-

zánk Tapé nevú helyei Csongrád- és Tolnamegyében elevenen tükrü-

zik vissza.

Tariana. Persia' Susiana tartományába helyzi Ptolomaeus e' várost

(VI, 3), mellynek helyét némellyek szerint a' mai Dorak foglalja. Bihar-,

Borsod-, Gyór-, Heves-, Komárom- és Nógrádvármegyékben létezó" Tar

jan helynevek' Persia' vidékérdl- származta tiszta fénybe hozatik az elób-

bi al tal.

Tama vagy Torna. Kurdisztánnak a' Tigrisbe szakadó folyama. Theo-

phanesnál is emlitetik Heraclius 618-dik évi hadvítele' alkalmával Torna

folyd és hidja. Honunkban megye, több helységek és folyók viselik mind

a' kétféle kiej'tésú nevet

Tsharmelyk. így is neveztetik és iratik az imént nevezett Sarudzs' va

ros és vidéke (Ritter, Asia. VII, 1. S. 948). Ennek jelentését S arme 1-

1 é к geographiai szavunk és a' szalamegyei illynevü falu tisztán fejti meg.

Tyba. Ezen hellyel a' rémai korbol Cicero mint ciliciai kormányzó

ismertetett meg, m i don a' parthusoknak tigriseni átkeléséról és ott tábor-

ütéséról tudósitá Rómát. „Pacorum (így ir) Orodis, regis Parthorum filium

cnm permagno exercitu Parthico transisse Euphratem , et castra ¡wsuisse

Tybae« (Epist. ad Fam. Lib. XV. Ер. I. ad Senatum. A. U. С. 702).

Kétségkivül ekkor is, mint egyébkor Zeugmánál, a' mostani Bir varos' ke-

lójénél türtént a' parthusok' átvonulása Roma' birtokaiba. Hogy pedig az

Eufratesen innen is Iaktak parthusok' rokonai, világossá leszen Dio Cas-

siusból, ki ez alkalommal a' parthusok' gyózelméról álhtja, mikép a'

füldnépnek amazokkal hasonló szokásbelisége okozá a' hozzájuk ragaszko-

dást. „Nam— populi, Romanorum dominationem molesteferentes, ad Par-

thos , tanquam sibi ricinos et moribus adfines , imlinabant." (Hist. Rom. L.

XL, с. 28). Tyba vagy Tiba falut hazánk is bir Gömor- és Ungyár-

megyében.

Zalka. Varos Georgiában trialeti kerületben Tiflis és Achalziche vá-

rosok küzütt mintegy kozépponton Eichwald' mar idézett kaukaszusi fold
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képén láthatdlag. Szalka, régi irásmdddal : Zalka, helységek túnnek ful

Bereg-, Hont-, Szatmár- és Tolnamegyében, létezik Pestmegyében Szalk-

szent Márton.

Zardawar. Hegyszoros Persia' nyugoti szélén Lurisztánban, Dizful és

Kherumabad városok kozott. Nagy bajjal járhatni <•' szrosokon mint Raw-

linson 1838-diki angol mazó, 's utánna Ritter beszéli: „Dos Tangi-Zar-

da war ist ein enges reichwaldetes Lätigetithal" (Asia. VI, 2. S. 201). Nem

irliato jobban körül a' magyar Zárdavár értelmet és tulajdonságat bil-

legzd helynév , mint a' fünebbi sorok kifejezék. Az elóbb nevezett Khar-

dawarral ezt azonositni a' belyzetnél fogva nem lehet.

Zautha vagy Zaitha. \ aros Mesopotamiában Eufratnál. Ëz utóbbi ira

tas Ammianus (XXIII, 17), amaz Zozimns által (III, 4) használtatik. A'

mostani Zato-Szultán helyre túzik némellyek. Pest- és zemplénmegyei

S z a d a nevú helyeink tartják fon emlékét A' kalocsai érsegségnek is vala

Z a t h a nevú vara Valkdvármegyében a' mohácsi vész elótt. (Katona St.

Histor. Colocensis Eccl. P. I. pag. 483. seq.).

Mind dus eredményhezjuttatkutatásielsdkisérletünk,azelsoroltakbdl

kiki láthatja. Több mint bat van hely tünik föl honunkban a' régi parthiai

vidékiekkel azonos nevu, vagy nyelvünkön tiszta jelentéssel bird. Mindezek-

nek újolag betürendben és ollykép elszámitása, hogy a' hazánkbéliek áll-

janak sorban, nem leszen ftilösleges nagyobb kitetszdség okáért is. Im ezek

a' kinyomozottak : Abara (Abara), Almas (Almas), Apavár (Apavarctice-

ne), Araes (.Aracia), Ardo (Árdea), Arpad (Arpad), Árpásfolyó (Arpaszui),

Azar (Azara), Bábolna (Babylon), Batyán (Batana), Basánhegy (Bazian

dágh) , Belus (Behlous) , Csengele (Cingilla), Dará (Dora), Erós (Eras),

Fülek (Felek) , Genes (Gendsch) , Gyüngyösfolyd (Oindes) , Halas (Halus) ,

Haram (Harán) , Jászhegy (Jasonius тот), Kálua (Chaina), Káló (Chala),

Kankdvár (Kankobar), Karcsa (Charcha), Kardavár (Khardawar), Kaza

(Chasu), Kerka (Kerkhä), Keselyözön (Kiziluzwi), Keve (Keveh), Kinis (Khi-

nis), Kislak (KischlaK), Korotna (Chorodna), Kóbálványbegy (Kuh Bacalin),

Kdvár (Khawar), Kún (Chun), Kúnhegy (Chun dágh), Kún,Kúnság (Koum,

Koumschah), Kürt (Kürt), Makd (Маки), Munkács (Mungascht), Nata (Na

ta) , Pilis (Piliscum , Bits) , Rima (Rima) , Sárd (Saard), Sari (-Sari) , Sár-

mellék (Tscharmelik) , Sáros (Sarudzs) , Semjén (Semina), Sdvár (Sawar),

Szada (Zaitha) , Szalka (Zalka), Szaldk (Soloke), Szele (Sele), Szinna (Sin
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ne), Szirak (Siroc), Tapé (Tape), Tarjan {Tartana), Tarna, Torna (Таг-

па) , Tiba (Tibe) , Zárdavár (Zardawar).

Fülmutatván ezekben Persia vidékeiról származásiinkat tanusitó geo-

graphiai emlékek' nem megvctendó számát: nyilvánitanom szükség, hogy

száinba sem jüvének itt a' régi Chananaea (imádságunkban Chuñan) ésPhi-

listaea' városainak Magyarország1 helyeivel mcglepó hasonlatosbágú nevei;

ki ezekben gyünyürködik vagy torténeti hasznos credményeket óhajt le-

vonni, ajánlom ¡miiak íoleg Ackermann' bibliai Atlasát '); nein hágtam

ful illyeneket keresendd Kaukaszus' bérezeire a' magukat magyar crede-

tiíeknek valló ingusok küzé; nein fürkésztein az ottani gudamagyaroknál ;

nem jüttem le annak éjszaki lábánál elterüló sikságokba Magyarváros' vi-

• dékeire: mégis ime milly szép számban állithatok elô magyar helynevck'

maradványair. IIa majd egykor Kurdisztán, a' parthus-inagyarok' egyik

fufészke tárvább leend az curópaiak elótt, és Mesopotamia' minden zugai

kozismeretre jutandnak, azon kutatások' kovetkeztében , mik európai tu-

dósok által korunkban tétetnek , bizonyára sok os magyar dolgok merü-

lendnek ful az ezredéves romokból. Kevés ugyan , mit eddigeló Botta és

Lajard' ásatásai 's tudományos mükodései e' részben cszközöltek ; de úgy

látszik mégis , nem csak a régi persa , hanem parthus és így magyar idd-

szakra is üntetik általa fénysugár. Bizzunk ! „Dies diem lucet" mint Ritter

mondani szökta.

А Ьагко, ma- 18. §. Midón az illy emlékekct merôben segéderóségül tekintem par-

tyóéitahóm. ...,,., , , , ,

népfeiekeze- thiai szarmaziisiink bizonj^tasara ; nem mclldzhctek a hajdankor nepis-

i'ers'iában* nieretével csudálatos üszhangzás- és kapcsolatba hozható magyar ethnogra-

phiai tárgyat, mellynek szcmléleténél ismét és ismét Persia' meg Parthia' vi-

dékeire vitetik vissza legrégibb hazánk. Élten él mai napig a' magyar köz-

nép' nyelvén tObb olly rokon népfelekezeti nevezet, mirdl krónikáinkban,

mély halgatas uralg; a' mi mar magában azt bizonyitja, hogy e' felekezeti ne-

veknek igen régieknekés országunk' magyar czim alatti alakulása' elóttiek-

nek kell szükségkép lenniök. Ezek küzé tartozik (többit most mellózve) a'

BARKÓ, MATYÓ és TAHÓ név. Alig van Tiszánk' kornyékén született

magyar, ki nem ismerné e' neveker, 's ne tudná ama' két elsóbbi néven hi-

vott magyar nép' Botsod- és Hevesvármegye' melly részein laktát; de egy

') Ackermann, Bibel Atlas. Veimar, 1832. in 4.
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szersmind ne táplálna ollyas balvéleményt , mini lia azoic mero csúfnevek

lennének, valamint nchol elég balgául a'paloczé is ollyannak vétetik. Nem

czélom most e' felekezetek' ethnographiaját irni : minthogy azonban a' ta

lló név sziïkcbb határok küzé szoritatván , kevesbé ismeretes a' hazában ,

megérintnem szükséges, miszerint a' tahók Szegedvárosnak alsó részében ,

az íígy nevezett alsó városon és kürnyékebeli néhány helységbcn laknak ,

kiket nyelvjárás'tekintetében is elkülünüzott régi magyar fajnak mondhat-

ni. Kiderül az ¡genis kutatásainkbdl , hogy ezek Persia' vidékeiról a' par-

duczos dsokkel ide koltözött oily nevek, mellyek az dsz régiségben a' scy-

tha népcsalád' némi ágainak voltak gürög irdk szerint sajátjai; tehát inkább

tiszteletre mint giínyra méltd nevezetek. Aztcsakugyan elhihetimindenki,

hogy a' küznép felekezetei' elnevezésére nem csempészett a' gürög classicu-

sokbdl szavakat. De vizsgáljuk sorra mind a' hármat.

BARKÓK. Az dsz Herodotus irja saját korárdl (élt Kr. sz. eldtt 445

évvel),hogy a' roppant Persabirodalom' Baktria tartományában bark a

nevú számos nép lakott ugyancsak olly nevú városban, kiket a' gydzelmes

Darius afrikai Barkábdl telepitett oda. ígyhangzanak szavai: „HicPersarum

exercitus in Africain longissime ad Euesperidas processif. Quos autem Bar-

caeorum серегe, eos quosque esc Aegypto adduxere ad regem ; it's Darius

rex ad incolendum dédit vicum Bactrianae regionis , cui vico nomen impo-

suere Bar cae, ad meam usque memoriam etiam incolis in Bactriana re-

giouefrequenti" l). Ctesias' türedékeiben, Ciirtiiisnúl és Stephanus Byzan-

tinusnál Barcani ésBorcani néven emlitetnek. Az elsdbbi irja Cyrus' korá-

bdl : „Cyrus vero sub mortis tempus Cambysen , primum filium regem créa

tif, iuniorem vero Tanyoxarcem, Dominum Bactrorum et ipsins regionis ,

nee non Chorammorum (Chorasmiorum) , Par th о rum que et Carmamo-

rum: et ut suas regiones a tributo solvendo liberes haberet, statuit. Ex Spi-

tanae autem liberis , Spitadem quidem Derbicibus praefecit, Megabernem

autem Вarcan it's .• eosqtie matri in omnibus obtemperare iussit(i '). Ismét

Diodorns Siculusnál fönmaradt tóredékeiben beszéli Ctesias: „Cadusiorum

etiam terrae et Tapyrorum, пес non Hyrcatiis, Dac is (Daais helyett),

Derbicibus, Carmam'is, Choramnaeis, Borcanis et Parthis est potitus" 5).

') Herodoti Hallicarnassei Historiamm L. IV. n. 204. Ed. Wesseling. Amstelod. 1763. fol. p. 370.

') Ctesiae Persicis Hist. Exerpt. с 8. In Herodoti éd. cit. pag. 813.

') Ctesiae Pers. Frag, apud Oiodor. Sic. L. II. Herod. op. cit. pag. 842.
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Ritter Károly mély combinai ioi szerint a' Vchrkàna , В а г к a n i , Hyrka-

nia, Gurkana, Djordjan nevek mind azonegy tartomány- és népre vonat-

koznak '). Nem csekély számi népség vala a' barkó, miután az egész tar-

tomány tole nyeré nevezetét. Ezen név ala foglalt scytha felekezetról tö-

mérdek adatokra találhatni mind a' görög mind a' nimai classic uso к nal.

Maga a' Partlmsbirodalmat alapitd I. Arsák Arrianus után bactriai , tebát

barkó eredetunek mondatik Syncellus chronicájában. Megint csak oda me-

gyünk, akar miként hányjuk vetjük és kutatjuk a dolgot, hogy a' barkék

persiai származásuak, és a' nagy parthus nemzetnek egy részét alkoták va-

la , valamint most egyik felekezetét teszik a' magyar népnek. És a' mi itt

külónos czélul tüzetett ki, folderiile, hogy a' barkó név egyedül Persiá-

ban találtatik ful. Nem ok nélkül gyanitható* e' névnek a késóbb tisztán

kifejlett vár-kún (várkon, var-chunitae) névvel szoros kapcsolatban léte;

minek kimutatása azonban mar ide nem tartozik.

MATYÓK. Szinte Herodotus által ismertetnek meg legrégebben. Ó

irja réluk Matieni görög végzettel kiejtve , miszerint földük a' Halys (Ha

las) folyam' jobb partjátiH a' Kis Zab folydig a' Cissiaiakig , éjszakfelé az

Araxes' eredetéig a' mostani kurdisztáni hegyeken által terjedett mesz-

szire. „Siquidem Imperium Medicum ac Lydium disterminabat fluvius Ha

lys , qui ex Armeno monte profluens , primum per Caicas , de hinc interflu

ent Mafien os habet, ad dextram, et Phrygas, ad laevam quos praeter-

lapsus et borcam versus sursum tendent , hinc qиidem Syros Coppadoces in

cluait, ab laeva autem Paphlagonas." Alább ismét mondja: „Araxes porro

fluvius a Matienis quidem, wide et Gydesfluit.i( Tovább: „Armeniis his

Matieni, istam regionem tenentes, quorum terrae Cissia haec adhaeret."

Végre. „Ex hac Armenia in terram Mafienam tendens stathmi sunt*

quatuor" %). Polybius (Lib. V.) és Plinius (Lib. VI. cap. 18) szinte niegem -

lítik Matiani név alatt a' Caspiumtengernél. Épazon tartományban laktak

ime a' matyék , bol késóbb a' Parthusbirodalom' éjszaknyugoti része ál-

lott; bol a' magyar (mazar) nép' annyi emlékeire találhatni jelenkorban

is. Valójában , megfejthetlen egybeküttetését látjuk itt a' kétezer évi tör-

téneteknek, ha azonegy ne pesa lád' tagául nem akarjuk tekinteni a' matyó,

parthus és magyar felekezetet. Megkell ezt engednùnk, 's alaposnak val-

') Ritter С. Die Erdkunde ron Asien. Berlin, 1838. in 8. Bd. VI. 1. Abth. S. 60.

') Herodoti HUtor. Lib. I, n. 49, 52, 202. cap. 72. Lib. V,n. 49, 52. ed. cit. p. 35, 06, 395, 397.
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laniink a' külunbüzó név alatliak' rokonságát: vagy azon balga állitást el«

fogadnunk, rait némi nui It századi iró nyilvánitott , hogy a' régi torté-

netírók mero ábrándos mesékból yonák tárgyaikat. De hálá! nein szere-

pel , nem hódit kornnkban a' szemtelen criticusok' ünkénye tübbé ; mél*

tányoltatik élesitéletüek által a' tisztes régiség' naponta folmerüló számos

emlékektól gyámolitott egyszerií igazmondása.

TAHÓK. Alig van scytba népfelekezet, melly annyiszor elóTordulna

a' classicus iróknál, mint a' tabó Daa és Dalia név alatt. Herodotus

(I, 125), Polybius (V, 79), Livius (XXXV, 48. XXXVII, 38, 40),

Virgilius (A en. VIII. v. 728), Strabo (XI), Plinius M. (VI, 19), Corn. Ta

citus (II, 3. XI, 10), Pomp. Mela (III, 5), Arrianus (III, 11. 28. V, 12),

Curtius (VIII, 3), Steph. Byzantinus 'stb. széltiben beszélnek harczias

«•let mod uk-, változó lakhelyük- és a tübbi scythák- különösen parthusok-

kali vérségükr<51. Plinius nyilván osszeküti ó'kct a' part h uso к ka I inidón

egyenlo torvényt és szokást tulajdonit nekik. „ Vitra sunt Seytharum po-

puli (ligy mond). Multitude populorum innúmera: et quae cum Par this

ex aequo degat. Celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Dahae etc"1).

Justinus a' parthusok' elso lakbelyét a barkók és dáhák' tószomszédságá-

ba helyzi, mondván : „Hi — solitudines inter Hyrcaniam, et Dalias

— accuparere" a). Rokonságot bizonyit továbbá az is, bogy Artabán , a'

partbus országlók' vérébdl eredett férfl a' dábáknál élvén , tó'lük hivaték

meg késó'bb a' parthus királyi székre Tacitus szerint: „Jgitur Artabanus ,

Arsacidarum e sanguine, apud Dabas adultas, excitar" % Egy torzsük-

fajboz tartozott a' parthus, a' daba, valamint honunkban testvére a' tabd

a magyarnak. Még bdvebben megvilágositja parthus rokonságukat Strabo ,

állitván, mikép a' Caspiumtenger kürül lakó scythák jobbára daáknak ne-

veztettek, a' keletfelé lakozók massagetáknak meg sákáknak : a' többiek

koznéven scytháknak, ámbar minden felekezetnek lenne saját nevé. Be-

széli továhb: A' scytha Arsakes némelly daakon, kik melléknéven parnu-

soknak (barmos?) és nomadeseknek hivattak, 's kikOchusnál laknak, ural-

kodván , Parthiát megtámadta és elfoglalta. Mondják (így folytatja tovább),

hogy a parnus daák azon daáktól koltoztek ki , kik Maeotistón fulül lak-

0 С Plinii S. Hist. Naturalis. Lib. VI, cap. 19. ed. Harduini.

') Juitini Hiatoriarum Philippicarum ex Trogo Pomp, excerptarum. Lib. XL , cap. 1 .

') С. Comelü Taciti Annalium Lib. H. cap. HJ.

IL Köt. 29
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nak es Xanthiusok- (szántó ?) meg Pariusoknak hivattak. Nem ¿pen bizo-

nyos (igy okoskodik végre) a' Maeotis tdn fulfil némelly daa scytháknak

léte, kiktól ugyanis Arsacest eredni mondják, ki middn Diodatus' gyara-

pulta aldl menekült, Partbiát el zakadásra birá '). Illy szoros osszekiittetés

bizonyára nem lehetett vérségi kapcsolat nélkül. Maga azon ingadozd vé-

leménye a' régieknek, bogy az elsd part luis országld majd bactriai azaz

barkd, majd dáha azaz tab ó eredetúnek mondatik, igazolja küzüs szárma-

zatukat. Ful tunó az is mar magában, miként a' barcanok, dahák és par-

tbusok tobbnyire egymásmcllett neveztetnek. Elvitázhatlan tehát vagy

csak czekbdl az érdeklett aggkori bárom népnévnek egyedül a' magyar-

nemzet' keblében funmaradása, azon magyarénak, mellyel geographiai

üsszeküttetésüket mar Azsiában eléggé bizonyitja Ammianus Marcellinus'

funebb idézett fontos sora (Lib. XXII, cap. 8), t. i. hogy a' Pontus kürül

Halys viztdl kcletnek dahák es makronok azaz magyarok egymás-

mellett éltek. Herodotusnál is egy sorban á lina к némi helyütt a' m a t i e-

nek és makronok; Ctesiasnál dahák, barcanok és parthusok

egyvégben számitatnak el , mar szinte eldadtam igéiben.

A' magyarok' 19. §. Ennyi egybevágó, fontos emlékek' utmutatásánál fogva nem

ri;gl^e,*khe"lehet aziránt kételkedni, bogy Persia' vidékein, jelesen a' régi Parthiá-

ban lakott a' magyar nép. Ez áll rendithetlenül igen is: de valljon kapeso-

latba hozhatjuk-e és miként idekültüzütt óseinket az ottaniakkal? kimu-

tatbatd-e nyomonkint az ut, mellyeni ideszármazásunk bebizonyul? Erre

megint csak az feleletünk: „A1 magyarok' régi lahhelye '* költöz-

kùdési vonala' nyomozásánál épen nem a' Jegestenger fê

lé, hanem Persia' vidékére, különö sen Parthusországba

vezettetünk vissza." Ezen áll ¡tas további bebizonyitásatíl a' türténeti

adatok' nyomozását folytatanddk , eldbh ismét némi rovid kitéréssel fog-

laljuk el az olvasdt. Yalamint egycs családok származásának kimutatásá-

ban legbiztosb mdd alulrdl fulfelé haladni, úgy valamelly ktíltüzd nép' os

fészkc legbtztnsban határoztatik meg, ha vándorlásának nyomán fulfelé

mindaddig kisértetik, mig a' türténetek' fáklyája vizsgálddásunk mútételé-

nél ki nem aludván , annak régi állanddbb lakáboz nem érünk. A' Panno-

niában letelcpiilt magjrar nemzetnek Constantinus Porphyrogenitus gürög

•J Strabonis Rcrum Geographicarum. Lib. XI. Ed. Carsaboni Parie, 1620. pag. 515.
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császár , kinek e' részben leghitelesb tanutételével birunk , idôszerint a'

mostanin kivül három lakhelyet tulajdonit, illyen geographiai renddel :

I. Etelküz.

II. Lebedia.

III. Egy általa meg nem nevezett, — honnan Lebediába kültüztek.

Ezen utdbbinak biztos kipuhatolását veszem immár egy külünüs szem-

pontbdl munkába.

Azt állitja a' tudds császár az általa mindig turkáknak hivott magya- Savartoea-

rokról, hogy Lebediában laktukkor bizonyos oknál fogva még SAVAR-

TOEASPHALI néven hivattak. „Et quidem twm non Turcae, sed SA

VARTOEASPHALI quadam de causa dicebantur." Alább be-

széli, miszerint a' magyarok Lebediában két részre oszolván, egyik ke-

let felé Persia' uiellékin telepedett le, és azok mainapiglan (irt 949—951.

évben) a magyarok' (turkák) régi neve szerint SAVARTOEASPHALI né

ven hivatnak; végre emliti, hogy ezen kelet felé Persia' részein lakd ma-

gyarokhoz az ó korában is kêreskeddiket küldözik a' nyugoton (Moraviá-

ban) lakd magyarok, meg is látogatják dket, és gyakorta választ kapnak

tdhik. „Ad Turcas vero orientent versus in Persidis partibus habitantes,

quorum supra mentionem fecimus , negotiatores suos mittunt etiam пит ii,

qui occidentem incolunt praedicti Turcae, invisuntque illos, et respo/isa sae-

pe ab ipsis per hos acapiunt" '). A' hazai és byzanczi türténetek' alapos

ismeretével bird részrehajlatlan irdk kozól alig van ollyan , ki Constanti-

nás' imez utóbbi soraiból elmélkedve azon egyszerü oknál fogva, hogy a'

kétfelé szakadt nemzettest' egyik felének Persia' vidékére kültüzése nein

egyébre mutat, mint régibb hazájuk' ottlétére : ne hitte volna pcrsiai

származásunkat. De mindezen hiedelem elegendó gyámok- és türténeti bi-

zonyitványok' hiányában nein volt ingatlan állású a' messzibb éjszakrdl ,

a' finn világbdl philologok által hozott okoskodások' ellenében; hiányzott

még a' legerdsb lánczszem , mi egy déli tartománynyal hozza szoros kap-

csolatba a' magyart : mert nem tudák megfejteni a' SAVARTOEASPHALI

nevet , 's ki találni azon bizonyos okot miért hivattak régibb iddben

') De Administrando Imperio. Cap. 38- In Constantini Porphyrogeniti. De Thematibus et de Ad

ministrando Imperio, recogn. Imm. Beckerus. Bonnae, 1840. in 8. pag. 168, 169, 171. A'

latin forditásban a' görög ß betüt v-nek mondván ki , Sabartoeatphali helyett Sarartoea-

sphalit irunk.

20»
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ekkép a* magyarok. Az ezen név köriil folmerült alaptalan fejtegetéseket

eldszámlálni untatd egyszersmind hálátlan miîkodés ienne, azért csak any-

nyit nyilvánitunk , hogy a' régiebbeken kezdve, Dankovszky' fejtegeté-

sével sem nyert c' részben a magyar dstorténet kelld világositást. Számo-

sak boldogult Horvát Istvánnak a' magyar dstttrténetek kOrüli érdcmei :

de ha nem volnának is számosak , maga azon tény, hogy ó volt legelsd,

ki a' Constantinus Porphyrogenitustól magyarázatlanul hagyott „sabartoe-

asphali" nevet megfejtette, és hogy ezen megfejtéssel kulcsot adott a' ma-

radék' kezébe egy os magyar világ' rejtélyét folnyitanddt, — hervadliatlan

koszorút viva halantékára. Ó volt, ki kevesek által értett és sokaktól félre

magyarázott Rajzolataiban elsd monda ki egész batározottsággal , misze-

rint a' „Sabartoe" a' Justinus által emlegetett „Zapaorte" parthiai

hegygyel, mellyen a' vihatlan erdségú DARÁ vár épitetett, azonos, és

hogy az „asph a lo s" külün görog toldalék, bátorságos, erdsitett,

védett értelemmel bird '); d volt, ki bdvebben megmutatá, mikép a'

Sabartoe, Savartoe, azaz Závártd nevezet Partida' magos hegyei-

hez, kiilünüsen azok' záváros, kapus hegyszoroasihoz vezetnek bennün-

ket *). Soha nem esküdtem mester' szavára; — személyes viszonyom sem

vala az elhunyttal olly küzeli , hogy irántai hajlam- vagy elószeretetbol

néha túlságig vitt állításait vakon el logadjam: sdt iíjukori torekvéseim' ál-

talai részvétlen, 's némi féltékenységet sejtetd rideg fogadtatása üsztün-

szerúleg visszatartoztatott : ürómmel bevallom mégis, hogy, minél mé-

lyebben hatottam a' hajdankor' ismeretébe, niiiufl gondosabban hasonlitám

öszve a' régi világ' nemzetünkre vonatkozd tova szétszort torténttudomá-

nyi maradványait az líjabb iddk' naponta fulmerüld régiség' alaposb isme-

reteivel , kiaknázott emlékeivel : annál élénkebben gydzddém meg hely-

lyel-küzel csak vázlatokban közlütt rendszerének valdsága, sok részben

rendithetlen igazsága fblött. Nem csuda, bogy részletckben be nem bizo-

nyitá rendszerének számos tételeit; olly nagyszeníek , olly roppant mun-

kálatot fultételezdk azok , hogy merdben fbltalálásuk , osszeállitásuk és az

adatok' egybegyújtese kedvezd helyzetben is egy emberéletet kivánnak. E'

nyilatkozattal Horvát István' árnyékának tartoztam , de tartoztam meg-

nyugtatásnl azok' irányában is, kik úgy vélekednek, mintha nem felelt

') Horvát István , Kaj/olatok a' magyar nemzet' legrégiebb türténeteibo'l. Pest, 1825. 8r. 54. I.

') Horvát litv. .V Szlavinokról , асах kérkedokról. Pesten 1844. 8r. 95. s. k. II.
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volna meg a* boldogult, korülményeihez képest nebéz fúladatának. Júni

fog még egy boldogabb kor , mellyben most eros zárak alatt levó készü-

leteit 's osszegyújtott anyagait némi értelmee magyar kellôen fülhasználván,

roppant studiumának bámulatos eredményét a' tiidós világ elé hozandja.

En, — elszigetelten, maganos erómból , gyámolitás nélkül türogetem a'

járatlan üsvényt. ösztün- vagy jutaiomdijj sem kecsegteté 's buzditá soba

fáradalmaimat; igen kozépszerú" állásom pedig terjedelmesb múküdésre

épen nem kedvezó. Ha tehát keveset cszküzülhetek, anua к ismét csak

az az oka, bogy bosszas tanulásaim után banyatló kort értem el, mig a'

magyar nemzet' legrégibb torténete iránt elegendó ismeretet 's meggyózó*-

dést szerezheték, mig tisztán látbatáin azt, miról az egyetemi világtürté-

net-tudomány eddigeló nem álmodott. Mosolyogjanak illy kifejezésekre a'

külfüld' nagy tudományú bistoricusai : mindegy. Igazolni fog az ido: Opi-

nionum commenta delebit dies.

20. §. Megtanitott bennünket Horvát István arra, hogy a „SAVAIl- ¡¡Ц^Е"

TOEASPHALI név mit jelent; 's megmondá, bogy e név IánczolatánPartl,iabaT<'-

' Z€t.

egyenesen PARTHIABA vezettetünk; mibezképest a'magyarnak Constan-

tinus Porphirogenitus által meg nem nevezett: III-dik Hazája PARTHIA.

Talán azt fogják némellyek ellenvetni: jóllehet Horvát ekként magyarázá

a' Sabartoe nevet: mivel azonban magyarázatára torténeti világositáso-

kat kevesbé hintett : még nem vált csalhatatlanná az állitás. — Szolgálunk

mi tüstént illycnckkel is. Constantinus Porphyrogenneta császárral egyide-

jü Luidprand cremonai püspük, korának nagy tudományn férfia, ki Otto

német császár részérdl kétszer, u. m. 946 és 968-dik évben viselt kovetsé-

get Byzanczban , ki a' magyar nemzet és ország' ismerctérdl tübb helyütt

mint szemtanu teszen bizonyságot; kinek mint diplomat irai személy- és

türténetirónak egyszersmind lehetetlen volt nem ismernie Constantinus'

949 — 951-ben készült és az akkori politicusoknak nélkülezhetlen mun-

káját, így ir Frankfurtban 958-ban, tehát az elsó küvetség után, magyar

dseinkról 885 — 927-ig terjedó tárgyak kozott ; mint akkor szokásvolt,

mero epés kifakadással : „Ungariorum gens cuius mames poeiie nationes

experte sunt sevitiam , quae miseiante Deo sanctissimi atque inuictissimi

regis Ottonis potentia , ut latins dicturi sutnus , mutire non audet ex'terri-

ta, nobis otnnibus tunc temporis habebatur ignota. Quibusdam namque dif-

ficillimis separata a nobis erat interpositionibus , quas CLUSAS nominat
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vufgus , ut ñeque ad meridiem , ñeque ad occidentalem plagam exeundi ha-

buerit facultatem" l). Jegyzésbe teszi a' kiadú a' „Clusas" szóra, hogy a'

kézirat' másikában „Clusuras" áll, mi nem egyéb a' „Claustra, pilae^por-

tae" nevezetnél , 's mit a' régiek hegyek kozti szoros és keskeny utak' ki-

fejczésére használtak , nyelvünkün pedig „ZÁVÁR vagy KAPU" jelentés-

sel bir. Használtatott ezcnkivüi még „C/¿s*o" és „Clissura" nevezet is ép-

azon értelemben. Kérdjük mar, nein azt mondja-e Luidprand latinul és

kürülírva, a* mit épen Constantinus Porph. magyar és gürüg üsszetett szé-

val irt * nem azt állitja-e, hogy a' magyarok midun még európaiak által

nein ismertettek, erós závárok által voltak minden felól kürnyezve? azaz:

savartoe-asphali = závártdi erositettek voltak. Igen is azt mondja ,

mit Constantinus; azt mondja, mit Justinus fünebb emlitctt soraiban Za-

paortene parthiai hegyrdl ir ; t. i. minden oldalrdl meredek szikláktól

úgy kürülvétetctt , hogy a' hegy dtalma véddkre nem szorulna. „//» enim

a praeruptis imdique cingitur, ut tutela loci /milis defensoribus egeat." Azt

mondja, mit Procopius Daravár' fekvésérdl füljegyzctt : „His in parfilms

tnons editissimus inaccesis horret praecipitiis" Úgy áll itja clunk be, mint a'

inindnek Dará' vidékét az újabbkori utazdk lefestik , szirtes , magos he-

gyekkel kürülvett és szoros utakkal maga a' természet által fblruházott

tartományt : küvetkezéskép a' parthiai závárok (clusurák) voltak a' ma

gyarok véd-lakhelyei. Értette tehát Luidprand a' magyarok' geographiai

régi nevét, és igen helyesen irta kürül régi hazájukra vonatkozdlag ; melly

kürülirással Constantinus' elhalgatta „némelly ok" megfejtetvén, kelld vi-

lágosságra hozatik; de hibázott még is, m ¡(hin azon hegy-záváros lakhe-

lyüket foldiratilag nem oda látszik túzni , mint alábbi soraibdl kitúnik ,

hol tulajdonképen létezett, ezen h i baja azonban annálinkább megbocsát-

ható , mivel unnepélyesen bevallja a' magyar nemzet' akkoriban mindnyá-

juk általi ismeretlen voltát : „nobis omnibus (xígy mond) tune temporis ka-

bebatur ignota." Midön eldbb ugyan is Arnulf császárnak Sventibald (Sva-

topluk) morvák vezére elleni sikeretlen harezát megemlitvén, a' magya

rok' segitségül hivását eldadná, úgy állitja elónkbe a' dolgot, mintha Ar

nulf azon hegyszorosakbdl hítta volna ki dket: „Arnulfus interea (ekkép ir)

— cum Centebaldum Maratanorum Ducem — debeUare nequiret, depulsis

') Luidprandi Antaposodis Lib. I. cap. 5. Apud Pertz G. H. Monument» Germaniae Histórica,

Hannoverae , 1839. fol. Scriptorum Tom. III. pag. 276.
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Ate , pro dolor, munitissimis interpositionibus, quits vulgo CLU-

SAS nominari praediximus, HUNGARIORUM gentem — in auxili-

um convócate Mi e' tévedésen fol nem akadhatunk, mindenek által

tudva leven a' magyaroknak Arnulftdl Arpad fdvezér' korában ctelküzi

lakhelyükbdl kihivatásának , hová del- és nyugotfeldli hegyszorosok és

závárok épen nem alkalmazhatdk , kevesbé zárhelyeikbdl torténte ; inert

a' Moldva- és Erdélykózti havasokon kivül minden oldalrdl szabad tér

nyilt a' magyarok kirohanására. A' késdbbi krdnikások, jelesen Albricus

a' XHI-dik század küzepén élt francziaországi apát Luidprand' mag)rarok-

ra vonatkozd somit igrdl igre leirván a' závár hegyet (Clusa) épen úgy al-

kalmazza, mint maga Luidprand '); nem csuda azért, ha annyi türténet-

buvárok e' szdban nem találták fol eddigeld Constantinus Porphirogenneta'

„Sabartoe-asphaloi" nevezetének megfejtését, tulajdonkép latin forditását.

A' magyar krdnikairdknak is volt néini homályos sejtelmük a' ZÁVAR

TO parthiai dshazárdl ; de csak homályos és népbagyományokon alapuló ,

annélkül, hogy azt mcgnevezni, vagy helyét világosan kijelenteni tudták

volna. Midón Kézai Simon XHI-dik századi krónikásunk Scythiárdl a'

magyarok' dshonárdl beszél , illyen jellemzd geographiai leirást ad rdla .-

„Situm енг'т naturalem habet tarn MUN1TUM, vt in solo locello

paruissimo , ibi aditus reperitur" 2). Mi ez egyéb mint tokélletes kürülirása

Constantinus' Savartoeasphali nevezetének? Nemde hi'ínél hivebb

ecsetelése Justinus kijelölte Zapaortenon parthiai hegyes vidék' tulaj-

donságainak? Az utánna küvetkezd sorokban is azon scythiai hely' beve-

hetlensége , termékeny, mindenekkel bdvelkedd volta olly elevenen raj-

zoltatik Kézaitdl, valamint Justinus és egyebek ismertetik Parthia' egy

részét. A' mit Kézai a' magyarok lakta Scythiárdl mond, majd nem szdrdl

szdra utánozza a' bécsi képes krdnika Turoczinál, hasonldkép nem nevez-

ve Závártdt, ímezek szavai: „Situm etiam eiusdem tam MUNJTUM,

vt in vno tautum loco paruissimo, introitus illac reperiatur ernstere" s).

Annyi lefolyt századok után bizonyára elég hü leirása ez néphagyomány

után a' parthiai Zavartd, bátorságos, erdsitett, védett dkori lakhelynek;

elég nyomds billegzése 's kifejezése a' gürüg „asphahs" értelmének.

') Albrici Monachi Triumfontium Chronicon. Hannoverae, 1698. in 4. p. 226, 242. ad An. 893, 903.

') M. Simonie de Keza Chronicon Ilvngarirvm. Budae, 4782. in 8. Cap. I, pag. 34.

*) Joànnia de Thwrocas Chronica Hungarorum. Part. I. cap. V. Apd Schwandtnerium, Scriptores

Herum Hungar. Lipiiae, 1746. in fol. Tom. I. pag. 50.
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Ne véljük mindazáltal , bogy a parthiai závúr hegyek csupán egy kis

kin m «к re szoritattak volna. Strabo I. századi füldleiró az Eufrates mellett

annak jobb felén fekvd Amaims hegyet, melly szinte Parthiához tartozván

buzamos ideig, a' romaiakkali barczoknak többször volt szinhelye, úgy irja

le , mint závárokkal ellátott 's védett hegyrcszeket: „Amaims nions (úgy

moud) est in confinio CUiciae et Syriae, tantaeque sunt in eius transitu AN-

GUSTJAE, ut quondam PORTAEfuerint in its cum MURO CONSTRU

CTAE, LOCO NOMEN INDE INDITUM" ')• Világosan kimondja ime

Strabo is, bogy závárairól bivatott e' vidék, de elbalgatja a' neki barbarus-

nak tctszô „ZAVAR" ncvet. A' parthiai závár - hegyrdl beszél a' Miscella

iroja in i dun ekkép nyilatkozik: „CLAUSURAS tenuere quae ducunt in

Per s id em" s). A' závárbegy1 nevét ime itt is leforditva talaljiik, es csak

ez a' legnagyobb nehezség.

Ott állunk tcliát mar, bol bizton kimondhatjuk, miszerint „a magya-

rok régi SA YARTOE nevé mero geographiai, mi az ASPHALOS görög

hozzátétellel világositást nyer; és hogy ezen geographiai ne'v egyenesen Per

sia ridékére , a' régi PARTHIABA , annak a' parthus-magyar korban SA-

VARTOE azaz ZÂ VÁR hegy és TÔ (Radix montis) nevet viseló helyére

vezet benniinket , hol DARA vár állott." Nemcsak Parthiába vezettetünk

be e' ntV megfcjtése által, banem a' Darius Histaspes korából fünlevó ék-

irásos emlékekben bámulattal olvasbatja a' tudos világ a* magyar nemzet' e'

bajdankori nevét. Ott áll a' legbatalmasb persa királynak addtfizetó ázsiai

nópek és tartoniányok' sorában „ZÁVÁRTÓ" ; Ott mondatik Lassen értesi-

tése szerint: „Darius 11istaspes rex popularuni bonorum posui. Hi adorâtio-

nem igni, mihi tributa attulere. Chauna , Media, Babylon, Arbela, Assyria,

Gutraha , Armenia , Cappadocia , SAPARDJA , Hunae etc." *). Túzimádok

voltak a' legrégibb kelleti kutfók szerint a' magyarok is *). Illy csalbatat-

lan nagyszerií emlékeket nein mutatbat fol óseinkról csak a' bajdani né-

pek' böicseje Persia.

Vannak kik a „SAVARTOE ASPHALI" névben azért nem lelhetik

ful a magyarok* „ZÁVÁRTÓI" nevét, mivel illyen nemzeti név eluttük

szokatlan- a'zavártdierdsitettek' pedig bibetlennek látszik. Figyel

') Strabonis Geographie. Lib. XVI.

') Fabrotti Glossarium. In operibus Cedren. Ed. Вол. T. II. pag. 910.

') Lauen Chr. Die altpersischen Keil-Iuachriften топ Peraepolii. Bonn, 1836. in 8. S. 39. ff. u. 152.

') Tudománytár. Budán, 1842. H. fus.
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meztetni kell az illy véleményüeket legelobb is arra, hogy Constant inus-

nak a' „savartoe" szóhoz ragasztott „asphalos"gorogszavaazelotte alió ma

gyar névnek görög kitétehí általános értelmezése ; mert erds závárárdl ek-

kép nevezett hegynél lakván egykor a magyarok, bizonyára bátorságos,

erdsitett, védett lakhelyüek voltak; a' minemií kijelentésre az „asp ha

los" elég alkalmasnak találtatik, miután nyilvánosá Ion a' fonebbiekból az

elnevezés' általa elbalgatott oka. — Megfeledkeznck továbbá a kétkedók

arrdl, bogy a' „zavártói" épen olly geograpbiai név, mint: erdei, erdélyi,

bavasalfüldia, begyalljai, (Hylaeus, Transylvanus, Transalpinus, Pedemon-

tanus); mint a' provincialis nevek: bodrogközi, muraküzi, rábakózi, vagy:

cscrháti , nyirségi , tisszabáti; végrc: marczaltói, marostói 'stb. A' scytha

népról áll az leginkább, miszcrint kiterjedett ágazatai miatt sokféle felc-

kezcti, ncmzeti és lakhelyzeti nevckkel is külünböztettek meg egymástdl.

Mi lebet a' II. Béla kir. névtclen jegyzójénck „Dentnmogcr"-ja egyéb don-

tói magyarnál? Hiszen Dentia, Mogeria és Bascardia scytha tartományok-

ból joven a' krónikák szerint a' magyarok, kellett lenni dentiai vagy doni,

mogeriaiésbaskardiaimagyaroknak is. Az illy helyekról kolcsünzütt népne-

vek külünüsen a'hiínfelckezeteknélmutatkoznak. Tbeophanesa'IX-dik szá-

zadban éltirdmondja: „AdEurum Tauaidis Turci habitant quiolim Massage-

tae vocabantur, quos Persae sua lingua Khermichiones dicunt" '). Ezen

tanutétel szerint a' persák nevezék saját nyelvükün a' Don-tól délkeletre la-

kó turkákat, kik szerintehajdanMassa-Geták(nagy-geták)neve alatt voltak

ismeretesek, kermi chionoknak. Persa és turök nyelvben mais cher m an,

chirmen, germen, hirman, h ir m en: várost, váratjelent; innen Ak-

k e r m an , Fejérvár, Biclogrod a' Dniszternél ; К ara-h i r m с n , Feketevá-

ros a'Dunánál; Sar-Germen, Sárgavár Krimeában: melly szerint: Chermi-

chion: vár-chun azaz kún. És vizsgáljuk mar a' torténeteket, találunk-e illy ne-

vühúnnépfelekezetet? Igenis találunk: ittvannaka' Var-chuniták azaz vár-

k únok. Theophylactus iija ámbar a' név' eredetére kétes érteleminel de magá-

ra a' névre világosan: „Haec in Oriente adEluvium Til accolit, quem Turcae

Nigrum appellore soient. Eins vetustissimi principes Var et Che unni vo

cabantur , a quibus et¡am nonnullae /IIaпаи gentium adeptae sunt appellatio-

fiem, ut Vor et Chuti ni nominare?itur"7). A' kik még ma is kételkednek

') Theophanes By /.ant inus in Photii Bibliotheca. Bonnae, 1821, in 8. pag. 26. a.

') Theophylacti Simocattae Historiarum Lib. All. cap. 8. Bonnae, 1844. in 8. pag. 284.

II. Köt 30
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a' chun, hun, kún azonegy jelentésén, reájok kár volna szót vesztegetnünk.

Ha voltak vár-kiínak ; ha létezett egykor Bosporanus (Ás-purgio , vasvári)

nép; ha voltak továbbáTyri-Geta(Tur, Tyras folyrí melletti Geta), Ost-Fal,

Vest-Fal 'stb. geographiai nevúnépek, miérf nelehettek volna závártói ma-

gyarok? A' „zar, závár" mint geographia nevezet foltaláltató Persia' vi-

dékein „zoar, zur" formaban hegyszoros vagy kapu' jelentésére. Proco-

pius irja a' kaukaszusi závárról : „AdPo rtas — quae IJunnos ricinos in Persa-

rum ac Romanorum oras inducunt: Tzur altera, altera veteri nomine Ca s-

p t'a dicitur" l). A' rtímai idókben Amidának , (most Kara-Hamid , Diar-

bekr) hol Л minian ils szerint a' V. Legio Parthica tanyázott, egyik kapuja

Mar-Zoara nevet viselt 2). De miért mindezeket bizonyitgatni , midôn

ott áll Darius emlékeiben a' szomszéd tartományok kozé sorolva „Sap ar

día" az eldbb fölhozattak szerint; mibôl Závárto vidék vagy tartomány'

lételét épen a' kérdéses részeken , az nem fogja fol , ki efféléket combinál-

ni nem akarja. Hogy krónikáink mélyen halgatnak a' „zavártói" névrôl .

semmit sem bizonyit állitásunk eilen; Etelküz es Lebedia névrdl sein tesz-

nek egy szóval is emlitést; de azért ugyan kételkedhetni-e a'régibb magyar

lakhelyek' illy nevé fülütt ? —

Parthiáboii 21. §. Mikor koltözött ki Parthiából a' magyar nemzet .' ezen kérdés

gürdül immár elonkbe a' parthus vérség' iolderitésénél.

Itt sem alszik ki a' világitó szovétnek, ha elég gondot fordit ra a'

nyomozó.

A' sassanida persa iíj dynastia álral 229-ben szétszórt Parthusbiroda-

loinbnl, hogy ki nein kültözütt az egész parthus néptomeg, hanem birto-

kának a' persák- es ruinai uralom ala jutásával azokban hatalma tiprottan

vonta meg magát : igen természetes. Egy részok , külünüsen a' fóbb csalá-

dok , az éjszakibb vidékeken honoló scytha rokon népágazatokhoz , kik

húnok , khazarok, massageták, turkák- 's egyéb különbözo névvel jegyzet-

tekhez csatlakozék : ugyanazért , majd ennek , majd amannak nevé alatt

találjuk ful óket a' Kaukaszus és Caspiumi tenger kürül , hol a rdmaiak-

kal, hol a' persák mellett harezolva. A' Parthiában maradt magyar feleke-

zet egyik részc , mint fönebb a' matzarvári dolgokból értettiik a' sze-

renese' forgandóságához képest néha a' romaiaknak, majd ismét a' persák

') Procopius, De bello Gothieo. Lib. IV. cap. 3. Ed. Lipsiae, 1833. Part. H. Vol. II. p. 465).

:J Assemanni , Bibliotlieca Orientali. Tom. I. pag. 274.
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nak lônek alattvaldi. A' rdmai hirtokokban, jelesen Foisd'-Mesopotámiában

lakd parthus ivadékok nem jelentéktelen szerepet viselének a' IV-dik szá-

zadban mint rdmai zsoldosok, több rdmai parthus ezred alakulván keblük-

bdl, kik szüld fuldükün védték persák eilen a' rdmai hatalmat. Ammianus

Marcellinus irja Tigris melletti Singara varos' 360-dik évben persák általi

ostromárdl: „Tuebantur autem haue (Singaram) civitatem Legiones duae,

prima Flavia , prim aque PARTHICA, et indigenae plures , cum auxilio

equitum illico ob repetitinum malum inclusorum: qui omnes , vt dixi, vinctis

manibus ducebantur, nulloiuuante nostrum". — Alább ugyancsak Tigris mel

letti Bezabda vagy Phoenica varos' ostromárdl : „Ad cuitis tutelam tres le

giones sunt deputatae, secunda Flauia, secundaque Armeniaca, et PAR

TI!ICA itidem secunda , cum sagittariis pluribus Zabdicenis , in quorum

solo tunc nobis obtemperautium hoc est municipium positum" '). Ismét Va

lerius Constans császár' к o rát érdekelve a' 359-dik évben persák által el-

foglalt Amida városrdl beszéli fönebb: „Cuius oppidi (Amidae) praesidio

erat semper quinta PARTHICA legio destinata, cum indigettarum

turma non contemnenda(t s). Néini rdmai sirkoviin olvastatik Muratorius-

nál : „LEG III. PARTHIC." *). Rdmában a' Capitoliuin udvarán levó em-

lék' sorai : „Leg. I, Leg. II, Leg. XIII. PARTHICA" neveket is tartalmaz-

nak magukban. Az 1 , 2, 3, 5 és 13-dik parthus legidrdl világos bizonysá-

gokkal birunk im'ezekben; mikbdl eléggé kitünik, hogy birodalmuk üssze-

rogyta után a' IV-dik században nagy sokaságií parthus nép lakott a' me-

sopotámiai rdmai birtokban, mellybdl a' persa hataloin' terjedtével nyo-

mult éjszakra scytha néprokonaik küzé. Nem tudatik ugyan minden legio

■nevének eredete 's oka; azért határozotteággal állítani mind e' kinyomo-

zott parthus legidknak született parthusokbdl szerkezetét valamint vakme-

rdség, úgy másrészt egyedül a' parthusokon vett gydzelemrdl ekkép neve-

zetüket állitani mero csalddás lenne. A' Parthusbirodalom' enyészte után

a'persiai határoknál tanyázd legidk is viselék e'nevet; ebbdl méltánkovet-

keztethetni, hogy a' Legio Brittanica, Legio Germanica 'stb. példájára nem-

zetségi és származa i billeget viselt a' parthus legio. Meg kell jegyeznünk

általában a' parthus névról, hogy az arsakidák birodalmának összerogyta

') Ammiani Man- lliiii Rerum gestarum. Lib. XX, cap. VI, Vil.

') L. с Lib. XVIII cap. IX.

') Katancsiich M . P. Ietri Adcolarum Geographia retas. Budae , 1827. in 4. Part. Il, pag. 383.

30*
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után is használtatott egyideig a' sassanida persákra fdleg rdmai irdk által.

így példáúl olvassuk Eutropius IV-dik századi irdnál Licinius Valerianus

császárrdl ¡Italian a' persákotparthusoknak is nevezni: „Vallerimius in Me

sopotamia bellum gerens ,. a Sapore Per s arum rege superatas est : тот

etiam capitis, apud Part ho s ignobi/i Servitute consenuit" '). Л' massageta

nevezet is kedvezó eredméuyt ad kutatásunknál. Daravár ostrománál 530-

dik évre láttuk fönnebb, mikint 1200 massageta vivott együttBelizár alatt

a' rdmaiakkal persák eilen, Su nie as, Augan, Simas és Asean leven

vezérük. Hol vették magukat ezen massageták? talán a Volga' torkolatától

menénekDara' védelmére? d nem. Ok a'závártdi paribus magyarok' ivadé-

kivalának a'scytha néptorzsük' eme' gyakorta fülváltva használt nevé alatt.

Nem gyéren bivattak kcsdbb korban is massagetáknak a' magyarok. A'

XHI-dik század' elsd felében élt spalatroi fdesperest Tamas cgyenesen a'

massagetáktól származtatja le a' magyarokat ekkép irván: „Hisfere tcm-

temporíbus , pars aliqua Ge/itis MASSAGETU3I egressa de regione sua ,

quae MAGERIA nuncupatur, venu in multitudine gravi, obstantia quaedam

dévastons , todam Pannoniam ex utraque parte Danubii oecupavit" 2). Tel-

vék a' byzanezi irdk a' kaukaszusvidéki ebun, hún, massageta, tur

ca 'stb. változatos nevú scytba népnek gurögükkel együtt barczolásárdl

szdld biradásokkal , fdleg Heraclius korában ; és épen ez iddre tiízi a' nagy

bit <ló Nestor a' magyarok' ftiltünését fejér Ugriknak nevezvén óket, vala-

mint a' besenyd-kúnokat fekete ugriknak. így ir a' legrégibb szláv krdni-

kás: „Hierauf kamen die weissen Ungern, und erbten das schlavonische

Land , nachdem sie die Volochen verjagt hatten, die dieses Land vorher ein

genommen hatten. Diese UNGERN fingen sich unter dem HERACLIUS

zu zeigen an, und ZOGEN MIT IHM GEGEN DEN PERSISCHEN

ZARA'OSRU" s). Ingadozhatlanulálltebátazoroszévkünyvekszerint, mi-

kép a' Fannoniába költözütt magyarok Ileraklius császár korában (610

641) tüntek fol mint líjolag független nemzet, és mellette barczoltak is

Kozroes persa király elleni háboruban. — Tekintsünk mar most a' byzanr

') Eutropii Brtviarium Historiae Romanae. Lib. IX. cap. Vil.

») Historia Salonitana. Cap. 14. In Schwandtneri Script. Herum Hungar. Lipsiae, 1746. in fol T

III, pag. 548.

') Nettor, von A. L. Schlözer. Göttingen, 1S02. in 8. 11. Th. S. 144.
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czi irókba, 's vizsgáljuk, kiket es milly nevü scytha népet hirdetnek

Heraclius' frigyesének a' persák eilen.

22. §. A' VHI-dik század végével élt (+ 828.) constantinápoli patriar- "^¡¿"^

cha Nicephorus 615-dik évre tiizve Chosroes persa királynak a' rómaiak magyarok-

ellen ujabban inditott háboruját, 622-dik évncl irja: mikép Heraclius es.

a' Feketetengerre kelve a' lázok' tartományában (Lazica) kikütvén , onnan

a' tur к á к fejdelméhez (ad Turcarum principem) ajándékokkal ellátott

küveteket külde, azt a' persák ellcni hadba társnak bivandúul; ki is meg-

igéré a' segedelmezést. 625-ben Heraclius a' megérkezô seregnek elébe-

menvén, midón a' vezér halla a' császár' jelenlétét, a' turkák' nagy soka-

ságával eleibe siete, és lováról leszálván, elotte íoldrebonílt; melly tisz-

telkedést kovetói is utánzák. Látván a' császár a' nagy megtiszteltetést, a'

vezérnek kijelenté, hogy, ha aliando és hü barátságra akar vele lépni,

lovon ülve is küzelitsen hozzá, fiánuk nevezvén ót. Es így, a' császár

ülelésére boesátatván, az, fejéról levevé koronáját, 's a' turka vezér' fe-

jére tevé. Ezután vendégségre h i van meg, a' lakománál használt minden-

nenníi edényeket és eszküzíiket, királyi Oltüzettel és draga küvú ékessé-

gekkel együtt neki ajándékozá. Hasonlókép adott más ékességeket az ót

kürnyezó két fdnuknek, miket saját kezével oszta ki. Azonban, tartván

a' császár, ne hogy valamint az avarokkal türtént, magának ártson, ezen

frigyet erósen megkutütte , mert leányának Eudokiának arczképét elomu-

tatván, így szólt a' vezérhez : midón az Isten üsszehozott bennünket, aka-

rá, hogy fiam légy. line, itt leányom, a' rómaiak' királyndje, kit, ha en

gem gyámolitandasz , és ártóim eilen segcdelmet adandsz, neked nóul

igérem. Erre e' turkák' vezére a' gyünyürü arczkép' eredetiének szerelme

re gyúladván, az által e' szovetség' megerósitésére hajlandóbbá Ion. Tüs-

tént átadá a' császárnak a' turka hadsereget, mellyel Persiába nyomulván

a' városokat fuldülá és tüzoltárokat szétszórá. „Síatt'm igitur Turcarum

copias cum duce imperaIori tradidit. Quibuscum in Persidem irruens ,

opjrída subuertit atque ignis délabra prosternit" !). — Szinte azon idókor-

ban élt Theophanes csekély külünb?éggel de nyomúsabban így adja eló az

esetet 617-dik évre jelülve: Heraclius Lazicába menvén, ottani kevés mu

latas után a' keleti rurkákat, kik kazaroknak hivatnak {„Turcos orientales.

') Sanen Nicephori Breviarium rerum po«t Mauritium geitamm. Bonnae, 1937. in 8. p. 17, 18.
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quos Chazaros vocant") hadi szüvetségre édesgeti. — A' kazarok a' caspiu-

mi kapukon áthatolva Persiaba rehantak, és Ziebel {ZußijX) vezér alatt

(ime a' Csepel' Arpad lovászmesterének és arrdl hivott dunai szigetnek

mar a' kazaroknál használt kiín-magyar neve, mellyet Bêla kir. névtelen

jegyzóje cap. XLIY. Sepe 1-nek ir) , ki a' csákán (Chagan) íitáiini méltri-

sággal birt, Adroega tartományba bebatottak, és a' merre csak menének, a'

persákot rablánczra füzék , 's a' várusokat meg falvakat túzzei pusztiták.

Azonban a' császár Lazicából eltávozván, azoknak eleibük nicnni 's hoz-

zájuk csatlakozni igyekezett. Midón Ziebel a' császárt meglátá, eleibemene,

nyakát megcsókolá 's hódola neki , mit a' persák Tiflisból néztek. A' turkák

hadserege pedig földig bajolván ábrázattal leborúlt, militan a' fejdelmi

tekintélytól áthatva, szokatlan tisztelkedés nemével, melly azonban a* po-

gányoknál ünnepélyes divatií, a' császárt üdvüzlé, a' hadvezérek bérczte-

tókre menve, hasonlo módon leborulának. — Ezután Ziebel negyvenezer

válogatott vitéz férfíakat a' császárnak haditársképen rendelvén , saját tar-

tományába mené vissza. A' császár azokat maga mellé vevén Chosroes ei

len induit. „Selectos tandem viros strenuos ad quadraginta milita

Zirbelns belli sociis imperatori assignai-it , et in proprium postmodum regio-

tifin secessit. Imperator Ulis sibi ádiunctis, adversas Chosro'èm perreriP1 ').

Ismét irja 618-dik évre: „Hoc anno ¡am ámense Septembri Jl e ratitas

una cunt Tur cis inopinato propter imminentem kiemis rigorem in Per

sia m inrumpens Chosro'ém, ubi rescivit expeditionem , in animi anxie-

tatem et stuparem coniecif' ').

Világosan kitúnik e* két híteles iróbói a' Heraclius idétt szüvetséges

gyanánt negyvenezer vitéz férfiakbúl álló, Kozroes eilen vivott magyar

seregnek aJTurka és Hun meg К a z a r névvel illetéee ; b) n y il van

all , mar akkor a' Kaukaszus' éjszaki részin lakta a' magyaroknak , in intan

a' caspiumi kapukon menve rontottak be Persiába.

A' mi a' Turk a, Hun és К azar neveket illeti: mar ekkor ve-

gyesen és íulváltva basználtattak byzanczi iréktdl e' nevek a' rokonnyelvú

és vérségií scytha felekezetekre. Turcusoknak neveztettek küzonségesen a'

magyarok, ekkép hivá óket Leo Sapiens és Coustantinus Porphyrogenitus;

') Theophanis Chronographia. Honnae, 1830. in 8. Vol. I. pag. 485, 48G.

*) Theophanes 1. с. pag. 489.
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melly nevezet Theophylactus szerint a' persáktól ruháztatott rájuk : „Hun-

nit ¿taque in oriente Boream versus incôientibus , quos Turcas vocare

Persis mos est." — Ismét : „Sunt autem Hи /in i habitantes in Oriente,

Parsarum cicini , quos midti usitatiore vocabulo Tи г с a s nuncupant" '); es

tulajdonkép egy értelmú a' partíais névvel; a miból azonban távnl sem

küvetkezik a' mostani türükoknek parthus származásuk , inert ezek Oz-

manról a' nemzet' alapitójáról ozmanoknak (Ozmanli) szeretvén inkább

b i va tni, maiglan idegenkednek a' „türk4* névtdl. A' bun, chun(kúnj

nevezet használtatott a' partbusokra is; ekkép (Uni) nevezi óket Menasses

Coiistantinus ; valamint megforditva partbusoknak hivattak a' kiinok iié-

melly lengyel és német irék, mint Radevicus, Kadlubko, Anonymus Saxo,

's a* livoniai krdnika' névtelen iroja allai.

Heraclius idétti lakhelyükból partíais magyar óseinknek tisztán föl-

derül mar az is, bogy a' VII-dik században nein laktak tübbé Parthiában;

és e kikültozésük határozottabb idószakára nézve is birunk türténeti ada-

tokkal. A' Derben d-Nameb , vagy derbendi krónika, melly credeti-

kép arab nyelven i rat olí , és sokkal késdbb Mohammed-Avali-Akaszi által

torob-tatár nyelvre forditatott le, melly bibás forditása, még hibásabb le-

iratása , és késóbb beleszott adatai által sokat vesztett bitelességében a' cri-

ticusok eló'tt ; általánosan elismertetik mégis azon érdeme, hogy számta-

lan tényeket foglal magában, mik híteles és tiszta forrásokból meritvék,

's a' keleti türténetekre beeses világositásokat nyiijtnak. Ezen Derbendi-

krónika érdekes tudésitást bagyott fön a' magyaroknak Kr. sz. után 550.

év koriili éjszakfelé koltüzésérol , midón egy helyütt mogol néprol be-

szél. Hogy e' mogol nép alatt inogor azaz magyar népség értetendd,

világossá lesz magabol a' szüvegbdl; más részt, kczzel fogható az arab R

betúnek (Re j^ L betiíveli (Lain J) hibás fblcserélése. Az mondatik

benne, bogy Muhammed' születése elótt 70. év kürül a' mogor nép' szám-

talan felekezete mutatkozván Derbend' vidékén, (ittvolta kaspiumi kapu,

vaskapu) minthogy tomérdek néptomcg' hóditásainak a' vidék' térei elég-

telenek voltak, azért egy nagy részük tovább nyugot felé koltüzott, a'

másik a' Volga folyé' mentiben messzibb éjszakfelé fordula, bol Bulgár

') Theophylactus Simocatta , llistoi iaruin Libri. Bonnae, 4834. in 8. Lib. 111. cap. 8. Lib. I,

cap. 8. pag. 124, 47.
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várost épité, melly most Kazánnak hivatik. A' nyugot felé koltüzo mogo-

rok inkább éjszak-nyugotra tcrjeszkedének k¡ , és MADZSAR várost ala-

piták. Ekkép hangzanak a' krónika' saját szavai Reineggs' ford itasa sze-

rint: „Ungefähr 70. Jahre vor Mohamed's Geburt, zeigte sich ein unzäh

liger Schwärm verschiedener Mogolischer Völker. — Da aber für diese

grosse Anzahl der Völker der Raum ihrer Eroberung in diesen Gegenden

nicht zureichte ; so zog ein grosser Theil davon weiter nach Westen, an

dere wandten sich längst der Wolga Ufern , mehr nördlich und erbauten

die Stadt Kasan, welche sie damahls Bulgar nannten. Der westliche Zug

der Mogolen breitete sich mehr nach Nordwest auf, — und MADZSAR

gründete" '). Csudálatosan emeli a' Derbendi krónika' ezen elóadását vagy

csak az is, bogy л messzibb éjszakra költüzütt ¡Г Volga' martjainál letele-

pült, ésBulgar vagy Bular várost alapitotta másik felckezetben, —

hol IY. Béla király' korában Julianus prédikátori szerzetesbeli magyar

ut .izó' tudósitása nyomán mëg Icteztek magyarok 2) , a' Takson vezér alalt

(960— 972) honunkba kóltüzütt bulyárfuldi magyar nyelvií, egyediíl val-'

lásban külünbüzó izmaelitákra ismerünk, mint cgyhclyütt bóven bebizo-

nyitatott 5). A' hikültüzött part bus magyarok ekkor épiték iin' Kuma mel-

lett a' nagyszerü romokról most is ismeretes MAGYAR várost 4). E' tar-

tományból csapkodtak be, mint eltfbb láttnk, késóbb is tübb ízben a' cas-

piumi és kaukaszusi kapun által Persiába, hún, chazar meg turka nevezet

alatt, mar nem ugyan a' persa sassanidák, hanem az ezeket 652-ben vég-

kép megbuktatta arab abbasidák eilen harczolók. Theophanes beszéli tübbi

küzt 720-dik évre a' kazarok' Persiában nyert gyózedelmét : „Hoc anno

filius Chagani Chazar iae principis Mediam et Armeniam infestis armis

vexavit , et Garachum Arabum ducem in Armenia obviam factum una cum

adiuncto exercitu delevit tum vero Armeniorum et Medorum provincias de-

populatus , magno sut nominis terrore Arabibus relicto , domum rediit." Is

') Reineggs, Allgemeine Historisch-Topographische Beschreibung des Kaukasus. St. Petersburg

u. Gotha. 1806. in 8. IM. ]., S. 66.

') Desericii Innor. De initiis ac Majoribus Hungarorum. Budae, 1748. in fol. Tom. I. pag. 175.—

Hormayr, Die Goldene Chronik von Hohenschwangau. München, 1842. in 4. H, S. 67, 68-

Ebben egy másik , az elôbbitôl kulönbözu tudósitása foglaltatik Julianusnak.

') Jerney J. A' magyarországi izmaelitákrúl , mint rolgai bulgárok- és magyarnyelvu nepfclekf-

cetról. Budán , 1845. ьг.

*) Jerney, Л' Kúma melléki Magyar városrdl. Tudománytár. 1843 , 1. Kot. 7. k. 11. II. Küt. 67. kk. II.
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met 721. évre az araboknak' a' turkák' határába beütését; „Hoc anno Mo-

salinas in Turс or urn terras expeditionem suscepit, consertoque in in-

vicem praelio , plures ex utraque parte cecidere" '). Ugyan б a' 756. ¿vre

eloadja , miszerint a' turkák másodszor a' caspiumi kapukon áttürvén , az

arabokkal üsszeütküztek , middn is mindkét részrdl számosan hullottak el:

„Нос а/то Tur с i in Caspias portas et Iberiam irruptionem secundum fe-

cerunt , pugnaque cum Arabibus conserta, ex utraque parte cecidere non

paua" 2). Ezen Kaukaszus folütti hazájukra czéloz Constantinus Porphyro-

genitus, middn Volga és Jaik' torkolati kürül, mar nem átalános nemzet-

ségi, banem felekezeti MAGYAR névvel jelülve, a' besenydk (Paczina-

kitae) és uzok' szomszédságában lako mazarokat einleget, mondván :

„Sciendum est Patzinacitas a principio ad Atel et Geevhflumina habitasse,

Usque contérminos fuisse populos Utos , qui MAZARÍ atque VZI coguomi-

nantur" ъ). Czáíolhatatlan bizonyságok ez elsoroltak , dseinknek Hera-

clius idétt mar a' Kaukaszus' fblsó részein Magyar varos kürüli laktának

meghatározására.

23. §. Eléggé indokoltatott a' fonebbiekben abbeli állitásom , hogy a Hún-Saba-

rolt.

Parthusbirodalom' 229-ben¡ folbomlása után a' parthusok' egy része a' sas-

sanidák által elfoglalt tartományokban maradt ; másik a' Rdmaib¡rodaloln,

persiamelléki vidékein vonta meg magát; a' megaláztatást 's idegen ural-

mat nem turd nagj'obb felekezet pedig a' Kaukaszus' éjszaki tájékin , mas-

sageta, hún, kazar's turka név alatt ismeretes kún rokonaikboz kültözve,

a' Volga- és Dontorkolat küzti tág fbideket azokkal együtt lakván mind az

ideig, mig nem a' Donon átkültüzve, Lebediában tüntek ful. Ezen, majd

500 évre terjedd iddszakban a' batalmasb hún félekezetével olvad egybe

türténetünk. Állitásomnak tíirténeti valdságát a' mondottakon kivül még

két rendbéli fény' bebizonyitásával igazolhatni, melly is ide megyen ki :

1. Ä' závártói nevet Parthiából magukkal viven a' húnok köze', annak

egyik felèkezetét alkotva tobb századokig meg is tartották némi kiejtési cse-

ke'ly változattal.

0 Theophanis Chronograph ia. Bonnae, 1839. in 9. Vol. I, pag. 626.

J) Theophanei , 1. с pag. 672.

») Constantinus Porphyrogenitus De Thematibus et de Administrando Imperio. Bonnae , 1840.

in 8. pag. 164. — De Admin. Imp. cap. 37.

II. Küt. 31
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2. A' parthus országló esa/fid' ivadékai a hинокmil mint királyok tûn-

нек fol a késôbbi idôkben.

Az elsôre nézve kéttelené teszik a' byzauti cgykoni irók a' Ininok

kùziitt savar neviï felekezet' funlétét. A' к ut Cok' kiivetkezd elsorolásábdl

tanulhatjuk ugyanis, miszerint valdjában a' Kaukasziis korül laktak dk a1

többi húnokkal egyiitt. Priscus Rhetor 440-dik körül einleget a' hiínok kü-

küzütl létezd és az abarok eilen barczoló Sabir (¿aßeigot, 2'aßioot) népet.

„Hae gentes (Saraguri, IJrogi et Onoguri) propriis sedibus eiectae, commis-

su pugna cum SABIIÍIS, quos expulerant Abares, et ipsi quoque extorres

facti a gentibus , quae Ocea/ti littus accolebant , sed sedes suas relinquerant

propter ingentes nebulas ex maris vaporibns ortos et propter magnam ingruen-

tium gryphorum multitudinem , quos non prius recessuros esse fama erat

quam genus humanuni dévorassent: qiäbus calamitatibus exciti in finitimornm

sedes irrumperunt" v). Procopius 500-dik év korül élt torténetird beszéli :

„SABJRI (2"äßt*coi) , gens Ilunnica, ad Caucasum habitant , frequen-

tissimi, et in inultos principatus rite divisi. Principtim a/ii cum imperatore

Romano, aliicum Versarum Rege amicilia veteri coniuneti sunt"2). Továbbá,

ugyan d: „lis se adiunxerant tria II и tino r um milita eorum, qui rocantur

SABJRI: bellicosissima sane gens" 3). A' kaukaszusvidéki népek' elszáin-

lálásánál irja: „Zechi praeterea postque /ios II пни i cognomento SA-

BIRI". — Ismét. „Ibi Ilunni, quos SABIROS appellant, et aliae

quaedam gentes Hunnicae" — „SABIRI Romanorum socii"' — „Allectis

Hunnorum SABIRORUM numerosis auxiliis" *). A' VI-d¡k század' el-

so felében élt Agatinas bcszéli rdluk mint eldbb a' rdmaiak, aztán a' pér-

sák mellett harczold néprdl : „Milites autem mercenarii nation e Ilunni,

qui SA BIRI rocantur" Alább: „Adera/it vero Versis etiam Hunnorum

SABIRORUM mercenaria auxilia. Est etiim haec natío et maxima et po-

pulosissima simulque et bellorum et rapinae sitientissima, quae perpetuo fo-

ris externo in solo degere amat, semperque aliena appetere, solius mercedis

causa et praedae spe modo quidem his , modo Ulis , nunc alteri aticui sese

') Dexippi, Kunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri Historiarum quae supenunt. Bou-

nae, 1829. in 8. pag. 158.

:) Procopius, De bello Gothico. Lib. IV. cap. 11. ed. op. Bounens. Tom. II. pag. 509.

!) Procopius , De bello Pérsico. Lib. I. cap. 15. Ed. cit. Tora. I. p. 74.

') Procopius, De bello Goth. Lib. II. cap. 29. 1 V, cap. 3, 14, 17. ed. ¿it, Topi. II, pag. 288 \ 409,

529 , 548.
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in belli et pericuhrum societaleut coniungendo, in contraria subinde mutatur.

Frequenter enim cum Romanis , frequenter vero cum Persia inter sese bel

lum gerentibua praelium inierunt , et exiguo temporis spalio interpoaito mo-

do his, modo illis mercenariam suam operant locarunt" '). Menander is több

izben emlékezik a' sabirokról. Az avarok' hadviselcseirJI irja: „Primum

quidem Utiguros , tum Salos, Uuwticam gentem, debellarunt , et SABIROS

everterunf* 2). Továbbá : „Sub Tiberio Caesare Romanorum duces , impetu

in Albaniam facto, obsidibus a SABIRIS et aliis gentibus acceptis, Byzantium

venerunt. Et cum legati Alanarum et SABIRORUM venisseut , qui se Ro

manis dederant , Caesar eos benigne et hnmaniter excepit". Ismét: „Лес

enim exercitus Romanorum collectas erat ; sed miUtibus , qui sub Curso et

Theodore merebant , nuntiatum erat, lmperatorem iraiuni esse propterea ,

quod in Albaniam irruentes , SABIROS et Albanos non pen¡tus snstulissenl

et exterminassent : quod quam imprudeiiter fecerint; ipsos ex eventu Cogni

tion habere ; etenim coufestim SA BIRI a Romanis defecerunt. Itaque rebus

tarn male gestis, poenitentia commoti, rursus in Albaniam ¡mpetum feceru/il,

et legationibus SABIROS et Albanos suis sedibus excitos citra ripas Cyri

amnis collocarunt , ut in posterum in Romanorum ditionis regionibus habita

ient 5). Thcophylactus Simocatta VII-dik századi irónál olvassuk : „Sarselt

et Unniguni et SABIRI et insuper aliae gentes Ни и nicae , postquam par

tem Var et Chunni ad loca sua confugientem videruni , ingenti metu percns-

sae sunt, quod advenus illos Abaros esse suspicarentur" 4). A' IX. század'

elein élt Tbeophanes kuvetkezó nevezetes torténetet beszéli ezen , általa

mar Saber névvel illetett népról 520-dik évre ti'ízve : „Hoc insuper anno

mulier quadam barbara ex Un nis SABER vulgo nuucupatis , nomine Boa-

rex, vidua, adductis secum Unnorum millibus centum, in Romanas partes

tramit: haec animoso viro suo В a lac h Uuniс is regionibus imperitabat.

Duos vero reges ex alia Unnorum nal¡one , quae partes interiores habitat ,

пошей uni Styrax et alteri Glones , a Cabade Persarum rege ferendis sibi

suppetiis , et Romanos bello vexaudis accitos , et ¡am per regionem subditatn

ad Persarum loca, cum millibus hominum viginti transitum habentea, artnis

 

') Agathiae Myrinaei Historiarum Libri quinqué. Bonnae, 1828. in 8. Lib. III. cap. 17. Lib. IV

cap. 13. pag. 177, 233.

') Excerpta e Menandri Historia I. cap. 2. Ed. cit. Bonn. pag. 284.

») Excerpt. Menandri I. с 11. II. с. 13. ed. cit. pag. 317, 393. .

*) Theophylacti Simocattae Historiarum Lib. VII. cap. 8. Ed. Bonnens. pag. 284.

31 *
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illa excepit, et mfrusta concidit: et eorum quidem regum unиm Styracem

rocatiitn in bello compreheusum , rinculis alligatum , Cpolim imperatori mi-

sit : Glottem autem in pugna intetfecit. Ita detnum armoriim societatem et

pacem cum imperatore lastimarlo mulier perpétue servarit" '). Szintezen

«setet szóról szrîra adja Cedrenus XI-d¡k századi ird, Hiuini, Bareza, Ma-

lacb es Gloes névváltuzatokkal 2). Ugyancsak Theophanes jegyzé fui 508-

dik évre: „Hoc anno Unui, quibus SABER appelatio , Caspiarum porta

ntm limitibus emensis, Armeniam suis incursionibus infestarunt, Cappadociam

que et Galatiam et Ponturn depopulate', ad Ettchaita usque, quae tantum

haud subegerunt progressi sunt" l). Létezett tehát e' hiven elsorolt adatok'

nyomán az V-, VI- es VII-dik században a' húnoknak saber es sabir név-

vel megkülünbüztetett felekezete; mellyról bizonyos: hogy Kaukaszus'

vidékein lakó, barczias, fiïggetlen, majd a' keleti császárnak, majd a' per-

sáknak báboruság alkalmával segédkczet nyujtónép vala. Minthogy a' Par-

tbusbirodalom' elcnyészte után meriil fol leginkább jelcntékeny népségre ru-

liázva a' Sabar nevezet: annak a' partbiai Sabartenon vidékéról szárma-

zása kéttelené valik; valamint az is bizonyossá leszcn, niiszerint a' magya-

rok' Constantinus fontartotta Sabartoe név ezen Saber-ral kapcsolatban

all, sut azonos; mellyekbôl onként foly, a' mit mar tübb ni dal rdl mutogat-

tam, bogy óseink Partbiából kikültoztük után a' rokon vérú és nyelvií Inín

nemzet küzé vonták magukat, 's azoknak egyik ágazatát alkotva barczoltak

Heraklius idétt a' persák eilen. A' sabar, saber, sabir vagyis igazab-

ban závár név eltúnik ugyan mar VIH-dik században a historiából : de

világos tanubizonyságot teszen Constantinus császár, bogy Árpád' magya-

rai regenten sabartoe-aspbaliknak azaz závártói erósitettcknek hivattak.

Egy cseppet sem hibázott ezeknt4fogva Hammer Purgstall József , midón

kutatásinak egyik Tontos eredménye sorában fnlmutatva a' magyar és savar

név' azonegy népségre vonatkozását vitatá iinezekben: „Dafür, dass die

Mathscharen Theophylakt's eins mit den Hunnen Zavaren oder

wie sie die morgen/äntischen Geschichtschreiber nennen mit den Chuue-

schwären und den byzantinischen Hunnen Sahiren (2aßt)Qoi) seyn,

spricht der Name der nich ferne ton dem Mas char Theophylakt's gelege

') Tlieopliunis Chronographia. Konnae, 1839. in 8. Tom. I, pag. 269.

') Georg. Cedrenus. Komme, 1838. in 8. Tom. I. pag. 644.

') Theoplianis Chronograph. I. с pag. 249.
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nen Stadt der Sahiren BtvSoaaßttcuv (Thoph. L. III, c. 5.) Bend (das deut

sche Band) ist der persische Nähme für Damm (oder Wall) und BevSoaaßeicov

hetsst der Damm oder Wall der Sahiren" ').

A' második rendbeli tényt illctóleg küvetkezóket jegyezzük meg.

Mar többszür szdba hozattak a' massageták, kiktôl óseinket némellyek által

származtatni imént láttuk. A' parthusoknak azokkali rokunságát, és biro-

dalmuk' füloszlása után uralkodó családbelieiknek éjszakfelé ugyanazoii

massagetákboz vonulását legtisztább fényben ni mai ja elônkbe Faustos By-

zantinus IV-dik századi ormény torténctird, állitván: hogy а massageták'

királya Szanészán a' parthns arszákok' véréból vala, épen mint az ürmé-

nyeken uralkodó királyok is abból származtak. Szinte j)artbus királyi csa-

ládbdl ercdett Gergel püspök, kinek a' hiínok általi megülerését, vagyis

szilaj lora kütüzve a' vadon-ban halálra lett burczoltatását hivcn megirja

Faustus; melly elóadásánál az legméltóbb figyelemre, hogy midó'a szerintt-

Gergel püspük a massageták királyánál hirdette a keresztyén vallást , az

ellene folbószült nép nem messageta, banem bún nevezettel illcttetik a);

a' ni ¡Ixil nyilván leszen a' két névnek azonegy nemzetre vonatkozása. Ezen

kül Theophanes' bizonyitása is, melly szerint a' massageta név a' turkák-

(magyarok és kermikbionoknak (vár-kxínoknak) vala tulajdona. „Ad Eu-

rum Tanaidis Tttrci habitant qui olim Massagetae vocabantur , quos Persae

sua lingva Kermichiones d/'cunt" 5). Hasonlékép Ammianus Marcellinus, mi-

dón a' partbusok' dstorténetére visszapillant, mindazon eseményeket nekik

roja fol , miket az aggkor massagetákról birdet. Megerdsiti nyilvánitásun-

kat Procopius , ki a' massageta és hún nemzctet mindig egynek veszi , *

világosan irja: „Massagetas, sive, ut iam cocant Himnos". Alább: „Inte/

Mas sag et as quidam erat parti agminis dux , magno vir animo et robo

re praeditits , qui paterno adeoque arito iure privilegium hoc habebat , ut in

quovis IIun no rum exercitu primus hostem aggrederetur" '). Ismét más

helyütt beszéli: „Inseqiientes enim Massag et ae, pro suaintractando ar-

cu singular! dexteritate cum rel celerrime currant inpulsis in terga felis,

/ululo illus minus sternebant. Hoc re modo gesta Constantinus Romain sul/

noctem cum Htennis redit" 5). Végre a' byzantiak' bajvisclésének massa-

—

 

') Hammer, Geschichte des osiiianischcn Reichs. ЛМеп, 1827. in 8. I. Bd. S. 283.

») Jahrbücher der Literatur. Wien, 1833. Bd. LXH. S. 63.

*) Theophanes Byzantinus in Photii Bibliotheca. Berolini , 1824. in 8. pap. 26. a.

') Procopius. De bello Vandálico. Lib. I. с. 11. ed. cit. vol. I. p, 359. с 18. p. 386.

') Procopius. De bello Gotthico. Lib. II. cap. I. éd. cit. rol. II. p. 146.

:.
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geták' módjára a' fejtetón üstükbe eresztésérdl írván , ugyanazt hún szo-

kásnak nevezi : „Sinciput capillitio ad témpora usque nudarunt , coma ad

occipitium promissa , ut Massagetae soient , nulla lege diffluere.- quarr

et hune hubitum Hunnicum appellavere1' *). Hogy tübbeket elhalgassak,

Evagrius YI-dik században élt cgyháztorténetird hasonldkép húnok' régibb

nevenek valija a' massagetát ígyen : „Hunni, olim Massagetae, tra

yecto ístro ac nemine obsistente incursiones faciebatU" *). Ennyi hitóles és

egykoní írdk' bizonyságtételei után bizvást szükkeblú" tudatlanoknak vall-

hatni azokat, kik a' külunféle nevekbdl itélve mindannyi külónbozd né-

peket vélnek a massageta, hún, sabar, paribus rokonfelckezetekben.

Bezárom mar a' két tétel' támogatását, 's úgy hiszem, bogy mind a par-

thiai sabartoënek a' hún-sabarban fùnmaradasa, mind a' partbus országlúi

családbélieknek a' luínok küzütt királykodása eléggé kimntattatott.

ciúoniták v. 24. §. Meggydzddhetett az elmondattakbdl mindenki arrdl, hogy a'

m"u-»i' sLr- mm-scytha népcsaládhoz tartozd, a' Kaukaszus' éjszaki szorosainál , és azo-

ttrtásaik. ^on tuj a- Maeotistó, lígy a Don- meg Volga' torkolatai kürül lakott nép-

felekezetek, kik a' kürülményekhez képest néha a' rdmaiak-, néha pedig

a' persák mellett harczoltaknak iratnak, majd egyetemi és ncmzeti, majd

ismét ágazati külünbozó néven fordulnak eld; meggydzddhetett jelesen az

iránt, hogy a' massageta, hún, turka, sabar, kazar 'stb. nevezetek azon

egy rokon népségnek legyenek sajátjai. Ezen adatok' kjmutatása után bo-

csátkozhatunk mar Ammianus Marcellinusnak a' türténetvizsgálók által

ekkorig figyelembe nein vett, de nem is értett, a' húnokra némi szoká-

saikat élénken jcllemzdleg, vonatkozd, és a' kún-magyar hajdanságokat

bámulatosan világositd sorainak magyarázatába. Regen észrevétetett mar

a' hún, vagy saját nemzeti kiejtése szerint kún nemzetnek az irok által

külunféle 's ezekküzutt fdleg Chun formaban használt nevezete. így hivja

dket Ptolomaeus gürüg írd mar a Il-dik század' küzcpén. HorVat István

hosszú sorát küzlé az ezen kiejtést használta iróknak, kiemelvén a' húnok'

tulajdonkép kiín néven hivatását 5). A'Chionita, Marcel li nus használta

formara még senki által nem tétetett észrevétel , minthogy ugyan d más

helyein Hunhi (Lib. XXXI. с. 23), és Сhunni (Lib. XXX. с. 8) név

') Procopii Historia Arcana , cap. 7. ed. cit. vol. III. pag. 48.

') Evagrii Scholast. Hist. Eccles. Lib. III. cap. II.

•) Hasznoe Mulatságok. Pesten, 1828. II. félév. 2, 3, 4, 5, 6. szám.
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vel élve beszcl a' hünokról ; pedig , ha Theophylactus' es Theophanes by-

zanti irdk' mar fïinebb (21. §.) idéztem sorai egybehasonlitva fontoltatnak

meg , tisztán álland , mikép a' húnokat vagy ki'mokat л persák Cheu и

es С h i о n , vagy К e г m i-C h i о n az az Yárkiín (Menandernél : Varcho-

nitac) neveu hivák; es ugyanezen helyes persa nevezet „t'ta" neinzetséget

jelentu raggal , mint Chamita, Semita, Kananita, Cumanita 'stb. nevek-

uél láthatni, alkalmaztaték Marcellinus által. Ezen i ni leginkább a' keif

ten tanyázú ruinai hadseregben katonáskodván buzamos ideig, füninaradt

(XIV— XXXI) könyveiben 353 évtó'l 378-ig terjcdó sajátkorabeli dolgo-

kat rajzolá; miknél, jelesen II. Sapor persa király elleni badjáratban sze-

mélyesen szerepelt. Eloadásaiba etbno- és geographiai ismcrtetéseket szó'tt

be: de minthogy raindenre saját tapasztalása ki nem terjedhetett, tühb

tárgyaknál régibb munkákból meritgetése derül ki. Illyennek nyilvánul

lnínokróli elóadása is. A' persa báboruróli tudósitásnál a' miket ful hoz, tu-

dománya küzelebbi crintkezésból származott. Miután az idétt a' húnok per-

sáknak voltak szovetségesei , azok' nevé szinte persa csatornán jutott hoz-

zá, melly szerint persák módjára Cbionitáknak irja oket. Midú'n 359-ben

Sapornak tübb szovetséges népekkel Mesopotamiába beütését érdekelné.

és némi megclûzùtt eseményekró'l bezzélne, megjegyzi: „Dumque ad Chio-

nitas et Eusenos (Uzf) haec scripta mittuntar , in quorum coiifitiiis agebat

hiemem Sapor , tempus interstitit longum.(í Alább: „Rex Persarum in con

finas agens cum С h ion it is et Gelanis (Alan? G hilan ?), omnium acerri-

mis beïlatoribus , pignore iciо societatis, reditunis ad sua, Tarnsaporis scri

pta suscepit , pacem Romanum principem nunciantis poseeré precatiua/n.''

Ismét, ni ¡don a' persák' Mesopotamiába nyomulását a' cordueni hegyekrôl

kémkedve túrtént ünszemlélete ut'tn eluadja: ,,/é/ morati integrum biduum,

cum sol tertius adfulsisset , cernebainus terrarum omnes ambitus subiectos .

quos horizontas adpellamus , agmiuibus oppletos innumeris , et antegressum

regem vestís claritudiiie rutilantem. Quem iuxta laenus incedebat Grumbates

Chion itarum rea;, aetate quidem media, rugosisque membris , sed

mente quadam grandifica, multisque victoriarum insignibus nobilis : dextra

rex Albanorum (Alanorumf), pari loco atque honore sublimis .- post duces

varii auctoritate et potestatibus eminentes : quos ordinum omnium multitu

de sequebatur , ex vicinarum gentium roboribus leda , ad tolerandam re-

Mi . .
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rum asperitatem diuturnis casibus erudita" '). Erthetni ezekból világosan ,

bogy a' chionita nemzet, és annak jelcntékeny hadsereggel Sapor' segitsé-

gére érkezett Grurabates nevú" királya, kit Marcellinus méltóságos tekin- ..

tete- es elhírhedt számos gyózelmei miatt emel ki, a' persákkal szoinszé-

dos vala, de mégis messzibb tartományból jüve, és épen a' kúnok vagy

búnok valának ezen idószaki geograpbia szerint éjszak felé tószomszédaik.

Végre, middn ezen benyomulás kovetkeztében Araidának (most Kara- Ha

mid) 359-ben lett inegtámadtatását , ostromát és persák általi bevételét

leirja, olly tiirténetet ád ció', mellyból a' cbióuok' halotti szcrtartása , to-

rozása es pompája, mi tóbb: emberalakú szobornak készitése derül ki. El-

heszcli ugyan is, bogy Icgcló'bb a' cbioniták királya támadta meg a' ró-

maiakat, és midón nyillóvésnyi távulságra állna tólük, mellette levó deli

termetú serdüld korbeli fia me liben lüvetett. Ennck elestcre a' chioniták

megfutamlottak , de, hogy a' holt test el ne ragadtatnck tólok , nyomban

visszavonultak, lármáikkal harczra buzditván hadaikat, kiknck egybetó-

dulásukkal jégzáporként bullván nyilaik, egész estig tarto kegyetlen harez

kerckedett: Midón pedig mar sütét lón, a' boltak' rakásából verpatak közt

vivék el a' királyñnak testet, saját nemzcti szokásuk szerint tartván ío-

lütte tort és gyászos pompât, t. i. szokott fegyverében némi szcles és ma

gos zsámolyra tétetvén, kürütte tiz pad bclyezteték, miken bolt ember-

bez basonló ékesitett alakok fckvének; aztán hét napig a' ferfíak csapatok-

ba scregelve lakmároztak és tánczoltak , énekelvén a' királyfit sirató szo-

nwrú dalokat. A' nók pedig jajgató sirás közt kesergék nemzetük' remé-

nyének zsenge virugaban lett kiirtatását; valamint Venus' tisztelói Adonis

ünnepénél siratni szükták ennek szobrát. A' holt test' megégetésc után bam-

vai és csontjai ezüst edénybe tétetvén , eltemetés végett neinzetéhez kül-

detett atyja al tal; egyszersmind tanácsot tartva megesküvck a' király, hogy

a' varos' elhamvesztáeával boszúlandja es engesztelendi meg egyetlen fia'

árnyékát. De halljuk Marcellinus' saját szavait: „Cum prima lux aduenis-

sety rea? Chionitarum Grumbates fidenter earn operam nauatu-

rus tendebat ad тоета, cum manu promptissima stipatorum t quem ubi

venientem iam telo forte co/ttiguum contemplator peritissimus aduertisset ,

contorta bullista fi/гит eius primae pubis adolescentem lateri patertio hae-

') Ammiani Marcellini Herum geitarura Lib. XVI. cap. IX. Lib. XVH. с. V.'Lib. XVIII. с. Vil.
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rentern, thörасе cum pectore perforâtо proj'udit , proceritate et decore cor

poris aeqitalibus antestantem. Cuius occasu in fugam dilapsi populäres eius

omnes , тощие ne râperetur ralione iusta regressi, numerosas gentes ad

arma clamor/bus dissonis concitarunt : quorum concursu ritu grandinis hinc

inde conuolantibm telis , atrox committitur pugna. Et post interneciua cer-

tamina adusque finem dieiprotenta, cum iam noctis esset initium, per acer-

uos caesorum et scaturigines sanguinis aegre defetisum calígine tenebrarum

extrahitur corpus : vt apud Troiam quondam super comité Thessali ducis

exanimi ocies Marte acérrimo conflixerunt. Quo futiere regia ntaesta , et

optimatibus vniuersis cum parente subita elude percútete , indicto iustitio iu-

uenie nobihtate commendabilis et dilectas, ritu nationi s propriae lu-

gebatur. Itaque vt armari solebat elatus , in ampia quodam suggestu lo

cator et celso: circaque eum lectuli decern stertmntur, figmenta v eh en

tes hominum mortuorum, ita curate pollincta, vt imagi

nes essent corporibus similes iam sepultis: ac per dierum

spatium Septem , viri quidem omnes per contubernio et manípulos epulis in-

dulgebant saltando , et cantando tristia quaedam genera naeniarum , regium

iuuenem lamentantes. Feminae vero miserabili planetи , in primaevo flore

euccieam spem gentis solitis fletibue conclamabant ; vt lacrymare eultrices

Veneris saepe speetantur in sollemnibus Adonidis sacris , quod simulacrum

aliquod esse frugum adultorum religiones mysticae decent. Post incensum

corpus, ossaque in in argenteam vrnam conieeta, quae ad g.entem hu

nt и mandando por tar i statuerat pater ; agitata summa consiliorum

placuerat , busto vrbis subtlersae expiare perempti iuuenis mattes : nee ettim

Grumbates inulta vnici pignoris vmbra ire vltra patiebatur" l). Nagy fon-

tosságú 's megbecsülhetlen sorok ezek a' régi kún meg magyar szertartá-

8ok' fülvilágositására. Rendithetlenné válnak ¡mmár általuk miiulazon ada-

tok, mik halottégetés tárgyában fönebb lebediai utamnál 109-dik 's kü-

vetkezd lapokon elsoroltattak ; világositást nyer Jornandes és egyebek ál-

tal Atila' halálakori gyásztorozásról meg halottsiratásrdl elbeszélt körül-

mény; hitelt nyer Atila' arany- és czüst koporsújáról azaz hamvvedrérdl

eddigeló mesék' sorába iktatott türténeti és bagyományi tfsmonda; de vég-

re, a' mi legfontosb ránk nézve, külünösen pedig a* keleti régiségek' is

') Ammianus Marcellinus, i. c. Lib. XIX. cap. 1, II.

ILKöt. ' 32
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meretében , a* sírhalmi kdszobroknak kúnok általi emeltetésc íulütt oszlik

el minden még gyanithatd homály és kétség : mert ugyan , mik lehettek

egyebek a' hollemberekként alakitott múvek' olly gondos ékesitései, hogy

eltemetett bolttestekhez lennének hasonldk (¡Jigmenta hominum mortuo-

rum , ita curate pollincta , vt imagines essent corporibus similes iam sepul-

tis").- mint a' Maeotistó' kornyékén maiglan találtatú kdszobrok? Val« iban,

kevés képzeld tehetség kivántatik arra, hogy a' kún szobrok halotti ábrák-

nak nézessenek avatlanok által. iMinthogy ezen alkotmányokat saját sze-

meivel nein láthatta az ostromlott amidai várban tartózkodd Marcellinus ,

kétségkivül a' ki- 's bejáró értetlen küznéptdl vón értesitést, az alakoknak

valódi kdanyagát tehát meg sein határozhatá 's tudathatá velünk : külún-

ben c' tárgyról kiín nemzeti szokásbdl vont ismertetéssel örvendeztet vala

meg bizonyára bd leirásaiban. Hogy tiz példányban készitettek alakok ,

csak lígy lehet megfejteni , lia a' veres csatában elhullott több jeles egyé-

nek' síremlékeiül, hamvaikkal együtt szinte hazájukba küldenddkül véte-

tik e' tübbes szám; vagy talán a' királyi méltdság- és nagyobb dísz' kifeje-

zésére alkattak több példányü emlékek, a' kún sirhalmokon több helyütt

iolállitandók ? Fülvilágosítatunk a' kúnok' azon szokásárdl is e' tény által ,

miszerint az idegen fiildón elesett jeles férfiaik nem az ütküzet' helyén ,

hanem saját hazájukba vitetve dsi sirhalmaik kozé temettettek. Ëképen

ttírtént Atila' korában a' Cetiusnál (Zeiselmaur, Austriában) elhullott Bela,

Kerne és Kadicsa hún vezérek' tetemeinek Százhalomhoz a' nemzeti necro-

polisba hozatása is mint Kézai ime sorai bizonyitják : „Quorum ( 1 luno-

rum) aduentum Detricus vt cognouit in Cesummaur eos in/uietiit , et a

mane vsque попит praelium est commission tam vehemens ас hostile, vt

Weia, Rewa et Caducha Hunorum illustres Capitanei cum aliis XL

millibus in ipso certamine interirent. Quorum et iam cadañera ab-

inde remouentes apud STATUAM memoratam cum cete

ris sociis subterrarunt" *). À* mennyiben lebediai vizsgálddásim

tiszta fényt nem deithettek a' kdszobrok' eredete iránt : parthiai kutatásim

lánczolatában a' hézagok iinmár ttíkélletesen kipdtolvák.

A' húnok' д' Maeotis körüli szobrok' kún népekhez tartozásának ez által is újabb

balvanyai (

mik roitak ? bebizonyultaval tisztaba hozathatik mar azon kérdés is: mellyre Theo

') Simonis de Keza Chronicon Hvngaricvm. Budae, 1782. in 8. pag. 43.
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phanes és Cedrenus' némi tanutételei nyújtának alkalniat. Amaz irja 520-

dik évre túzve, hogy a' húnok királya Gordas Byzanczban megkeresztel-

kedvén, ntitlon népéhez a' Maeotis' mellékére vissza mené, a' I nino к által

tisztelt ezüst és gyantakó-bálványokat üsszeolvasztá, mellyért a húnok

megbosszankodván , ó"t legyilkolák és Muager nevú testvérét választák ki-

rályuknak : „Hoc etiam anno rex Unnorum Bosporo proximus , nomine

Gordas , cum ¿mperalore foedus habiturus accessit. Is Christianam religio-

nem amplexus, baptismi lamine illustratus est, et ex lavacro ai imperatore

susceptus : multisque subinde ab eo muneribus acceptis, ad Romanos fines

tutandas , et Bosporum civitatem , a boum nummorum et pecuniarum vice

annualim pensó tributo ita vocalam , arm is propugnandam missis in pro

prium regionem secessit. Locavit autem et militum Romanorum numerum

et tribunorum, ut custodirent civitatem propter Unnos , et boum tributa

exigèrent: magnum quippe in civitate Romanis cum Unnis commercium in-

tercessit. Unnorum itaque rex foetus Christianus , in proprium regionem

reversus, fratri, quem illic offendit, imperatoris humanitatem atque libe-

ralitatem , seque Christianum factum esse narravit. Ad haec direpta unde-

quaque SIMULACRA, quae venerabantur Unni, cuneta con-

flavit: erant enim illa argéntea, et elec trina. Quemobrem ira suc-

cetisi Unta, coniuratione cum einsfratre excitóla, in eum irruentes песет

intulertint , et fratrem eius Muagerem creaverunt regem. Veriti porro , ne

poenas et regem occisum expeterent Romani, in civitatem Bosporum con-

volarunt quantocius, et tribunum Dalmatinm praesidiariosque milites in-

terfecerunt. His imperator auditis, misit Joanпет excotisulem , Joannis

Scythae nepotem , patricii Rufini fllium , cum numerosis Scytharum copiis,

qui adiuncto sibi per terrestre iter et Odyssopolim Gobilla et Badurio duce,

adversus eos movit exercitum. Hoc nuncio territi Unni, fuga arrepta , di-

sparuerunt : ex quo pax Bosporo restituía , locusque a Romanis omni de

pulso timoré occupatus" '). Hasonló szavakkal írja Cedrenus Gyürgy 525-

dik évre: „Eodem anno Gordas, etiam Regulas Нитюгит Bosporo vici-

norum , Rowa/lis sese adiunxit etfeetus est Christianus ; cumque fidem de-

disset se Romanis rebus addictum fore urbemque Bospori custoditurum et

boum tributum exacturum (nam urbi Bosporo inde nomen est , quod incolae

0 Theophanie Chronographie. Bonnae, 1839. in 8. Vol. I. pag. 269, seq.
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Romanis loco pecuniae quota/mis botes dabant) , magnifiée ab imperatore

donatas domumque dimissus est. Reversas domum fratri suo imperatoria

humanitatem liberalitatemque , et se Christianum factum esse exposuit; at-

que idem omnia Hunnor urn SIMULACRA confregit et conflavit.

Earn ob rem IIim/и" irati , cumque his Moageras eius frater , Gordam ne-

i avérant et regnum Moagerae tradiderunt, ac Bosporum profecti tribamim

Dalmatiae et milites interfecerunt. Qod ubi Iustinianus cognovit , Joannen*

consularem patricii Rufim'i filium cum magnis Scytharum auxiliis eo tnisit ,

ac Godilam terrestri itinere ab Ulissipoli ad Cadurium copiai um praefe-

ctum. Hamm adventus fama territi ilunni dilapsi sunt , paxque ilosporo

reddita, tntoque ei Romani imperaverunt" '). Elsd tekintetro észrevehetd-

kép azonegy forrásbdl csergedezd ezen eldadásokra támaszkodva, tobben

olly magyarúzattal léptek eld: bogy a' húnok bálványimádok valának. Akar

e' tanutételek' szdszerinti értelmét, akar a' torténeti adatok' combinatioi-

ból vonhatd eredményt veszszük alap gyanánt , az ekkénti értelmezés'

helytelen volta künnyen kiviláglik. Theophanes' e' kitétele: „Simulacra

quae venerabantur Unni" imádásra nein, csak tisztelésrc vonatkozik. Ce-

drenus, ki Theophanest majd szdrdl szdra leírvan, hihetdleg más régi tür

téneti kutfdket is basznált, végkép elhagyá a' tisztelést kifejezd szót , 's

egyedül „omnia Hunnorum simulacra" kitételt liasznál ; inellyeket egybe-

vetvén, istenek' bálványára gyámokot valamint nem lehet kihozni . úgy

másrészról soha fol nem mutathat a' húnok- és rokonfeleikrdl bóven be-

széld türténet olly adatot, mellybdl azoknak bálványimádását megbizonyi-

tani valaki képes lenne: de igenis arról minden lépten-nyomon értesit a'

türténetirás , bogy dk a' napot és túzet imádák , annak lovakkal áldoztak.

Mar pedig a' nap- és túz' imádása homlokegyenest cllenkezik bálványok'

emelésével 's imádásával. Azon bálványok tehát, miket Gordas király üsz-

szeromboltatott és olvasztatott , távulsem istenek' bálványai , hanem ha-

lottaik' emlékezetére készitett szobrok valának. Az illy szobroknak szinte

aranybdl és ezüstbdl találtatását lebediai utamban megemlitém. Alkalmam

volna itt ezen szokásnak Afrikából , jelesen Nubiábdl és Aegyptomból

származását 's a' bún-scytha népség által Pontusmellékére hozatását is

lülvilágositanom, de ezek' vitatása messzi Parthián kivül a' scythák' nevé,

') Georgius Cedrenui Joannis Scylitzae ope ab Inim. Bekkero fuppletui et emendatu». Lipsiae ,

1838. in 8. Tom. I. pag. 644.
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régisége, 's költözesei' mélyebb vizsgálatába vezetnének, miket azonban

még egykor külfln kivánok tárgyalni; itt egyedül azt emlitem M, hogy

valamint a magyarok és kúnok' nevé késóbb is élt Aegyptom' Mazir es

Kyme nevezetében: úgy a kúnok elhozák magukkal a Kipt, Kift, Kept,

Kopt, Gibz aegytusit jelentó és Kepcsák vagy Kipcsák, az Azovitenger

fúlütt elterült 's kúnok által lakott térségekre késóbbkorban is ruházott

nevet A' mit Abulghazi líjabb ideji türk-tatár iré e névnek üres fától szár-

fflazásárdl beszél, nem egyéb tudatlanság szülte mesénéh

25. §. A' sabarok' hún-scytha népcsaládhoz tartozása- és lakhelyeik' SttT^¡J "«У

kimutatása után térhetünk által a Darius Histaspes korabeli ékiratú per-axeiókorban.

siai emlékekben megnevezett és íonebb 20. §-ban érdeklett SAPARDIA

tartomány' nevének vizsgálatába.

Lassen az emlékekben elsorolt tartományok- és népek' nevét így adja:

Choana, Media, Babylon, Arbela, Assyria, Gutraha, Armenia, Cappa-

docia, ÇAPARDIA, Hunae — Usçangae, Drangae, — Parûtes, Aça-

gartia, Parthae, Zarangae, Areiae, Bactria, Çogdia, Chorazmia, Zata-

gadus, Arachosia, India, Gadar, Çacae, Maci" *) A' húnok mellett álló

Sapardiára Ritter Károly kíivetkezó jegyzést tészen : „Çapard, 2àntiQtç,

Saspiren. In den Keilschriften ist das d gegeben , welches aber am Ende

des Nametis bei Herodot VII. 79 fehlt , wo auch in der letztem Stelle das

S tor dem p iveg fällt, wie in der Keil inschrift. Sie kommen in der XVIll-

ten Satrapie mit Matienern und Alarodiern vor. J. Rennel hat gezeigt, dass

diese Satrapie nordöstlich an Armenien gräntzt, tiach Herodots eùignen

Ausdruck waren die Saspireti Zwischen Medien und Kolchis bekannt, wo sie

vielleicht ihren in Westen gebrauchlich gewordenen sonst noch unerklSrten

Namen dem Edelsteinhandel verdankten (mit den Saphirites , SapphirJ" 2).

Hogy a persepolisi ékirat' Sapard kitétele helyes, Herodotusnál egyik

helyen találtaté Saspeirnév pedig hibás és a' másohíktol elrontott le-

gyen : kitetszik a külonbozó" kiadásokbél. Aldinai kiadásban ugyanis 2àn-

xeiçeç; Orpheus' Argonauticonában v. 753. ¿âneiçsç; Apollonius Rhodius-

nál II, 397. szinte ekkép iratik a nép' neve: mint mar maga Ritter meg-

mutatta s). Sabiroknak is irattak késóbben ; úgy nevezi dket Ç2a6siqtq)

') Lassen Chr. Die Altperiischen Keil-Inschriften von Persepolis. Bonn., 1836. in 8. S. 152.

') Ritter С Die Erdkunde von Asien. Berlin . 1838. in 8. VI. Bol. I. Abth. S. 92.

3) Ritter С Die Vorhalle Europäischer VSlkergeschichten vor Herodotus, um den Kaukasus und

an den Gestaden des Pontus. Berlin, 1820. in 8. S. 129.
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¡Stephanas Byzantinus megjegyezvén , hogy belfoldi népség a' Pontus' vi-

dékén (e'&voo èv rt¡ pcaoyetç rijç IIovtixr¡c) ]). Ammianus Marcellinusnál Sa-

pires név alatt a' Pontuson belül dalia, chalyb, byzar, libaren, mossynoe,

philyr es makro népekkel egyvégbe számitatik el , mint mar funebb 206-

lapon láttuk; megjegyezvén mindezekról, hogy ismeretlenek (populi nul

la nobis adsvetudine cogniti); a miból bizton küvetkeztethetni Marcellinus-

nak régibb munkákbdl vont elóadását; valamint azt is, miszerint az elso-

rolt népek az ó korában nem azon ponton és név alatt lakták a' Pontus'

kornyékét. Nem lebet tehát a' geographiai helyzetnél fogva kétség : hogy

a' Darius' emlékeiben megnevezett Sapard, és a' régi gürüg Saber és Sapir

nevezet ugyancsak a' fönebb vizsgált Sabar, Saber és Sabir-hún népséggel

legyen azonos, valamint aziránt sem kételkedhetni, miszerint a' magya-

rok' régi Sabartoe nevé épen ezekkel áll szoros kapcsolatban. Valamint a'

persa emlékekben a' húnokkal emlitetnek együtt, azonkép Herodotusnál

a' matyókkal (Matieni) egy satrapiába helyeztetnek; kíivetkezéskép a' sey-

tha-hiín népnek egyik ágazatát alkották, és épen scytháknak mondatnak

Apollonius' Scholiastája által. Két fontos kürülményról értesitnek bennün-

ket a' hajdani irott emlékek e' népség' irányában. Egyik: hogy népes súru

helységekben laktak „Densa oppida Sapeirorum" 2); tehát, ámbar a' sey-

tha népcsaládhoz tartoztak, nem valának költüzo* nomádok; másik: misze

rint ama égszinú draga кó a' saphir (most Lapis Lazuli), akar azért, mivel

ezek' lionúlnin ásatott; akar a' vele kereskedés miatt, tólük nyeré az ety-

mologok által meg nem fejthetd nevét ; ezt bizonyitja a' Kr. sz. e. 250 év-

ben élt Apolloniusnak magyarázój'a jóllehet a' nép mondatnék Ott, de hi-

básan, e' kotol neveztetni s). Ide mutat Plinius' bizonyitása is, midon ezen

draga követ legjobb minóségben a' medusoknál találtatónak mondja: „Sap-

phirorum— optimae apud Medos" 4). Marbodaeus XI-dik századi iró ének-

li a' szafirrdl :

„Ule sed optimus est , quern teUus Medica gigitit" s).

Mindezekbdl kiviláglik, hogy nemesak Herodotus' korában, hanem mar

Darius alatt — sot a' trójai harcz eldtt 40 évvel élt Orpheus' irata szerint

' ) Stephanu« Byzantinus De Urbibus. Ed. Pinedo. 587. 46.

J) Orphei Argonautic. r. 758. '

*) Apollonii Rhodii Argonauticon. Lugd. Batar. 1641. in 8. II, r; 397. in Schol.

«) Plinii Sec. Hiitor. Natur. Lib. XXXVII. cap. 39. ed. Hardnin.

■- ") Marbodaeus , de gemmarum lapidum praetiosorum formis , netura et viribui. Cap. 53.
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létezett saber, sapard, sapir neviï scytha népfelekézet ugyanazon vidé-

ken , hoi oseinknek sabartoe nevezete nemcsak , hanem ó'si lakhelye is

czáfolhatlanúl ki mut at hato. Л' b, jj és r betúknek hajdanta ugy, valamint

korunkban is gyakori cseréjéról szólni, *s ezzel is a* Závár jelentést

ujabban mutogatni , fiilöslegesnek vélem. Geographiai név gyanánt hasz-

náltatott ez minden idóben a' hún-scytha nép' egyik felekezetét illetve :

ugyanazért, elhagyvan óseink nyugotra vonulasukkal a' záváros tartományt

illy nevüknek természetesen megkellett szúnnie , helyébe a' saját nemzet-

ségi „magyar", byzantiaknál „turka", szlávoknál „ugri" allvan. Poraiban

is áldandó azért a' porphyr palotában született Constant inns császár , hogy

óseink' türténetének türedékes ismertetése mellett sok ezer éves ZÁVÁR-i

nevünket az orük enyészettól megmentette.

26. §. A' Parthusbirodalom' enyészte és a' magyaroknak Europába Éjsz»k-*»

kültüzése küzütt kOrülbelol 500 év folyván le: ezen nagy ido távul sernnyomuiawa'

hézag türténetünkben; nicrt a' mar megilletett híteles kutfók' utmutatása

után kimérhetók az idószakaszok , mellyekben hollaktuk , tevékenységük

habar nem annyira tündokló 's világhirüvé vált is : de bizonyára nem hal-

gatag, nem jelentéktelen. A' III- és IV-dik században jobbára a' rdmaiak

alatt harczolt egyrészük; az V-, VI- és VII-dikben mar a' rokonfajú né-

pekkel csatlakozva nagyobb részük a* Kaukaszus' éjszaki részén mint sza-

bad nép tenyészett, több izben kelvén a' rdmaiaknak segitségére. Ezen ré-

.szekról a' VHI-dik században arabhéditásoktdl nyomatván az Azovi- és

Feketetenger melléki pusztaságokba (Descht-Kapcsák) vonta meg magát ,

bol Constantinus Porphyrogenitus szerint a' szinte azt jelentó Lebediában

tünnek fol; mihezképest a' Volga és Don kürüli , Kaukaszus' éjszaki ré-

szeig terjedó hazájukat, visszafelé számitva IV-dik, ParthiátpedigV-

dik hazájuknak tehetjük.

A' Kaukaszus' éjszaki részén , Kuma folyd mellett lakásukboli eh'íze-

tésükrdl is világos bizonyságot teszen ez elóbb idézett Derbend-Nameh ,

midón az arabok által lett elüzetéseket ekkép adja eló: „Die Giessr (Kaza-

rok) und Mog o leu (Mogorok , Magyarok) hatten ihre grosse Macht auf-

gebothen , und suchten die Araber anf alle nur mögliche Weise zu verdrin

gen. Nachdem die Gissr unterjocht worden, fiel die Last des Krieges über

diese , und die öftere Niederlage ward sehr beschwerlich , weswegen die am

Лита Flusse wohnende Völker sich von dem Chahan der Giessr trennten,
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und mit oiler Habe und Güttern , der in MADSCHAR wohnende Theil ret

tete sich über den Terek und Volga Flues ; ein grosser Theil blieb in

Teste-Kiptschah zurück" '). Láthatjuk imezekben koltözkudesük'

fdokát, 's a' világeseményekkel egybefüggd phasissait: valamint azt ¡s észreve-

betjük , miszerint a' torténetirdk' majd egyik majd másik rokonnép' nevé

alatt ¡il I it já к eló a' magyar felekezetet. Es ha az iily eljárásából a' régi iróse-

regnek tudatlanság billegét akarjuk rájuk sütni: minmagunk' tudatlanságát

áruljuk el. Minden nagy nemzet külünfélé nevet viseld több ágazatok- s fele-

kezetekbdl alakulván, majd egyik ágozat másikának, majd ismét több feleke-

zet egyiknek, talán hatalmasb és kitündbbnek nevé alatt mutattatik ful. Ha-

sonldan tintent ez a' németés szláv népek' felekezeteivel. Mig teháta' nagy

scytha népcsalád' minden felekezetének nevé iránt tisztába nemjó a' tudds se-

reg, hasztalan türekedendik a' világtorténetosszefüggdegész lánczolatát ftíl-

karolni. Ezen nehezség, és nem egyéb, okozá a' magyar nemzet' eredetének

s hajdani eseményeinek vélt homályosságát. Ez és basonld nehezségek moz-

ditják eld azon zavaros eszméket, mikkel a' nemzet* eredete dolgában sok

irni szeretd , de a' nyomozd tanulástdl , tiszta kutfdk kikeresésétdl vissza-

irtozd magyar torténetird' feje kábulásig tele van ; nem kevessé táplálván

zavaros eszméiket a' külfüldi irdk' egyoldalu, hibás fülfogásu állitásának

draga étkekkint mobdn íalása. A' külfüld' külünben vasszorgalmxí irdinak

nem mehetctt még az fejükbe, miszerint a' besenyd (bissenus, patzinakita)

jász , kún és ezekkel egy eredetú rokon kazar , paldcz , meg székely nép-

ágazat , valamint most , ügy hajdankorban is azonegy nyelvet beszéld és

csak dialetusban különbüzd nemzet' külonféle ágazatai voltak; a* scytha ,

hajdan massageta, hiín, parthus, turka, 's tübbefféle nevekkel illetett nagy

nemzetnek. Bizton állithatni, hogy valamint keleti régiségek* szerencsés

megfejtóje csak az olíyan nyelveket értd egyén lehet , úgy a* magyar haj-

danságokat egyedül a' hon- és magyarnyelv' belsd torténetének alapos isme-

rdje világosithatja ful: e' részben pedig a' külfíildtdl segedeszközöket, 's to-

redékes fülderitéseket igen is, de tisszeállitott egész múvet hasztalanul re-

ménylünk. De hogy éjszakfelé nyomulásukra visszatürjünk: élénk bizony-

ságát találjuk a* Kaukaszuson elmaradt, maiglan éld magyar nevezetben.

Létezik ma is Ott GUDA-MAGAR nevú kis népség Klaproth Gynla' bizo-

■) Reineggi, Allgemeine Historisch - TopographiicKe Beschreibung des Kaukasus. St. Petersburg,

1796. in 8. Bd. I. S. 66.
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nyitása szerint , általa Gvda Maqari nevón jeliilve ')• Errol emlékezik

a' névielen ormény geographus chorenei Mdsesnél ekkép : „Пае autem gen

tes plurimae Sarmatiam alteram incohmt ; Chaziri GUDAMACA-

RII"2); melly név Saint-Martinnál KOVDAMAGAR" formaban jó elds).

Mit jelentsen a' Guda szó? még rejtély eldttünk; valljon nem a' závárnak

(persában Bend: innen Bendo Sabir) GÁT szdval is kifejezhetó epyte-

tona-e ? a' huzamos nyomozások majd egykor folderithetik. Éjszakfelé ter-

jedd nevünknek erds lánczgyúrüjére találliatni minden esetre Constantinus

császárnál még Lebediában megtelcpedés eldtt Oirja: „Sciendum est Patzi-

nacitas a principio ad Atel et Geech fltonina habitasse., Usque contérminos

habuisse populos il/os qui MAZARÍ atque TJzi cognominantur" *). Hog)

itt nem Chazarokrdl beszél a' ttidós császár, mint némellyek (hibás máso-

latnak tulajdonitva az M-et X (ch) bely et t) akarák magyarázni : az eldadás'

folyama eléggé fülvilágositja. Maga Constantinus is élt tehát dseinknek nem-

ágazati vagyis felekezeti ne vével , máskor a' küzos Turca nevezetet basz-

nélván. Olly hú , biztos és csalhatatlan nyomnk mindezek , mellyek után

nem más mint Persia' vidékeire vezettetünk legvégül. Mutathatnak-e ful ,

kérdjük , a' Jegestengertdl szárinaztatni akarok nem ennyi , de bármi pa-

rányi emléket is?

Hosszú sorát adhatnám helyek és folyamok' neveiben dseink' éjszak

felé nyomulásával a' Kaukaszus' éjszaki alján , Kubán és К unía folyd ko-

rül meg a' Maeotistd' keleti részein fünmaradt emlékeknek. Számtalanak

mar itt, úgy a Yolgatorkolatnál és azontúl a' csalhatatlan nyomok; miket,

hogy végetlen ne legyek, melldznüni kell; némi geographiai nevezetességet

azonban el nem halgathatok. Constantinus Porphyrogenitus tübbizben be

szél Zichi néprdl és Zichia- tartományrdl , mellynek a Maeotis' keleti ré-

szén léteztét ekkép határozza meg: „Ad orientaliorem vero Maeotidis pa-

ludis partem ßuvii quam plurimi earn ingrediuntur , ut Tañáis, quia Sar-

cel venit , et Choracul, in quo oxiani piséis captura est ; itemque aliißuvii,

Bal, Chader, atque alii complures. Sed est et Maeotidis paludis ostium, quod

') Klaproth Jul. Reise in den Kaukasus u. nach Georgien. Haileu. Berlin, 1812. in 8. II. Bd. S. 301.

Tab. II. — Jerney J. Világositás, Ásiában a' Kaukaszus hegyen lakó avarok' és kúnságiak'

nyelvének magyartalansága iránt. Szeged, 1829. 8r. 21, 25. 1.

') Mosis Chorenensis Historiae Armen. Libri III. Londini, 1736, in 4. pag. 356.

*) Saint-Martin, Mémoires sur Г Arménie. Paris, 1819. Tom. II. pag. 357.

•) Constantinus Porphyrog. De Administrado Imperio cap. 37. Ed. cit. Bonn. pag. 164.

II. Küt 33
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Burlic coguotn ¡nat'иг et in Vontum defluit ; ubi Bosporus est , cui opposita

urbs Tamat archa nuncupate; pruedieturn outem ostium est traiectu octo-

decitn miliarium, et in medio octodecim miliarium insula magna et d pressa

est, quae Atech tmncupantur. A Tamatarcha octodecim out viginti mi

liaribas flurius est Vcruch appellatus, qui ZICHIAM et Tamatarcha sepa

rat. AbUcruch usque Nicopolinflamen, in quo etiam urbs eiusdem nominis ha

betur, ZICHIAest, ad spatium miliarium trecentorum. Supra ZICHIAMPa-

pagia regio iacet, supra Papagiam Casachia, supra Casarft ¡am mous Caucasus,

supra montem Caucasian Alania regio. ZICIIIAE autem ora maritima Ínsulas

habet, иnam magnant et tres parras, intra quas et aliae suntinsulae a Zieh is

niIIас habitatoe, puta Turganerech et Tzarbagani, etpraeterea alia quaedam,

et adportumfluminis alia, et ad Ptelea alia, in quam Alauis inradentibus Z i-

chi confugiunt. Quae vero mari adiacet regio a complemento ZICHIAEsive

Nicopsis fluvii usque ad urbem Soteriopolim, Abasgia est/ suntque miliaria tre

cento," l). Nem szükség e' világos sorok' megértésére folhordanom azon ma-

gyarázatokat, miket az líjabbkori vizsgálóddk tónek, úrthetni magából Zich-

tartománynak a Maeotistónál Kubán folyó' torkolata körül létét. A' mi külo-

nüs,e'nevet is niagukkal hozván oseink, a' magyar tengornél, Balatonnál, So-

mogyvármegyébcn orizék meg. Most ugyan ZICH vagjr Zics lain ban él, de

hajdan nagy füldterületnek volt nevezete. Szüz Margit' életében, (mit an-

nak hálala iitán nem sokára a' XHI-dik század végével irottnak vallnak t.n-

ríósaink) ezek alvasbatdk : „Három esztendós , avagy egy hevessé üdössebb

lérén Szeut Margit az Anuya Béla Kiráhié hozzá hiratrán nemely Nemes

bzvegy Aszszont ZYCUNEK TARTOMÁNYÁBAN, holott Apát Urak

/akoznak rala , adá , es ájanla az emlétett olympiades nevo' Nemes özvegy

Aszszonuak, hogy az ö Leányát Szent Margitot brizné, nevelné(í 2). Kéttele-

nül Somogyvármegyében, a' benczések'somogyvari hires apátsága' (Abbatia

S. Aegydii de Symighio) küzelében fekvd Zieh' kórnyékére ismerünk e1

tartomány' nevében. A* zieh népség.inég a' XHI-dik században is elófordul

a' byzanti iróknál. Paehymeres az alánok, gothok és rhosokkal egy sorba

téve úgy nevezi meg óket, mint a kik a mongolok által meghoditatván ,

azok szokásait és nyelvét vették ful. Rubruquis is mondja: „Ultimum ori

') Conetantinus Porphyog. De Adminiítr. Imp. cap. 42.

') Fray G. Vita S. Elisabeths« viduae nec non B. Margarita« virgin». TIrnariae, 1770. in 4. p. 252.
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ficium Taneris est Zihia, quae nunc obedit Tartans." Constant! nusnál em-

litett Tamatarcha (késóbb Tmutarakán), mit mar lebediai utam ban

Matarca es Mutriga néven eldíordulni cmlitettem, nem egyéb eredetikép

Magyarka névve] illetett vidéknét. Edrisinél Mattarka-nak neveztetik ;

más kcleti irdk, mint SukroIIah persa Mabraka vagy Muharrika (Mhrka),

Mohammed türökMahrika (Mhrka), Iladzsi Khalfa Mohrika vagy Mohraka

(Mhrka) newel illetik г). De ha mindezen visszaemlékeztetd nyomok nem

léteznénekis, Ott all a Kumaíolyónál К is és Nagy MAGYARI(Madzsari)

helység nagyszeriî romjaival 2), mint a' magyarok' átvonulásának csalhatat-

lan és maradandd cmlékc. Kóztudományon van és több utazók által elmon-

datott mar az is , hogy a' kaukaszusi népek küzdl némellyek , például az

ingusok és karacsaiak magukat maiglan magyar ivudéknak vallják. Rencz

István hazánkfia 1826. tájban a' kaukazusi bérezek' szangi nevií lakóinak

nj'elvét hasonlónak találá a' mienkhez 3) ; és miként lehet mindezeket meg-

f ejteni , hanem ha átvonulásuk és nyugotfelé koltüzésük' alkalmával egy

résznek ott elmaradását szükségkép foltesszük. A' kubecsi szinte kauka

szusi szabad nép kozt létezik m a d z s a r és kunak azaz magyar és kiín

nemzetség '). Pallas orosz academicus és utazd a' mult században, tübb ta-

vakat emlit meg a' Don- és Volga-küzüttt , mellyek magyar szdértelmuek

vagy épen e' népség' nevét viselik. Sareptától 60 versztnyire Sarpa viz mel-

Ictt az asztrakáni utnál léteznek :Sostu, Tungiitii, UlaastuésAil-

in at и tavak, mikben sos-, halas- és almatdra ismerünk. Manytsch Го-

lyd' eredeténél van Madzsarskoe-osero; ez világosan magyartavat

jelent5). Több illyesnyomokra találhatna mais a'gondos figyeleminel utazd.

27. §. A' Persiamelléki és Pahnoniában letelepült magyarok közti Persia >¡dé

atyafíságos viszonyok' mélyebb vizsgúlatára, mellyet fiinebb a' 9-4Ük §-ban ma^arok.

szdba hazánk, kell még ujdlag visszatérni : minthogy ezen ténybdl most

vonhatunk mar a' parthus származásra olly erds gyámokot, melly az el-

számlált adatokkal egybehangzólag két tételt bizonyit be :

') Hammer, Sur les origines Russes. St. Petersbourg, 1826. in 4. p. 47, 65, IX.

') Tudománytár. Budán, 1843. I, II. luz.

') Haacnos Mulatságok. Pesten, 1829. II. f. v. 177 's kür. lap.

') Tudománytár. Budán, 1839. XII. 370. 1.

") Pallas P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen

Reichs in den Jahren 1703 u. 1794. Leipzig, 1799. in 4. I. Bd. S. 173, 284.

33*
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a) Hogy a* Lebcdiában két részre oszlott magyar nép' egyik ttímege

keletnek, Persia' vidékére es nein más feie tart van, Ott meg is telepedvén

bizonyára jól ismerte régi elhagyott hont válaztott lakásul.

b) Minthogy a' Pannoniát megszálldk késóbb is látogaták persiamel-

léki rokonikat: kellett ismernitík az oda vezetó utakat; mit bizonyára nem

tudhattak, és olly nagy távulból aligba ftíl is keresték volna, ha nem vala

az régi elhagyatott bazájuk. — Ha megfontoljuk azon nehéz ál lást , melly-

ben a' rokonfajú de ellenséges érzelmú, lakhelyét nyugot felé tágitni kén-

szerült besenyd (Patzinakita, Bissenus) néptói tolatott magyar népség lé-

tezett Conetantinus Porphyrogenitus tanutétele szerint Lebediában lakta-

kor: lehetetlen meg nem engedniink, seit ftíl nem tennünk, miszerint csak

olly tartomány felé tartotta biztosbnak irányozni utvonalát, mellyet mar

eleve ismert, lakott; mellyben jtívójét bizonyosbnak , fünmaradbatását

kéttelenebbnek hitte , mint a' nyugotfelé karddal hazát keresd felekezettel

tartva, magát ezer viszály bányatásának kiteendd. — Csak egy fültétel!

azontúl ktínnyit vala nekik Persia' mellékire behatni, nyugalmas hazát

nyerenddk. Az arab batalomnak Iniciólas és az izlam' ftílvétele vala ez; mi-

tól az ide külttízütt túzimádó mag}rarok annyira idegenkedtek. A' kalifák'

hatalma, befolyása és vele a' muhammedánismus eláradt mar ekkor Azsiá-

ban a' Gangesig, Hindukuschig, éjszakra a' Kaukaszusig, sót azon innen

Volga' fülsó részein. £' foltét nem rettenté el a' váló ttímeg' ezen ónzdbb

részét. így, a' keleti ój hatalom' karjaiba veté magát, jdllétet, ideiglenes

fünmaradást eszktízló ugyan általa: de nemzeti enyészetének ép ezen arab

befolyás asta meg sírját. Késdbbi ttírténetük fonalát kifejteni, vég elnye-

letésük' korszakát megliatározni : nem a' jelen értekezés' ftíladata : elég

annyi tárgyunkra, hogy régi traditionalis és emlékezetbc maradt hazája-

kat választák lakhelyül, ínidon vissza, — vissza keletfelé, Persia' vidé-

kire hatoltak ; melly vidékek alatt egyebet mint PARTHIAT érteni nein

lebet Mi is természetesb annál , kérdjük : hogy mig egy szorongatott nem-

zethadnak bátrabb , merészebb 's talán nagyobb része nyugotfelé líj hazát

índul keresni: a' másik, kényelem után sovárgd, azon vidékre, azon tar-

tományba, azon uton tér vissza, mellyet isiner, mellyben óseinek régi

fészkét reményli veszélyes fáradság nélkül ftíllelnie? És ez merdben Persia'

melléke , a' régi parthiai ZÁVÁRTÓ hegyes vidék vala ; hoi is ugyancsak

Constantinus Porphyrogenitus szerint régi geographiai nevüktín ismerve
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élten éltek még a' X-dik században. „Et HI etiam in HODIERNUM

DIEM de veteri Titrcarum cog/ютгпе SAVARTOE asphalt (Sabartoea-

sphali) nuttcupantur" '). — Ortik némulást parancsolnak ennyi egybevágó,

illy fontos adatok a' finnomanok' es azon rovidlátó irók' fejére, kik osein-

ket jegestengeri vidék' zordon ivadékának szeretik hirdetni. Messzi tér-

nék czéloiutól , ha a' persiai rokonok' látogatásából vonhat it nagyszení jel-

lem, lovagias kedély- es erkùlcsi sajátság' rajzolgatását akarnám megkisér-

teni. Ez, sem szándékom, sem hivatásom. En egyedül a puszta tények'

száraz elsorolöja, üsszeállitója vagyok; czélom : nem festói toHal olvasókat

magos eszmékre ragadni, hanem a' bomályban rejlo mohos kor' esemé-

nyeit ki buvárkodnom , mélységeiból kiaknáznom. Abban, hogy a' Tisza

és Duna' mellékeiról óscink izenetekct küldozgettek, sot maguk is kítoga-

tásokat tónek persiamelléki rokonaiknál : szinte azon alapigazságot látjuk

elrejtve, miszerint e' messzi tartományok nem valának elóttük ismeretle-

nek, nem idegenek. óshagyományok , firól fira átszállott emlékezetek

nyomán járdálának 6k a' hegyek- vülgyek- és sikságok' hosszadalmas utain;

mit bizonyára annál üromestebb mivelének, minél nyilvább vala elóttük

a' régi jeles dsök' csontjainak Parthia' halmai alatt nyugvása , tüzimádo

ósvallásuk' kéttelenül számos ereklyéinek azidétt is fünmaradása. Keres-

kedelmi nyeremény és vállalat is lehetett illy utazással egybekütve , mint

Const antin usból kitetszik; de ez mellékes dolog gyanánt emlitetik, midon

mondja, hogy a' pannoniai magyarok kereskedoiket is küldik amazokhoz

izenettel, és viszont czek által vcsznek tó'lük válaszokat. Magyarhonból

bizonyára kereskedó nem járt volna Persiába a' X-dik században, ha fol-

téve de mcg nem engedve éjszakról szivárgott vala a' magyar. Nem aka-

rom azt egész bizonyossággal állitni, hogy azon kereskedók született ma

gyarok voltak ; mert mar a' legrégiebb korban találunk itt ürmény erede-

tú lakosokat, kiknek illyen vállalat legillóbben tulajdonitható. Es maga

ezen tény is oda vezet, hogy Armeniával szoros érjntkezésük leven Par-

thiában laktukkor, onnani kikültozésük alkalmával illyetén viszony von-

hatott ide armeniai h aj к á n népet. Hiszen az orményeken uralkodd csa-

lád épen a' parthus országlók' vérébdl volt, 's a' Parthus-birodalom' virág-

zása' korában annak volt húbéres tartománya. Más részrdl bizonyos , hogy

■) tonstantinus Porphyrogen. De Administrando Imperio. Cap. 38. Ed. cit. pag. 169.
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az izmaeliták,— kik hounkban az árpádi korszakban majd kizárólag úzék

a' kercskedést, gycrmekeiket Azsiába, jelesen Aleppdba az arab fdisko-

lába küldüzgeték t anulas végett. Az osszekapcsoló lánczszemül itt tehát

legbiztosban a' régi bazara i reflexidt lebet és kell tekinteni, melly orokké

és ismét PARTHIÁT varázsolja elonkbe.

p»ithusro 28. §. Kik a' parthus atyafiságot eddigeló szoba hozák, fóleg azok'

gonyffd'ká- erkülcsi életmddát, szokását, és hadviselését tevék párbuzamba a' magya-

z°\Jellemek'rokéval: mi macaban véve épen nem bizonyit annyit a' származás' dolgú-
|>arhij7.aniai. ° Kt , >

ban , hogy meróben ollyas gyámokokra támaszkodva valamelly ncp ere-

detc meghatároztathassék. Midon tehát a' parthus jellemet a' magyaroknál

részletenkint és minden szinezeteiben fiiltaláljuk, távulscm akarunk e' ha-

sonlatosságból vonni küvetkeztetést a' magyarok' tólük származására : de

militan a' türténeti adatok, üsszefiiggd származtatási lánczolatok, nyelv-

maradványok és gcograpbiai üsszeillesztések minden egyéb elszámitott kü-

rülményekkel együtt e* rokonságot nemcsak ujjal mutatják, hanem ellcn-

mondhatlamíl kétségen fulül helyzik: nem lehet mcllóznünk az illy párhu-

zamokat; sot inkább füladatrész: bogy mind ezen éles vonásokat egyenkint

is kózelebbrdl megvizsgáljuk.

,N> ilaz?s Hdditd harczias nép leven a parthus, olly harczolási módja is sajátszerú-

ségében tiínt ki, melly kiváldlag és egycdül nekik tulajdonitatik az egy-

korú irók által. A' scythák és azoknak egyik elszakadt felekezete a* par-

thusok, nyilaikról hirültek el világszerte. Romának gyakorízben okozott

aggályt és rettegést e gyilkoló hadiszerszámuk : bizonyság rea a' classicus

irósereg. Elannyira jártasak valának az ezen fegyverreli harczolásban ,

hogy lovon nyargalva nemcsak eldrc , hanem nyeregben visszafordultan

hátra felé is szdrnának vele halált ellenségeikre. Az I. század elsó felében

élt Lucanus i i ja .-

» — Et thissa Parthi post terg a S agitía" ').

Szintaz' iddtájban élt Seneca tragoediairdnál olvassuk :

„Versas equitis sagittas

Terga fallacis metuetida Parthi" ').

Horatius, Ovidius, Propertius, Virgilius, a parthusok' virágzása korá

') Marci Annaci Lucani Pharsalia. Lib. I, ver. 230.

*) Annaei Senecae Oedippua, ver. 117.
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ban élt római kültdknél számtalan helyek találtatnak fortélyosan ártd hát-

ra nyilazasaikról. Horatius énekli :

„Miles sagittas et célerem fugam Parthi" ').

Ovidiusnál :

„Quid tibi nunc solitae mitti post terga sagittae:

Quid loca , quid rapidi profuit usut equit

Parthe refers aquilas" 2).

Propertiusnál áll:

„Porthorum astutae tela remis sa fugae*).

Virgilius irja:

„Fidentemque fuga Parthum , ver si s que sagittis"*).

Claudianus énekli :

„Torquebas refug um Partías mirantibus arcum" ').

Ugyan 6 :

„Morem hinc traxisse Cydonas

Beüandi, Parthosque retro didicisse ferire

Prima sagittiferae pecudis documenta secutos" ').

Szinte nagyszámuak a' parthusok' hátranyilazásárdl szdld torténeti bizo-

nyitványok ; küzülök csak ezt emlitjük : A' parthus uralom' végsd sza-

kában élt Dio Cassius irja Luculus római vezérrdl, miszerint a' parthusok

a küzdés közepette türtént új segitség' érkezte miatt megfutamodának ,

azonban távulsem verettek meg a' rdmaiak által, mert azok futtokban az

úzdkre nyilaikat hátrabocsátván , sokakat leüldüsének, tübbeket megse-

besitének a' rdmaiak' seregébdl : „Ibi vero hostes equitatu suo Romanis

equitibus graviter insistere , отпет contra cum peditatu pugnam detrecta-

re, statimque ubi Luculus cum scutatis suis equitatui succurrebat, terga

verteré. Ñeque tarnen cladem ullam acceperunt barbari , sed sagittis in

insequentes retro emissis, multos e vestigio interemerunt , plurimos

vulnerarunt" 7). Maga Justinus sem értett egyebet a' hátraldddzésnél , mi

') Q. Horatii Flacci Carminum Lib. II, Ode XIII, ver. 17, 18.

*) Publii Ovidii Nasonis Fastovum Lib. V. ver. 500.

') Tib. Propertii Elegiae Lib. Ill , Eleg. IX , тег. 54.

') Virgilii Mar. Georgicorum Lib. Ill, тег. 31.

') CI. Claudiani De Laudibus Stiliconis Lib. I.

•) CI. Claudiani De Hystriee.

') Cassii Dionis Cocceani Historiae Romanae Lib. XXXV. Frag. cap. 5.
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don a' parthusok' harczolásárói írja, bogy lovon nyargalva rohanják meg

elleneiket, vagy visszafutnak 's gyakran futamodást szinlenek, hogy ez-

által a' vigyázatlan úzóket megsebezhessék : „Pugnant autem procurrenti-

ft//s equis, ant terg a dantibus: saepe etiam fugam simulant, ut incau-

tiores adversum vulnera insequentes hobeant" l). Nehány sorok-

kal fbnebb ugyanott beszéli a' lovaglás és nyilazásnak náluk elannyira di-

datozását, hogy még szolgáikat (jobbágyaikat) is azok ügyes forgatására

tanitanák: „líos— et equitare et sagittare magna industria docent." Fo-

lösleges volna itt a' scytha nemzet' közüs tulajdonáról , világhirú nyilazás-

mesterségéról adatokat folhordani: annak bizonyitását állitjuk csak eló,

bogy valamint a* parthusok e' fegyvernem' forgatásában tüntették ki fóleg

magukat , ügy a' magyarok is m' i lazas és külünosen hátuk möge lüvésük-

ri'tl tétetnek figyelmessé az egykorü irdktdl. Leo Sapiens gorüg császár

kiemeli Tacticájában a' nyilazásnak általuk nagy gonddal üzetését, és eld-

forduld esetekben az dket úzd ellenségre nagy eldnnyel alkalmazását ek-

kép irván : „Magno studio atqtie exercitatione areum ex equis sagit-

tas emittendi condiscunt" Isinét : „In receptu adver sus perse-

qu entern hostem arcubus excella»?' J). A' többször emlitett X-dik

századi ird Luid prand szinte nevezetesség gyanánt emliti a' magyarok' fu-

tásküzben hátra felé nagy sikerrel nyilazását e' szavakkal ; „Versi terga,

sev in fvgam, directis acriter telis plurimos stemunt" 3). A' XH-dik szá-

zad' elsd felében élt freysingi püspiik Otto írja dseinkról : „ Valent autem

Vngar i i in sagittarum ictibus plurimum , quibus etiam dor sa verteil

tes nocere solefit" 4). Ugyan ezen szarakat mondja el rdluk a XHI-dik

századi krdnikás Albericns 5). Mindezekbdl világosabb a' két nemzet' sa-

játszerú hátranyilazással harczolása, melly egyenld hareztant nein más,

mint a' magyarok' parthiai származásábdl fejthetni meg.

Lucretius rdmai к öl tó", alig ha nem meses hagyomány után irja, hogy

szokás volt a' parthusoknál harczküzben oroszlányokat boesátani az ellen

ségre, ekkép énekelvén :

') Jvstini Historia rvm Philippicarrm Lib. XL1. cap. IL

>) Rollar Ad. Fr. Ilistoriue Juriique Publici Regni Vngariae Amoenitatei. Vindoboaae, 1783. in

8. Vol. I. pag. 29.

*) Miiratorii, Scriptores Rerum ltalicarum. Tom. II, Part. I, pag. 454.

«) Ottonis Frisingensis Chronicon. Lib. VI. cap. 10. Ed. An. 1585. pag. 123.

') Albrici Monarhi Triumphontium Chronicon. Ed- Hannover, pag. 205. ad. An. 803.



„Et validos Parí hi prae se misère leones

Cum ductoribus a¡matis , saevisque magistris :

fyii moderarier hos posse>it , vineUsque tenere" ').

Ezen harczolás-mddrdl az egykorií torténetirdknáli endites hiányában mél-

tán kételkedhetni , 's inkább az hihetó, miszerint Lucretius oroszlányai

nem voltak egyebek parthus nyilaknál , mikke] annyi inséget idéztek ek>

tübbszürte a' római sercgben , és eiinek talán koltó'i képesleirását olvasván

valahol Lucretius, valdsággal oroszlányokat bitt barezolni. Dühüs orosz-

lánykint pusztitottak ültek igen is a' parthus scytha nyilak — méltó azért,

hogy ismerjük alakjában és alkatrészeiben is e' fegyvert, 's föntartsuk em-

Iékét azon eszküznek , roellyel az Arpádok e' hont szerzék és megórzék

irigy szomszédaiktól. Tübb részek- és szerszámdarabokbúl állott e' scytha-

parthus-magyar fegyver.

1-ür Nyilnak hivatott azon vesszó, melly kilovetvén, érczszuro-

nyú végéлreI a* testbe hatott. Rómaiaknál tela, sagitta.

2-or Kézíjj (Arcus) azon hajtott iv alaku cszküz, melly ideggel

vagy hiírral leven két végin megkütve, a' nyil' kilovésire szolgált. Régi

eredeti szd, mutat ja a' jász név, melly az íjj-ból keletkezett. Az íj-

gyártó magyar családi név is divatos. Az íjjgyártás mesterségneme volt

óseinknél. István iíju királynak 1266-diki nénii adománylevelében áll:

„Tres terras Vo/iuz appellatas , quae quondam fuerunt Par at or um ar-

cuum nostrorum in Comitatu Csanad." — Az íjjnek nélkülezhetlen része

leven az id eg vagy húr (Nervus, Corda) ez bélhúrok- 's egyéb bórne-

müekból sodortatott üssze; melly ideg szótól az ideges hangszerek is ide-

gú, hidegú, hedegií, végre h e g e d ú nevet nyerének. Könnyen meg-

magyarázhatd innen, miért neveztetik a' lazas forró (nervosa) betegség

hideglelésnek.

3-or Tegez (Pharetra), mellyben a' nyilvesszók mint hivelyben ,

tokban tartattak, a' harczfiak oldalán vagy hátán fuggvén. A' „Tegzes"

régi családnevekben él maiglan e' szavunk. Tigris (Tiglat) folyó' nevé némi

régi irdk által a' nyilnak ürmény , persa , némellyektól ismét scytha ne-

vétdl mondatik származni; és valójában a' tigiz, tegez szóval legjob-

ban látszik egyezni.

') Titi Lucretii Cari, De lliTinn Natura. Lib. V. venus finem.

II. Küt 34
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4-er Púzdra. Az íjjnek kézen nem tartása- éa használatokor szolgilt

hively, tok vagy tarto gyanánt.

Leirják a' régi irók e' gyilkold eszküz' — mellynek szerintük a' sey-

thák valának mesterei és fultaláldi — alakját is. Ammianus Marcellinus

mint tapasztalt fegyverviseld így értesit rola : „Cum arcus omnium gentium

flexit curuentur hostilthus , Scythici soli vel Par th ici circumductis

ctrimque introrsui pandit et patulis cornibus , effigiem luпае decrescentis

ostendunt, medietatem recta et rotunda regula dividettte" '). Terentius

pedig ekkép rajzolja:

„Neruis mollibus inuicem

lundis in teretrem síгнет

Сеч Parthus solet out Scythes

Arcus cornibus extimis

Laeuetn nectere lineam" 2).

Melly leirásokkal ha a' parthus pénzeken a' királyok' kezében láthatd íjje-

ket, úgy az Antoninus Pius tiszteletére, m it Ion császárrá lettekor Vologe-

ses parthus király neki aranykoronát к ii Ule ajándékul Rdmába , vcretct ten

lévót, melly pénznek ugyanis egyik lapján parthiai no áll, jobbjában nyílt-

koronát tartva, baljával a* nyilakkal tel i hátamegett álld tegezre mutat,

minek mellette egy ideges kézijj van ') — osszeegyeztetjük, meggydzddünk

nem egész félkür , hanem két végénél vagy ¡s gümbjénél visszahajtott vol-

táról, 's épen illy alakot : \ mutatásárdl; mellynek két vége üsszesodrott

lágy húrral köttetett egybe. Illyen alakú íjjeket szemlélhetni a' pogánykori

magyar vezérek* régi képein is *),

HátnnyiiMó 29. §. A' mit az irói sereg egy hangulag a' parthusok- és magyarok'

wkmuron. hátranyilazásárdl eldad , azon sajátszerú mútételt egykoru emleképekben

is láthatjuk színrdl színre; láthatjuk pedig hazánk' dsromaibdl vont némi

nevezetes mútüredék' luí rajzban végül idemellékelt másán, küvetkezd vi-

lágositásban ismertetenddn : Szdke Dunánk' küzepén Buda-pest küzütt lé-

tezd sziget, melly eldbb nyi'ílak-, késdbb boldug szúz-, végre napunkig

l) Ammianus Mat-cell. Reí um Gestar. Lib. XXII. cap. VIII.

') Terentianuí Mauras , Carmina de Metrie. In Putachü Grammaticis Antiquis.

') Vaillant, Arsacidarum Imperium, pag. 324.

') Mausoleum Regni Apoitolici Reguni et primorum Ungariae Ducnra. Norinborgae , 1661. in

fol. pag. 6, 27, 72.
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Margit nevéról ismertetik, az Arpad családi korban népesitett levén, négy

szerzetes monostorral es két védtoronnyal meg nehány házból álló falucs-

kával ékeskedett , mint mar Érdi János hiteles adatokból kimutatá '). A*

védtorony' egyikét birák a' buda fblhévvizi keresztesek vagy kórházi szer-

zetesek , másikát az esztergomi érsek. Ez utóbbiról a' mohos régiségból

küvetkezó adatokat nyomozhattuk ki : 1279-ben Kún László király a' szi-

getet abban levó némclly kolostorok- és vártornyok' kivételével Erzsébet

nevú testvérének 's általa az ottani apácza szúzeknek ajándékozván , ш

kivételes épületek küzütt megneveztetik ezen vár és torony is , imígyen :

„Exceptis claustris , et septt's frotrum minarum, et fratrum Ordim's Prête-

monstratensiiim de monasterio В. Michaelis , ас Castro Cruciferorum do-

mus hospitalis et castro, turriy ac domibus Archiepiscopatus

Strigoniensis , in eadem insula constitutis" *). 1285-ben Lodomer esz

tergomi érsek ezen várat Tamas váczi piispük- 's királyi cancellárnak ba-

rátsági bajlamból lakáskép nyolcz év' leforgásaig és a' végre , hogy ott az

akkori békétlen, a' tatárok, kúnok meg magyarok' belsó mozgalmaik által

háborgatott gonosz idókben magát és vagyonát megvédhesse , általenged-

vén : ezen engedményt ugyancsak Kún László király megerósiti. Ezen ok-

levélben világosan kimondatik , hogy kófallal kúrnyezett udvar- és kó'to-

ronyból áll a' sziget' folsó csúcsán helyezett védhely: „Curiam m и ra

tant et tur rim l ар ideam Archiepiscopatus nostri in superior* parte ,

sitie fine insulae Beatae Virginie iuxta veterem Budam, in me

dio Danubii constituías , cum aliis aedificiis situâtis ibidem"1}. 1294-ben,

— tehát nyolcz év' multaval — szinte Lodomér érsek ezen szigeti birtokát

a' Tengurdi nemesekkel (nobiles de Tengurd) Bulch nevú faluért (Búcs

helység Esztergommegyében Bátorkeszin alul) fülcserélvén , Ш. And ras

király e' cserét megerósiti ; a' miról szóló oklevélben kastélynak és torony-

nak mondatik a' kérdéses hely ekkép : „Permutationem tur ris et ca

st elli existentem in capite insulae B. M. V. iuxta veterem Budam possi-

dendam" 4). Yilágos ezekból , miszerint kófallal és toronnyal ellátott uri-

lak, minómajd minden nagy birtokú nemes' fószállásan találtatott hajdan

') Szerelmey, Magyar Ifajdan és Jelen. Pest, 1847. in fol. 42 'i köV. IL

») Fejér Geor. Codex Diplomat ¡rus Hungariae. Budae, 1829. in 8. Tom. V. Vol. Il, pag. 437.

*) Féjér, Codex Diplomatie-us Hungariae. Budae, 1830- in 8. Tom. V. Vol. 111, pag. 288.

•) Fejér, Codex Diplomatien) Hungariae. Budae, 1830. Tom. VI. Vol. 1, pag. 297.

34«
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ta, иеш pedig valami nagy erdség volt az esztergomi érsek' szigeti tornya

es vara, mellyben távul sem fegyveres külellenség , hanem belsó zavargá-

sokkor türténhetó ragadozás eilen védhette magátDuna által is orzütt ben-

lakója. Mi türtént e' kastéllyal késóbbi idókben i vastag liomály fiidi. A'

ttírók iddkben hazánk' küzüs sorsára jutván, most csak némi alap romjai

mutatkoznak , middn a folyam apadásban leven , a' sziget' folsd csúcsa

egészen megjárhatd. Hibetdleg vizáradások is eldsegiték végpusztulását.

1847-ben fonebb nevezett academiai rendestag 's rauseumi régiségór Érdi

János a' sziget' romba dült maradványait fülsóbbi engedelemmel vizsgálva

s kutatva, épen ezen torony' alapkúvei' halmazában némi tégladarabot

talált, jelennen a' nemzeti muzeum' birtokában levót, 's luí basonmási rajz-

ban ez értekezés* bdvitéseül megeló'zó szivességgel küzlüttet: mellyen a'

régiségbuvárok nem kis csudálkozására Iovon nyargaló 's hátranyilazd par-

thus harczfi szemléltetik elég tiszta és ékes nyomatban. A' Idnak csak feje,

háta és fara látszik e' türedéken. Fültüno képünkün a' parthusok- és kú-

noknak egyelóre tulájdonitott 's tó'Iük nevet nyert hegyes süveg, m i rol

mindjárt leszen külónüsen szd; úgy a' lovag' к aija it ékcsitó perczek. Illy

karpereczeket értve mondja Ammianus Marccllinus a' persa sassanida ura-

lom ala jutott partbiai népnéli kelendó'ségérol : „Arm Ulis rti niomitbus

que aur eis, et geinmis, praecipue margaritis, quibus abundant, adsue-

facti post Lydiam victam , et Croesum'1 '). Mar a' sabinusokról olvashatni

az aranykarpereczek' viselete iránt Liviusnál: „Sabini áureas arm il

las magni ponderis brachio la en o gemtnatosque magna specie anuidos

habuerint" a). A' nyereg- és lószerszámékcsség, minó a' hilarán Iátbatd ma

gos boglár; valddi parthus riseletet bizonyitnak. Justinus is eléggé tanu-

sitja arany- és ezüstékességnek hadi- és lószerszámokra parthusok áliali

alkalmazását , mondván : „Auri argentique nullus nisi in armis usus" s).

Becses emlék találtatik a' partlius draga viseletrdl, jelesen a* bogláros forgó.

paszomántos vorüsdolmány- és aranyzablúrdl Claud ¡amis' ime versciben :

„Talis barbáricas fluvio de Tigride turmas

Ductor Parthus agit, gemmis et divite cultu

Luxurious sertis apicem regalibus or/tat.

') Ammianus Marrellinus. Her. Gest. Lib. Will. cap. VI.

') T. Livii Patavini Historia Romana. Lib. I, rap. 12.

*) Jrstini, Histor. Phiiippicae. Lib. XLI, cap. II.
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Aura frettat equina , perfusatn múrice western

Asiría Signatur оси, tumidusque regendo

Celsa per Tyrias ocies dit¡one superbit" 1).

Azt kérdezzük mar: hol v«tte magát e' tagadhatlanul parthus nyilazót

mutató tégla a' Margitsziget' düledékei küzütt; 's minó biívüs hatalom vará-

zsolta oda: ш imán tudván tudjuk a' torténetkünyvekból parthus nemzet'

e' foldrészen soha nem laktát? Ha jól megvizsgáljuk az eredetit 's annak

nein több mint 2 hivelknyi vastagságát és meszes részek nélküli voilât,

könnyen tisztába jöhetünk nem épiileti tégla , hanem ékesség gyanánt va-

lamelly homlokfalazatba alkalmazása iránt. De ugyan ki épitett a' Duna

szigetén legelsóbb lakhelyeket vagy kastélyt, hová illy ékesség alkalmaz-

tatott? Erre csak azt feleljük, hogy IV. Béla kir. elótt a szigetnek e czél-

ra használatárdl adatok nem léteznek: és valamint kolostorok' folállitása

e' korba esik , úgy a' védhely' alapitását sein lebet inásnak , mint magya-

roknak tulajdonitani. Sziíz Margit' legendájából tanuljuk , hogy IY. Béla a'

monostorok' épitése végett olaszországi épitészcket hozatott Budára, lom-

bardiai kómivesek- és faragokról einlékezvén Margit' temetésekor a' legen

da' ime sorai: „Ex ideuben az seerre meeg keuret nem teuttek vola, de

ZentMargyt azzonnah eltemetese utau tyzeuueged парой teanek egy otromba

faragatlan beutet az zehreure avagykoporsora felyul; ugy mondnah vola az

heumyves mesterek , kyket hoztak vola Lombardiaból, egynek rala nevé

Albert, masyhnak Peteur, hog myhoron az keuvet, az serre teueek, nagy edes

Hiatal erzenek. Ennek utanna az felyul meg mondot keumyves mestereuk fa-

raganah koporsot Zent Margyt azzontuth veré и s m arvaubol, ку-

ben montan es fekzyk ez zent zuz. Mykoron ez koporso meg kezeult volna ,

keet avagy harom holnap utau , es mykoron az mestereuk el vettek volna az

elebyfaragatlan keuvet az seerreul, es alianíayal; az vereus marran koporsot az

seerre teuuy, legottanhog meg nytottak volna azseert, es akamayakrea teuuy

az vereus marvant koparsot oly igen edes illatu para fust es illa l ju tala fel

az Zent Margyt Azzou koporsoyabol, mynt ha nagy sok rosag vollak volna

ot,mykeppen ezen Lombardiay keumyves mestereuk ezreul byzonsagot

teutteneh , ezenkeppen leuu ez zeutseges zuzuek Zent Margyt Azzonnah te-

metese Bela Kyralnak leaonyanah bodog Azzonnah, egyhazaban , bodog Az

zou altara eleut, bodog Azzou zygeteben, ky mas керреп neveztetyk nyulah-

') CI. Claudiani Epigraiumata, De I'hoeiiice.
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nah zygetyneh , Ur htennek tisztessegere , Zu» Marianah ereunere , es Zent

Margyt Azzon erdemeneh hy mutatatasara. Amen Alleluja Jesus Maria" ').

Ezek épitették hihetdleg az esztergomi érsek' kastélyát is. Könnyü volt olasz

faragóknak a* tégla' mintáját készitni, rea az elüttük inutatkozd tárgyat, a'

hátra nyilazó lovagot vésni , miben a* régiségbuvár el»d tekintetre nyilazó

parthust vél lenni ; azonban nem egyéb part luis ivadeku magyarnál. Igaza,

kétszeresen igaza volt azért Reginonak midón óseinket jellemezve , Just i-

nus* parthusokrdli sorait irá le. Csudálkozásra méltd találkozását kellene

íbltenni a' véletlennek, ha mind azon fdvonásokat, mik a' harczolás és fegy-

verviselés kürül a' parthusok- és óseinknél mutatkoznak küzüs származást

nem tanusitdknak vallandk; olly megfoghatlan 's kimagyarázhatlan talál-

kozást, mindt a' torténetirás más nemzetekben fiil nem mutat. Mondjátok

meg ti a' magyarok' eredetét 's régi jellemét törpiteni vágyd külfuldi irdk.-

bol van a' fuld'bátán nemzet , melly magát parthus eredettínek hirdetné ?

hol: mellynek legélesb vonásai a' parthusokéval olly hajszálig, bogy lígy

mondjuk , egybevágnának , mint épen a' parthusok- és magyaroké ? Min-

denütt a' scytha , a" parthus , a' magyar kézijj és nyil szerepel majd kizá-

rdlag mint rettentd gyilokszer a' messzi hajdanban : és ne volna ennek tür-

ténetkapcsolati , rokonsági jelentósége? Az ellenvéleményiíeket e' részben

is meggydzendd, olly híteles irdbdl tükrüzüm eld a' küzüs vonást, ki a*

parthus türténetekkel nem foglalkozva magyar dseinket szinról szinre úgyr

mint a' XlII-dik század végén és XIY-dik elein fegyverkeztek 's nyilaik-

kal eldre meg bátra Iddüztek , lutta és ismerte ; ki gondolatán kivül ugyan

azt mondja a' magyarokrdl , mit a' classicus irdsereg hirdet a' partbnsok-

rdl. ZittauiPéter künigshofí cseh apát ez; 1300 kürül ekkép rajzolja a' ma-

gyarokat , helyenkint krdnikájába szdtt leoninus verseiben :

„Est mihi hoc cerium , per multes sepe repertum ,

Usus armorum gens non habet Ung arico rum.-

Sed quando bellum committit , sire duellum,

Pellicium strictum portât , tunicae vel mulcturn ,

Qui ttimis est artus , quo strlnglt fortlter artus ,

Et se sic aptat ad bellum , postea captât.

Ut sibifiat equus relox, et cursibus aequus ,

Flures offendit suus ARCUS, quem cito tendit ,

') Pray G. Vita S. Elisabtthae Viduae nec non B. Margaritae Virginie. Tyrnariae, in 4. p. 307—3.
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Vulnera non parvafacit , hinc volitando per arva

Noti vult tranquille stando pugnare , sed Ule

Autfugit, aut agitât aliquem, sic prelia vitat ,

Quefiant dura servando Suevica Jura.

Sed si scire velis , sunt magna praelia TELIS ,

Arcum tendendo velociter et iaciendo,

Ex omniparte se tali protegit arte,

Nam jacitANTERETRO, quod debes credere Petro,

Nee parcunt uni TELIS volitantibus BVNI.

Nefiasfunus , hostis non sit turn HUNUS.

Et cernes cunctos lardo vel carne perunctos.

Ungarice gentes portant curtas queque MENTES,

Est gens ista levis , JACULIS sevissima sévis ,

Que cum te pressit Moravia, quot male gessit

Vngara turba tibi , nequit dici ñeque scribi , ' >

Juxta toas postes vicinos habes hostes ,

A quibus eripiat te Christus, et hoc cito fiat" ').

Kovetkezd szdszerinti hií forditása ez egyszettf rajzolatnak elébünk

allitja a sziík ruhás karesu magyart nyargald Idvával , ininrien irányban

s/állongd veres nyilával, épen tígy, mint a téglamaradványon látszatik:

„Bizonyosan tudom , sokak tapasztalák

Hogy a' m a g у а г nemzet nem él fegyverével :

De midon hadba mén vagy viadalra kel ,

Szoros ruhát visel , ültényt 's egyéb gúnyát ,

Melly igen sziîk, 's vele megszoritja tagát,

És úgy készül hadba , aztán gondoskodik

Hogy gyors lova legyen futásban páratlan.

Sokakat sért ÍJJA mit hirtelen fölhdz ,

Nem kis sebeket ejt , nyargalva mezdkün

Nem akar egy helyben állva via.skod ni ,

Hanem vagy fut vagy tíz, így kerül к i barezot,

Melly sváb türvény szerint szokott lenni tüzes.

De ha tudni vágyol , NYILAKKAL van nagy harez,

') Petri Abbatis Aulae Regiaa tertii Chronicon Aulae Regis. P. I. cap. CXXIV. Vid. ОоЬи«г G.

Mo e umenta Histórica Bo«miae Pragae, 1784. ia 4. Tom. V. p. 336.
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Fulhiízva az íjjat gyorsan es kildve,

Minden részrdl ekkép , vedi 's ója magát ,

Mert k> ELÓ-HÁTRA , hidj nekem Péternek ,

Nem kiméll a HUNNAK szálld NYILA senkit.

Hogy meg ne lialj a HUNT ne tedd elleneddé.

Látandod dt élni sxalonnával hrissal.

Magyarok viselnek knrta MENTÉKET is,

E' nép fürge, sebzd NYILAKKAL kegyetlen,

Melly hogy téged sujta Morva, tdn sok rosszat

A' magyar hadsereg, mondan i sem lehet,

Aj'tddnáli szomszéd e' nagy cllenséged,

Kitdl mentsen Krisztns, 's mindjárt ne sokára."

Annyira rettentdk valának a' magyarok' nyilai mar a' vezérek' korában ,

hogy azoktdli megmentésért litániai imádságok mondatnának Olaszország'

templomaiban híteles emlékek szerint ')•

30. §. Éltek a' parthusok imént megismertetett kézijjaik- és nyilaikon

kivül fdleg küzelharczoknál lándzsákkal is , mik szinte hiresek valának

gyilkold alkatásuk és nagyságnk, de még jobban tígyes hagyitatásuk miatt.

Lucianas a' II-dik században 's így a' parthus iddszakban ¿It gürüg ird ne-

vezetes tudositást hagyott reánk a' parthus lándzsárdl egyik túlvilági be-

szélgetésében, middn némi parthus Arsáknakegy thrakiai katonával türtént

viaskodását 's akkor türtént halálát leirná, állitván, hogy az Arsák husz-

singnyi (tehát mintegy tiz iilnyi?) hosszaságií lándzsával támadta meg elle-

nét : „A r saces aulem , senior etiim iam erat , et per Jorem non illiberali

facie, bárbaro more aegreferébat, atque indignabatw , quod pedibus incede-

ret , sibique equum adduci volebat. Nam et equus wia cum eo mortuus erat .

ambobus una plaga tra/isfossis a Thrace quodam scutato, in eo praelio, quod

cum rege Cappadocum ad Araxem fluvium commission fuerat. Nam Ar

guées infesto curst/ in hostem ferebatur , longe ante alios , id ipse narrabat ,

evectus. Thrax vero Шит expectando subsistens, ac scutum obteudens , Ar-

sacis hastam excussit: ipse autem subiecta sarissa , ilium et equum transfo-

dit. Hie enim rig int i с ubi talem con tum praetendeus cursufe

rebatur: Trax vero, ubi pelta objecta plagam excussit, ipsumque cuspis prae

') ,,ln den Wirklichen Litanien Italiens wurde der Himmel um Rettung vor ihren Geschossen an

gefleht." Wachsmuth Wilh. Europäische Sittengeschichte. I^eipxig, 1833. in 8- II. Th. S. 27.
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teriit , in genu procumbent , renientis impetum sarissa excipit , ac eqttum sub

pectore vulnerat, qui prae furore ac vehementia cursus se ipsum transadegit

Tum etiam eadem hasta per i/iguina utrinque ad nates penetrante Arsaces

transfoditur" '). Azon ázsiai régiségek közutt, miket Biirnes Sándor angol

u tazó irmnkájúban lerajzolva kiadott , találtatik a' kundusi fejdelem' birto-

kából került némi ezüst tálnak (patera) képe. Látható rajta egy lándzsájá-

val oroszlánt düfó lovag. Az mondatik ugyan a'lándzsás alakról, hogy Sa-

port abrázolná: de a' lovag' parthus süvege, magyar szük dolmánya és na-

drága valamint panyókája meg topánja iószerszám-ékességeivel egyetemben

inkább parthust mint sassanidai persát árul el, 's valamellyik arszákot lát-

szik elótüntetni J). Nem is lebet ennclfogva egyébnek tartan i parthus ré-

giségnél , minthogy a scytha népcsaládnál leven szokásban illy fegyverrel

liadakozni, annak egyik felekezete ettol Alan, keletieknél Lan azaz lánd-

zsás nevet viselt. A' magyarokat mi illeti: ide koltoztük után 925-dik évre

mar a' sz. gáli évkünyvekben füljegyezve találtatik róluk , hogy kopjákkal

vagyis Iándzsákkal voltak ellátva: „Ingruunt tandem (Ungri) pharetrati

Uli , pilis minantibus et spi culis asperi" ezek a* krónika szavai 5); sót

ugyan azon türténetí elóadás szerint lándzsájával akará leütni egy magyar

a* sz. gáli egyház' tornyának kakas-czimerét; Iándzsákkal piszkálták a

két balott' hamvasztása1 alkalinával a' tüzet. A' besenyók, mint etelküzi

utam' egyik bizonyitványában olvashatni, Iándzsákkal tdnek leginkább

hadi szolgálatott a' magyar badseregben; 's niidón még saját birodalmuk

(Patzinakia) állott, hadosztáljaik' egyik része Szúró -kopjásnak (Sy-

rucalpee Constantinus Porphyrogenitusnál) hivaték kopjáik- vagyis lándzsá-

ikról. A' magyar lándzsások Lán, vagy Alan nevéról megjcgyzendó végre,

hogy a' szepesi lándzsások' némi régi oklevélben alánoknak (Alani) nevez-

tetnek; 's honunkban találtató Lánvár nevu helyek távul sem leányról ,

hanem lán azaz lándzsáról neveztettek így; melly utóbbi amannak csak ki-

csinyitóje nem pedig a' latin ,,lancea"ból alakult szd. Nyilvánossá válik

tehát czekból, miszerint a lándzsa épen olly sajátságos hadszerük vala

óseinknek , mint a' par t busoknak.

') Luciani Samosatensis Colloquia. Dialogue XXIII.

') Burnes AI. Kabul. Schilderung einer Reise nach dieser Stadt des Aufenthaltes daselbst , in den

Jahren 1836, 1837 u. 1838. Aus den Englischen топ Th. Oelkere. Leipzig, 1843. in 8. S. 191.

Tab. IX.

*) Casus S. Galli. cap. 3. Apud Pertz G. Monuments Germ. Scriptorum. T. II. pag. 105.

II. Köt. 35
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Hadi öitözet 31. §. Öseink' hadi ruházata 's fegyverkezése is azonos volt a par-

a parthuiok- thusokéval. Justinas iría emezekrdl : „Munimentum ipsis equisque lori-
nal es magya- J ■* * *

roknái. cae plum atae sunt , quae utrumque toto corpore tegunt" J). Dio Cae-

siusnál pedig olvassuk: „Scuto uti non soient, sed équités sagittarii et ha-

stati , plerumque cataphracti pugnant" 2). Mind a' kettdnek eldadásá-

bdl kiviláglik, miszerint vaspánczélból (vértbdl 5) állott fdleg hadászati

ültényük, melly Justinos szerint pikkelyes lemezbdl szerkeszteték. Din

átalánosan vasba Oltüzüttcknek múndja óket. Л' mi továbbá a' parthusok'

fegyverkezését illcti , becses tudósitást hagyott reánk Herodianus IH-dik

századbcli gürüg iró, bóven clbeszélvén, miként dk hajdan jobbára bd 's

künnyú rubában lovakról nyilazva harczoltak, kevesbé basználván vasol-

tényt, lándzsát es kardot ; de miután Pescennius Niger a' parthusoktól is

pártolt anticaesar Severus által (Kr. sz. u. 194-ben) legydzetván megüle-

tett, a' bozzá ragaszkodd rúmai katonaság Sever' bossznjátóli félelembdl

tíimérdek számmal Partbiába, Tigris folydn tiíl menckült; kik ott megte-

lepülvén és honosulván , nemesak illy fegyverek' használatára megtaniták

dket egész csudálkozásig, hanem küzüttük találtatd kovácsok e' nemií szer-

számok' gyártását is bevitték bozzájuk, mint ide ¡lio soraibdl kitetszik:

,,Gnari antea pugnare tantum aren ex equis, ñeque armatura mumti , ñe

que hasta gladiove satis audaces, levi pendulaque veste, plurimumque inter

fugiendum aversi , sagittas intetidebant : postea vero quam Romani aliquot

milites , fabrique nonnulli in eos regiones confugerunt , ibi aetatem acturi ,

nonsolum armis uti, sed ea quoque fabricari barbari didicerunt" 4). Vasle-

mez és sodrony ültüzetükün kivül lovaikat is betakarák efféle védeszko-

zükkel Justinusbdl érthetdleg, Dio és Herodian szerint kezükben leven

íjj, dárda (lándzsa) és kard. Hasonlitsuk mar most ossze e' hadi kelléke-

ket mindazokkal , miket Bules Leo gtírog császár az d idejében bulgárok

eilen frigyesekkint harczold magyarokrdl fönebb is idézett soraiban saját

tapasztalása után eldad; ugyanazon eszküzoket, u. m. pánczélt, kardot,

kézíjjt, dárdát, és pedig némellyiket kettdsét'el is találjuk; de fülleljük

a' Idtakard sodroy-védszereket is szintazonkép , mint a' parthusoknál vala

szokásban. „Noutnodo vero ipsi armis tecti sutil , sed equorum etiam , qui

') Justini llistoi'i.iruiii Philippicarum. Lib. XLI. cap. II.

1 ) Cassii Dion» Cocc. Historiae Romanae. I .ib. XL. cap. 14.

') llajddii a' vert nemesak paist, hanem pánczélt is jelentett.

'i Herodiani Historiaran!. Lib. III. cap. 4. ed. Argent. 1604. pag. 132, 133.
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bus nobiliore* rehimtur , anteriores partes aut ferro f ant denso centun-

culo mu nitint" '). Számtalan bizonyságokat hozhatnék még fïil hítele»

oklevelekbdl mind a' XV-dik századig dseinknek vasba ùltuzésérdl, ha

illyesck elsorolását fulüslegesnek nom tartanám. Léteztek a' magyaroknak

árpádházi korszakban vasas és künnyú lovas csapatai, 's ezek nevez-

tetnek krdnikáinkban „rilissim?' kitétellel. Olvasliatni а bécsi képes kró-

nikában Turdczinál : „Vilissimi Bisseni" „Bissent atque Siculi vilissimi"

„Bisseni pessimi, et Siculi rilissimi" (Р. П. с 55, 63, 65). Ezen к if eje -

zést némellyek bibázva, gyarld értelemre magyarázák.

A' parthusok- és magyaruk' hadi ültüzeteikrdl eldadott türténeti bizo-

nyitványok' folytán a' hadászat kivüli rendes vagy nemzeti viseletükrdl is

liogy eldterjesszem a' fdnlcvd adatokat : kitúzútt tárgyunk és a' két nem-

zet' azonegységének minden oldalróli kimutatása igényli.

A' parthnsoknál kétféle uitüzet' neme találtatik, n. m. szúk és l>ó. Nepöltözet.

Azon parthus pénzeken , miket Vaillant nagy gonddal ússzekeresve

és rendezve legnagyobb számmal cgyütt világ ele terjesztett 2), a' parthus

királyok mindig aranyszékbe ülve, dolmányban, kaczagányosan vagy váll-

ra veíett panydkával, szúk nadrágban és topánkában ábrázoltatnak ; job-

bukban kifeszítctt íjjat tartdk. Mind a' fulsd, mind az alsd testrész' ruhá-

zata tehát szúk szabású. És ez, kéttelemíl diszültüzet vala náluk, mely-

lyet a' fejdelmek, nagy urak és fdbb rendbeliek használtak. A' régiségbu-

várok can dys és anaxyris nevet adnak e' parthus királyi uitüzet ne-

múcknek; „Vêtu du candy s et de Г anaxyris et tenent un arc dans la

main droite" *). Világosan к untos szavunk rejlik azokban; ez utdbbinak

hun eredetét és jelentését bevallja Procopius ekkép irván, middn a' by-

zantiaknak idegenektdl, jelesen a' húnoktdl kulcsünüzütt szukásaikat és

viseleteiket fui emlitené: ^Ai \пшц18щ Se xal à vaÇvQideç xal xüv vno8}¡-

uûtoiv та nï.eïoxa eg twv Ovvvutv rô тв ovofia xal tov tдолог ¿nexèxçiTO otplàiv^

melly sorokat Niebuhr és a* byzanti irdk' forditdi ekkép adák : „Humera-

lia, tibialta, et pleraqne calceamentorum genera, Hunnorum ad ritus, no

•) Leonis Sap. Tacticorum. Cap. XXVIII. In Kollarii Hist. Juriaque Publ. Лтоеп. Vol. I. pag. 29.

') J. Foy Vaillant, Arsacidarum Imperium, aive Keguni Parthorum Historia. Parisiis, 1728.

in 8. Тот. I.

*) Mionnet Т. В. Description de Médailles antiques. Л Paris, 1821. in 8. Тот. V. p. 648, 685.

35*
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menque ueurparunt" ')» azaz: A' vállravalók, nadrágok és majdminden

lábbeliek nemeit a' húnok' szokása és nevezete szerint használák. Lábszár-

ra való bd nadrágnak (salavári) értelmezik a' szdtárak ¡s az anaxyr-t , de

megjegyezve ¡degén eredetét 's jelentését. Minthogy tehát hún eredetú ,

lábszárt kifejezó szúnak kell lennie; mihezképest a' kontosscl (candys)

együtt ezt is nyelvünk' sajátjának vallhatjuk. Strabo a' tarajes süveg, uj-

jas mente- és nadrág-viselést eredetiképen a' medusoknak tulajdonitja

imígy okoskodván : „Mores fere communes sunt Medís atque Armeniis :

quia et regio adsimilis est. Medos tarnen principes autoresque fuisse et his

istorum ferunt , et Persis , qui Media occupata in dominationem Asiae suc-

cesserunt. Nam qui nunc dicitur. Persicus restitué, et sagit-

tandi ac rei equestris summum Studium, regumque cultus,

ornatus, et honores quasi diuini regions ab subditis qui habentur , a Mé

dis sunt profecía, ldque verum esse, maxime e restitu apparet : nam

tiara, pileus, manicatae tunicae, et anaxiridis (siue eae

sunt braccaej in frigidis locis et aquilonaribus , vt sunt Mediae , gestam&i

sunt commodum , in austrinis minime. Persae autem habitationem suam vt

plurimum habent ad Rubrum mare, meridionales Babyloniis et Susiis, sed

euersis Medis , etiam quaedam Mediae contermina in suam redegerunt p¿-

testatem. Sed victoribus ita ob maiestatem et regio ornatui connenientem

dignitatem placuerunt a victis Medis recepta, vt nuditate et levissimo ve-

stitui muliebrem stolam ac vestem ad talos dependentem praetulerint" 2). En-

gedjük bar meg ezen viseletnek medusoktól származását, annyi bizonyos

murad , bogy mar a' legrégibb korban scytha es hún népek' viseletét talál-

juk illyeknek. Strabonak azok kifejezése továbbá, mellyben persa vise-

let- és szokás' bivatásának valija („qui nunc dicitur Persicus") az elmon-

dottakat, minthogy az ó korában mar nem letezett ónálld persa nemzet;

egyenesen a' partbusokrol 's királyaikrol mint amazok' helyeit elfoglaltak-

ról értetendók , nem pedig a' persákrol ; ezt bizonyitja az iré sereg , illy

értelemben van maga is Strabo más helyein. Erthetjük mar ezek után ,

mino viseletet tulajdonita Kézai Simon Attilának és a' hún nemzetnek ko-

vetkezd hi bus sorában : „Indumentorum vero modus, et forma, sibi et

gente modum Me dor um eonti/iebat" s). Ujjas mente, dolmány és nadrúg

') Procopii Historia Arcana, cap. 7. Ed. cit. vol. HI. pag. 48, 49.

') Strabonis Herum Geographicarum. Lib. XI. Ed. Casarboni. Haría, 1620. pag. 525, 526.

') Sim. de Ki/.a , Chronicon Hungar. Budae, 1782. in 8. Cap. II. pag. 47.
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alakiták diszes oltönyeiket, valamint a' parthusokét és magyarokét. А' пёр"

átalánosan divatozd oltüzetérdl elég vílágosan írja Justinus, hogy a' me-

dusokë szerint bd és világos szimí vala: „Vestís ok'm sm mart's .- postea-

quam accessere opes, ut Medís, perlucida ас fluida" '). Azon ró-

mai arany pénzeken is , miket Augustus császár a rdmai hadi jcleknek a'

parthusoktdl Iett visszanyerése' emlékére illy folirással veretett : „CAE

SAR. AVGVSTVS. SIGN (is) RECEPT(is)" bd nadrágos, csizmás és he-

gyes süvegií paribus szemléltetik ábrázolva Vaillantnál (pag. 176). A' bo-

káig eró bd nadrágrdl , mint általános nemzeti viseleteikrdl nevezetes tu-

ddsitással birunk Herodianusnak azon parthus ünnepély' leirásában, mely-

lyet küvetkezd kürülménynyel ad eld : A' kegyetlen Antoninus Caracalla

rdmai hadvezér hogy a' meg nem türhetett büszke parthus nemzetrdl vont

dicsd „parthicus" nevet elsajátithassa, imilly alacsony orgyilkoshoz illo

fortélyt használja ful: IV. Artabán utolsd parthus királynak gazdag aján-

dékokkal ellátott küvetek által levelet küld, abbeli dhajtását kifejezdleg,

miszcrint leányát adná neki neül; melly s2üvetség által a' két roppant bi-

rodalom egybeforradván , üsszevetett vállakkal világurai lehessenek. Ar

tabán a' szokatlan kivánságra eleinte nem hajol, de késdbb Antoninus' nem

szüntetett kérelme- és hú vonzalmának esküvel is erdsitése küvetkeztében

az ajánlatot elfogadja; minek a' parthusoknál elhirhedtével a' nép tüstént

Antoninus' ünnepélyes clfogadásához készül. A' várt vdlegény katonáival

az Eufratescn átkelvén, mindenütt pompaval 's orüm ujjongatások közt

íbgadtatik, és miután Artabán' székhelyéhez küzelednék, ez a' városon ki-

vül némi térségen fogadja jüvenddbeli vejét. A' kitddult sokaság virágok-

kal koszonízottan 's külonféle szinú, aranynyal ékesitett rubázatba öltöz-

ve diszünnepet tartván, trombita, sip- meg dob'zengzeténél csoportokban

tánczola. Illy tánezokban ugyanis fulütte gyünyörködnek, úgy mond Ие-

rodianus, middn fdkép bdvebb borital által hevítetnek ful. Miután azon-

ban a' nagy sokaság egy tömegben vala, és lovaikat elcsapva, tegzeiket

meg púzdráikat letéve , rendetlen vegyületben borozással toltenék idejö-

ket a' parthusok , senki rosszat nem gyanitván, kiki az új vdlegény1 lá-

tására türekedett: akkor jelt ad Antoninus katonáinak, hogy a parthusok-

ra rohanván dket lekonczolnák. Megrémülve a' rdmaiak' vérengzésén azok

') Justini Historiaran! Philippicarum , Lib. XLI. cap. 2,
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intuí kezdenek. Arfaban önnönei által kürnyezve általuk kiragadtatik , és

lora tétetvén, alig menekült meg kevesed magával. A' tübbiek lábig le-

gyilkoltattak , minthogy lovaik, miket minden alkalomra basználnak , ke-

züknél nem léteztek, mert azokrdl leszálván, legelere ereszték, 's így el

sein futhattak; szaladás küzben pedig lábfejig (bokáig) eró bd ruháik volt

akadályukra , („inpedietite cursum flux a veste, ad pedes usque dedu

cía" '). Szinte Herodianus' azon nui.si к helyét, melly künnyú", lefolyd, 's

futást gátld viseletükrtíl teszen emlitést („levi pendulaque veste , piurimum-

que inter fugiendum aversi(i) , mar íbnebb kieme!tem. Ammianus Marcel

linus, ki az Arsacidák' bukta után irván, a' partlius és persa nép küzt ke-

vés külünbséget teszen , így ir ezek viseletérdl : „Indumentis plerique eo-

rum ita operiuntur lamine colorum fulgentibus vario, vt licet sinus la-

terque dissuta relinqvant flatilus agitan' ventor urn, inter

calceos tarnen et verticem nihil videatur intectum" '). Lehetett-e egyéb a'

bo és lobogó nilia a magyar ingnél és gatyánál? Persiában máig épen olly

kelenddsége van koznépnél az efféle olténynek, mint az al fold i magyarok-

nál. A' partbusoktól clmaradt régi ruhanemú, t. i. bd ing és la brava I ó any-

nyira nemzetivé vált Persiában mar a' sassanidák' korában , bogy az abba-

sidák által kiiízütt Kelctindiában éld guzerathi parz maradékok is egyeldre

pdre gatyában és tátott szárú ingben járnának maiglan, valamint csikdsaink-

és juhászainknál divatos. Láthatni ennek példányát Niebuhr utazása egyik

tábláján 5). Küznépünk' viseletét tehát partbus eredetúnek bizton állitbat-

ni; olly külünbséggel még is, bogy régiddkben nem egyedül vászonból és

fejér szinút viseltek, banem különbözo világos szin kelmébdl. Még a' XV-

dik században léteztek a' magyar hadsereg ktizött olly csapatok, mellyek

régi partbus viseletú bd ingben és gatyában barczoltak. Illyenek valának

к ü b'inüsc ti a' besenydk (Bisseni), kiknek kéttelen utódai a* vasvármegyei,

fdleg drségi magyarok. Bonfinius korában még saját ó'si szokása szerint él-

vén e' valddi seytha-magyar felekezet , igen jól isinerhette dket viselet- és

riet mód и к tekintetében : ngyanazért tokélleles hitelt érdemel azon roluk

adott jellemzés , mellynek értelmében zászlós lándzsákat hordván , nagy

') Herodiani Historiarum. Lib. IV. cap. 11.

') Ammiani Marcellini Historiarum. Lib. XXIII. с VI.

') Niebuhr'» Reiiebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Koppenhage* ,

1778. in *. II. Bd. tab.
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szakált es bajuszt , taréjjos forgókkal ékesitett csákót (hosszú farkú süve-

get) , persák módjára selyemból készült hô öltözetet hordának '). Ha Bon-

fin a' bó ruhának parthusoknáli divatozását és azoktél származásunkat tud-

ta volna, bizonyára a' persa szokás szerint (in Persarum morem) helyett

paribus kitételt használ vala. Egyébiránt, józanul csak az eldkelók- és fó-

nükükiól érthetó a' selyem ruba; a' küzrendú bizonyára megelégedett í'e-

jér, vagy különösen kék szinre festett egri, eperjesi és miskolczi vászon-

nal is, épen úgy, mint századunk elein a' francziák eilen harczoló ünkén-

tes magyar seregnél használ tatott a' kék gatya es ing, mig a' tisztek arany

rojtokkal diszló selyem kelméket viseltek. Tévedett tehát Liszti János

veszprémi püspuk, midón 1568-dik körül saját kezével azt jegyzé meg

Bonfinius' emlitett soraira, hogy e' szerint más alakú vala regente a' ma

gyar ültüzet mint az ó* korában „Unde colligere licet, prouti verum est,

Húngaros o'im alio, qraiu nunc, vest¿um habitи usos" % Két féle volt biz

az minden idóben valamint a' parthusoknál , úgy azok' magyar ivadékai-

nál , és két féle formájú maiglan is. A* magyar küznépi ing, gatya, s6t

bunda vagy suba, guba, sziír, zeke, küdmün, kankó \stb. hasonlókép

uri viseletben a' dolmány, mente, nadrág, csekély változáson ment ke-

resztül a' legrégibb kortól fogva: elég bizonyság erre a' keletieknél most

is fünlevó* ruha formák.

A' parthus ültüzet' egyik darabjáról némi nevezetes adatot hagya re-

ánk a' VII-dik század' elsd felében élt Isidorus szevillai püspök Spanyol-

országban, de eredetre nézve scytha tudds férfiu, ki a' sarabar nevií,

az 6 frigyi künyvekben, jelesen Danielnél (cap. III, 94) is emlegetett ru-

hanemiít valódi parthus ültüzet иск , Im és igen ránezos alakiínak inondja

imezekben: „Quibusdam autem nationibus sua cuique propria restis est , ut

Par this Sarabarae."-^-„Sarabarae suntfluxa ac sinuosa vestimenta,

de quibus legitur in Daniele : Et sarabarae eorum non sunt immutatae. Et

Publius: Ui quid ergo Parthi in rentre tito sarabar as suas suspende-

runt?" 5). Ezen ruhanerminek nevében is elsd tekintetre saját nyelvünket

ismerjük ful. A' s zar, ma is a* test' also részét, a' lábakat jelenti, mon

0 Honfinii Ant. Historia Pannonica. Dec II. Lib. IV. Bd. Colon. Agripp. 1690. in fol. pag 151.

3) Kovachich M. G. Scriptorei Rer. Hung. Min. Budae, 1798. in 8. T. I. pag. 333.

*) Iiidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum. Lib. XIX. cap. XXIII. 1 , 2. In Lindemannii Cor

pore Grammaticorum Latinorum veteruni. Lipsiae , 1833. in 4. Tom. III. pag. 002.
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datik küzünségesen : lábszár (crus), gatyaszár. De maga a Sar bar is él

népünk' emlékezetében s al a vari nevezettel, melly alatt a' lábravaló-

nak (nadrágnak; ez arabul: netak) bizonyos nemét értí. Molnár Albert kö-

vetkczó értelmezést ad a' salavárinak : Tibíale, Tibialia, Ocrena lanea,

Strümpfe, Reithosen1). Ilajdankorban is változóan íraték, majd sara-

bara, majd saraballa majd ismét sarabra kitétellel. A' régi persák-

nál épen úgy, mint honosinknál schalavar néven ismertetett e' ruhá-

zat, mint Anquétil du Perron megjegyzi a' sarbali szó alatt; braca,

Dánielnél (III, 21) elóTorduld testi ruhát értvén alatta 2). Yalljon nem a

szárra vald- vagy szárbelitól származott-e eredetikép neve? Mondjuk most

is: lábravald, lábbeli, saru vagy csizina és gatya helyett, a' nyakravaló

hasonlatosságára. Bó volta mindenesetre a' gatyanemút árulja el , melly

kizárdlag a' magyarnak' tulajdona.

Befejezdleg, hogy az ósapáinknál külünus kedvességben állott, 's most

is a magyar nóknél divatozd piros csizmákrdl mondjak valamit, Persia'

vidékeiról szúrinazt unkat minél kéttelenebbé teendó : csak azt jegyzem

meg, miszerint a* régi persa szokásokat sokban utánozó ííj pcrsák udvari

pompa és ünnepély' alkalmával maiglan illyet húznak lábaikra : „On porte

encore aujourd'hui, dans les fours de cérémonie à la cour de Perse, une

espèce de bottes rouges" így nyilatkozik hítelos kutíok utún értesiilve

Mohl franczia tudds s). Még a' legaprdbbsagokban is foltaláltatnak tehát

I'm tliia' népeinél úsi viseletünk' nyomai az elmondottak szerint : miból

szoros kapcsolatnál egyebet kiokoskodni nem lehet.

Parthus su- 32. §. Szdlnunk kell ez alkalommal a' parthus süvegrdl is röviden ,

ч' minthogy e füvegnemú változatlanúl mindenkor használtaték dseink által.

A" róinaiak küzéletben íbdetlen fdvel jarvan; csak a' harczfiai viselének

sisakot: nem csuda azért, ha a' parthusokkali érintkezésük alkalmával bá-

mulák a' parthus süveget. Késóbb nemcsak b irre kapott , hanem köztet-

szést is nyere Rdmában. Ezen füveg sajátszerüségét eléggé tanusitja Mar-

tialis verse, ki Lib. X. Epigram. 7. ekkép énekli :

„Ad Parthos procul ite Pileatos."

') Dictionarium Vngarico-Latino-Gernianiriim, olim studio Alb. Molnár, Fr. Par« Pápai rt

Petri Bod conacriptum. Cibioii, 1801. in 4. Tom. II. pag. 314.

') Zend-Avesta, von Kleuker. II. Th. S. 80.

') Journal Asiatiqve. 1841. Mars (Nr. 61), pag. 209. not. 1.
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A* parthus fiiveg' ala кja lálbatú Augustus' emlitett pénzën , de kitetszik

leginkább a' margitszigeti tégladarabon , mellyet mar leirván itt rajzban

is küzlünk. Hegyesen folsugárzd magos kalpag volt ez ; és illyennek diva-

ta még iddnkig is eljutott. A' régibb, jelesen 1700 év kürüli huszárvise-

letek' rajzain is szemléltetnek hasonld csákds süvegek. A' kiinok, kikre

híteles régi írók egyre parthus nevet ruháznak, szinte parthus süveget vi-

selének. Illyenben állitatik eló a' Sz. Lászlóval viaskodd kún Turdczi krd-

nikájának némi elsó kiadásai czimén : valamint a' bécsi egyetem* magyar

nemzeti osztály' még 1414-ben kczdddütt matriculája vagy jegyzdkünyve'

elein; sdt hasonld parthus süvegben rajzolva találtatik Kún Lászld király

a bécsi 1358-ban iratott képes krdnika festvényei ktízütt, mint Schwandt-

ner' kiadásábdl is láthatiii '). Az eifélé parthus süvegeknek magyarok általi

viselését erósen tiltja az 1278-diki budai zsinat, mar ugyan nem parthus,

hanem kiín süvegnek nevezve a). Ugyancsak a' bécsi képes krdnika irja

Turdczinál Kún Lászld királyra vonatkozdlag : „IJinc insuper contra eum ,

quia Cumanice , et non catholice conversabatur , Philtppus Firmanus sedis

apostolicae legatus , advenif; qui barbas rädere t crines detruncare , contra

mores Hurtgaricos , et píleos Cum añicos, quorum vsus, in Jl tingaría

tarn in consuetudine habebatur , abiicere demandabat" ä). Nem lehet ezek-

nélfogva kétség a' parthus és kún süveg' épazon alakusága iránt, ha még

azt is tudjuk , hogy a' honunkban lakd oláhok báránybórból készúlt ma

gos süvegeikct kumánnak nevezik. Persiában az eldkelók kozonségesen

parthus szabatu fekete báránybor hegyes sipkákat vihelnek. Ide tartozik

még annak is megemlitése, hogy nyelvünk rendkivül gazdag a' füvegne-

múek' nevezésében ; illyenek ugyan is ; с s á к ó, csalma, kalap, kalpag,

kucsma, sapka vagy sipka (Túla'Dunán csapka vagy csopcsa) süveg;

mellyek mind saját erederi nevek leven , azok' régi használatát tanusitják.

Ne is gondoljuk , mintha a' sapka a' franczia chapeau-bdl származott

volna. Ázsiában Rich angol utazd szerint a' kurdok' egyik felekezete , az

úgy nevezett kaldok Vantd körül, Hehari* vidékén borból és riskásaszal-

mábdl készitett tschapha nevxí íoveget viselnek 4). Valamint ezek nem

') Schwandtner J. G. Scriptores Rerum Hungaricarum. Lipsiae, 1746. in fol. Tom. I. pag. 151.

') Péterfy Car. Sacra Concilia in Regno Hnngariae. Posonii, 1741. in fol. pag. 93.

') Thnrocii Chron. Hung. rirt. II. Cap. LXXX. Ap. Schwandt. T. L pag. 152.

*) Ritter, Die Erdkunde ron Asien. Bd. VI. 1. Abt. S. üOO.

IL Köt. 36



2S2 PARTHIA.

külcsünüztdk a" francziáktdl , ligy keletról származd elcink sem szorulának

bozzájuk füvegük' clnevezdsében. Miután tehát ültüzetünk' majd mindcn

neme a' parthusokéval hasonldnak bizonyu], küzüs, vagyis inkább azoktdl

szánnazásunk e' részben is kéttelcnné \ álik.

iiajviseié». 33. §. Nein kevésbbd támogatja partíais eredctünket a' régi magya-

rok' hajviseldsc. Evkünyveinkben, mint mar fönebb etelküzi utam alkal-

mával a' kószobrokrol értekeztemben kimutatám, nyomos tannlságokat ta-

lálbatni arról, bogy pogány eleink bajukat egyrészben leborotválván, tübb

olrlalrol üstüküt eresztettek , mcllyet csimbdkokba fontak be. Yatárdl a'

pogánybitre vissza tért magyarok' fo izgatójáról írja a' krdnika, hogy dsi

pogány szokás szerint baját leborotválván, három részen iistüküt eresztett.

„Primus aulem inter Hmigaros, nomine Vatha, de castro Belus dedicavit

se daemo/ais , rodens caput suum, et cincinnos dimití ens sibi

per tres p art es, ritu paganorum" '). Ezen magyar divatról valamint

számos adatok létcznek, íígy késóbb, sót jelenkori viseleteknél is talál-

tatnak népünk küzt élénk nyomai. Hasonldkép üstüküt hordtak a' parthu-

sok. Nero római császárról irja Dio Cassius, hogy némi alkalommal, mi-

don a inegjelent üsíüküscsillag' jdslatárdl eldtte beszdlnének, ekkép ñyilat-

kozott: Az nem nekem, hancm a parthus királynak jüvendül valamit,

mert 6 üstüküs, én kopasz vagyok. „lis vero, qui de comete quaedam

interse colloquebantur ; non mihi, „inquitfl sed regí Parthorum ali-

quid portendit -. Ule en im с от a tus est, ego calms sum" s). Hason-

ldul üstüküscsillag' fültüntévcl hozatik szdba a' parthus király'üstüke Sve-

toniusnál , midón Vespasianns császár' enyelgéseiról mondja : „Cum inter

cetera prodigio Mausoleum derepente patuisset, et Stella crinita in coelo

apparuisset .• alterurn ad Juliam Calviuam e gente Angustípertinere dicebat:

alteram ad Parthorum regem, qui capillatus esset" *). A' hajnak

üstökbe eresztése Herodotus' Suidas' es egyebek' állitása szerint mar a' régi

persa királyoknál is szokásban vala, 's hihetdkép azokrdl hárnlt a' parthu-

sokra, cmezektdl és a' hún felekezctüektól magyar óseinkre. Niebuhr sze

rint a' guzerathi parzok, sót maguk a' hinduk is viselik az iistüküt két ful

mellett eresztve.

') M. Joannis de Turocz. Chron. Hung. Part. II. cup. 39. Л pud Sil л-. T. I. pag. 105.

-) Cassii Dionis Cocc. Histor. Rom. Lib. I.XVI. cap. 17.

') С Svetonius Tranquil lus , in T. Fiar. Vespasiano.
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MidônPliniiis az irak- es kenócsiikról szóltában ezeket mondja: „Er

go regale unguentum apellatum, quantum Parthorum regibus ita tem-

peratur , constat myrobalano , costo, amoто , chinamo, contuvo, cardamo

mo , /tard/ spica , maro , niyrrha , casia , styrace , ládano , opobalsamo , cá

lamo , junco ocnanthe , malobatro , serichato , сщгго , aspalatho, patmce, cro

co, cypiro, amaraco, loto, melle, riño" '), nemlehet más, mint oily kendcsüt

érteni, mellyel a' parthns királyok bajuszaikat és iistókeiket kenték. Hogy

valojában kenték sdt püdorték bajuszaikat, azt pénzeikról künyen észreve-

betni, militan némely királyoknak igazán porgére áll hosszukás bajusza. V

királyok draga kenocsüt sot illatossat használtak, azonban a'küznép zsírral

vagy egyéb olcsó kenócs-kevcrékkel is megelégedett; igen természetesen

küvetkezik. A' magyarnak haj- ésbajuszkenésenemújdivat, banem messzi

keletról hozott sajátlagos szokása, mellyet ezeket tudva szinte Parthiában

follelünk.

34. §. Jellemzó két sajátságával külünbüztette meg magát hajdankor- bovagiá» «s

nul il' lS"ltí™.

tul fogva ez ideig Europa tobbi nepeitól a magyar. Egyik kitünd" tulajdo-

na a' lo vag las; másik, hogy sohasem jelent megdisz-, tisztelet-, tanács-

kozás- vagymásegyéb nyilvánosgyülekezethelyen kard nélkül; 's annyira

hozzá szabatott nemzeti ruházatához a' kard , miszcrint azt odalra nem

kotve , nevetségesnek tartatnék diszesen ültüzni. A' kardviselésrdl , 's an-

nak mellózhetlenségérdl csak azt jegyzem ful, hogy a' fbnebbi századokban

még papjainknál is oily nélkülezhetlen vala, hogy zsinati türvények által

kellett óket a' fegyver' letételére birni. Kun László kir. alatt 1278-ban

Budán tartatott , mar megemlitettem zsinat' XI-dik capituluma rendeli :

„Districte p-raecipimus , ne Sacerdotes «el clerici in quoris ordine constitua ,

gladium, tel cultellum , quod vulgariter dicitur hord (igazabban kord,

azaz kard) portent , nisi eis mamfesti timoris causa ingruerit , nee tunc abs

que licentia praelatorum portent" *). Ha mar a' papok is annyira ragasz-

kodtak a' fegyverviselési szokáshoz, mit lehet itélni a' világiakrdl i A' par-

thusokrdl is irva találjuk a' római classicusoknál , hogy soha fegyver, kü-

lönösen nyil és kard nélkül nem jártak. Tiridatesról , a' Tib. Nero császár-

nál Rómában megjelent arsakidáról iija Dio Cassius , hogy midon oldalán

levó kardjának letételére szélitatott ful , attél megválni nem akarván , in

0 С Pliiiii S. Hist. Naturalis. Lib. XIII, cap. 2. ed. Harduini.

') Peterfy Car. Sacra Cecilia in K. Hungariae. Poionii, 1741. foi. P. I. pag. 109.
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kább hiîvelyébe szogezé be. „Quem (Neronem) adieus , gladium, licet jus-

sus, deponere tarnen ttoluit , sed vaginae clavis affixif '). Dionak ellenben

Angelí Mai által kiadott vaticanumi kéziratában úgy adatik eló e' jclcnet ,

mikép Tiridates átadván kardját Neronak, elmenetelekor visszaadandónak

kiváná *). Akar mellyik legyen igaz, mind kettó nemzeti szokast, 's ab-

hoz luí ragaszkodást tanusit; de bizonyitja egyszersmind a' szabadság' sze-

retetét, mellynek a' fegyverbirás ürüküs symbolurna; azért izené és bül-

csen izené Vologeses Corbulo által Tiridatesnek, hogy a' szolgaságnak sem-

minemú képét ne túrje, 's kardját át ne adja: „Ne quam imaginem serritii

Tiridates perferret; neuferrumtraderet"*), mint Tacitus foljegyzé. Azonos

volt tehát ezen szokása a' partbusoknak nemzetünkével , mellynek di vat a

mar a' régi persáknál fültaláltató classicus irók szerint Mellózve a' iöbbh,

Ammianus Marcellinus irja róluk: „Omîtes promiscué , vel inter epulas fe-

stosque dies, gladiis cincti cemuntur" 4); 's igy, e' tekintetben is Persia

fêlé vitetùnk vissza ismét és ismét.

A' lovaglás' mestereiül jellemeztetnek türténctirók által a'parthusok;

ugyan ollyaknak ismertettek mindig 's tartatnak ma is a' magyarok. A'

mit Justin ins a' parthusokról ir imezekben: „Equis omni tempore

vectantur : il/is bella , Ulis con rfria , Ulis publica ac privata officia obeunt;

super illos ire consistere , mercari, colloqui" 5), szintazon rajzok alkalmaz-

tattak /íegiono és egyebek által a' magyarokra. E* küzös tulajdon' kútfejét

kell inkább vizsgálnunk; és lia a' szüló okok' azonságával mind kettdnél

találkozunk, úgy vonhatuiik с' párhuzambdl a' parthus származásra legbiz-

tosban eróséget. Ezen okío л két nemzet' rokon institutiojában rejlik. A'

parthusok ugyanis , nein zsoldos katonákkal , mint a rómaiak , vitták ki

maguknak a' világbiní batalmat, hanem báboru idcjén kiki fcgyvert ra-

gadva , fejenként menc a' harczmezdre ; \s a' vagyonosb nagy urak saját

zászlóik ala gyújtvéh szolgáikat (jobbágyaikat), kik gyermekeik gyanánt

nézctvén, fegyverben és lovaglásban szüntelen gyakoroltattak , ekkép k¡-

tanitva állitattakszükség idején sikra, mint tübbi küzt Justínus megjegyzi:

„Hos (servos) pari ас lfueros sitos cura habent , et e quitare et sagittare

') Dionie Cassii Cocc. Historia.» Romanae Lib. XLI1I. cap. 2.

») Dionis Caseii Cocc. Hist. Romanaquae stipersunt. Lipeiae, 1843. in 8. Vol. IX. pag. 107.

') С Cornelii Taciti Annalium Lib. II. cap. XXXI.

*) Amm. Marcellini Rerum Gestarum. Lib. XXII. т. VI.

') Juitini Hiitoriarum Philippicarum Lib. XLI, cap. Ul.



magna industria decent. Locupletissimus ut quisque est, ita piares m imi

to équités régi suo praebef* '); melly hadbakelést az országlo , irott paran-

esa' kovetkeztében a' nemzetségi 's tartományi fdnükok (sátorapák) kihir-

detvén, talpon vala az egész nemzet, gydzelmet aratandd. „Parthus autem,

satrapis imperaturum per epístolas, ut copias congregarent , ita enimfaceré

cotisverit bellum comparaturus , siquidem mercenarios milites atque ordina

rios exercitus Parthi millos habent" ezek Herodianus' szavai 2). Hasonlô

honvédelmi szerkezet létezett nálunk az eldiddkben. A' magyar mind szü-

letett katona levén, kiki tartozott illctô zászldja ala seregelve hadba men-

ni 's vérét honának fbláldozni. Nyilvábbak ezek törvenyeinkbdl , semhogy

bizonyitásokkal támogatni kellene. Honvédelmi szerkezetünknek épen

ezen modor vala fdkelléke, melly által, mint parthus dseinknél , a1 /sóidos

katonatartás konnyennélküleztetett. Uly institutio mellett, hogy béke idd-

ben is fegyvert visele a' harezias nép, igen természetes; de szinte megfejt-

hetdlovaglási ügyessége; mert nálunk is, valamint a' partbusoknál fdleg lo-

von katonáskodás- és harczolásnak volt divata. Antoninus római fdvezér

Artabán parthus királyhoz irott levelében imígyen fejezi ki magát: „Esse Mo-

mam's pedestrem exercitum, qui hastis et stataria pugna caeteros antecellal:

Par this vero e quitatum plurimum, perritissimosque sagittarios'1 SJ.

DioCassius világosan mondja, hogy gyalog harezos csekély számú vala ko-

zottük, az is csak a' selejtdsbekbdl rendezvc: „Pedites inter eos pauci

sunt, iique infer ris sortis, sed et ipsi omîtes sagiltarii, ad qitod getms

exercitationis a pueritia advescunt" 4). Mindezek tehát híven egybehangza-

nak Justinusnak az d lovaglásuk- és lovon harczolásukról mar fönt közlür-

tem eldadásával , de szakasztott egyenld sajátságok Leo Sapiens , Regino 's

egyebek' eleinkrdl adott rajzolataival; egyszájjal vallván ezek a' magya-

rokról , hogy szüntelenül , sót még békeiddben és tanácskozás alkalinával

is délezeg lovaikon ülénck. A' lovaglási hajlam még a' ndnemben is mutat-

kozik a' partbusoknál. Dio beszéli Tiridatrdl , hogy a' hosszú utat Rómába

Idháton tevén dt neje szintolly módon kíivette: „Tiridates equo ubique ve-

hebatur quousque in Italiam venit, ac propter ipsum etiam uxor equitabat ,

') Justini Historiarum Phiilippicarum Lib. XL1. cap. 2.

') Herodiani Historiarum Lib. III. cap. 1.

3) Herodiani Historiarum lab. IV. cap. 10.

*) Dionis Cassii Cocc. Historia« Romanae Lib. XL. cap. 14.
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solemn geretts auream ¡tro integumento , ne contra tnorem Patriae conspice-

retur" 1). A' parthus es magyar hadszerkezet hoza tehát magával, hogy ez

lígy, \ ¡Наш int amaz legügyesebbnek ismertctnék a lovaglásban : mert gyer-

mekkorátdl fogva lóhoz és harczias életrc szokván, helóle legjobb lovagló-

nak kellett válnia. Hunfiainknak ¡Г csikósoktól kezdve a' világhiní huszá-

rokig, eléggé ismeretes ebbeli ügyességc és lovakkali bánásmoduk kül-

füldiek últal is. (huit haj'dan a' rúmai gazdag ur, ha parthus sihederre te-

lietctt szert, ki által Roma palotái küzt délczeg lovait fényes kocsijában

kormáuyoztathatá. E' kitiínó sajátsághoz tartozott még az is, hogy nagy

sokaságban külünos *zép fajta lovakat tenyésztettek , mik világszerte par

thus lovaknak hivattak. Strabo irja az ó korában ( кг. sz. u. 20 év kürül)

parthusok birta Medianil: „Haec regio (rt et Armenia) equis aleñáis excel

la : et in île quoddam pratum llippobotum dicitur , per quod transeunt qui a

Perside et Babylonia ad Caspias proficiscunttir : in eo ait aiunt L. millia

equorum e Persis , esseque armenia ea regia. Niseus equus , quibns reges c-

tuntur , о/il 'mis et maximis , quidam hi/ic peti aiunt , alii ex armenia. For

ma sunt peculiari , rt et qui nunc Parth i ci die и ut ur , a Graecanicis

aliisque nostratibus diversa*' '). Hiresek voltak Europában is szinte a' ma

gyar lovak; innen lebet megfejteni a' paripák' (herélt lovak) „hongre"

iranez ia nevét. Ugyancsak Strabó kizárólag scytha népeknek tulajdonitja

a' lóherélést: „Peculiare hoc omnibus Scythicis et Sarmatin's est gentibus ,

quod 1 1/■nos castrant, ut eo habeaut eos ad parendum mansuetiores : sunt mim

parui , verum acres admodum , et contumaces" (Lib. VII); és ezen koriil-

inény is ujjmutatásul szolgálhat eredetünk' kimutatásánál.

Dio Cassius' imént idézett sorai, mellyben a' gyalog parthusokat

alábbvalóknak „jjedites inferioris sortis sunt' moiidja , nyelvünk amazoké-

val egységére látszik ujjal mutatni. A- ,gyalogu szó ugyanis régente egy-

értelmú лга1а azon jelentéssel, mit e' latín „inferioris sortis" fejez ki, 's

most gyarhínak mondunk. Gyöke a'gyar vagy jar; innen gyarlo" vagy

jar-Id, az az gyárd vagy járd, ki saját lábán jar, kcl. A' székely nemze-

tet illetd némi 1096-diki levélben all: „Utriusque ordinis, tarn Loohfew ,

quam Giharlog vocati , militares et fortes vir?' ') , mellybôl a' gyalog

') Dionis Cassii I. o. Lib. \ 1,111. cap. 2.

') Strabo, Herum Geographicarum Lib. IX. Rd. Cargabon. Pari», IrKO. p. 525.

*) Henkó Jo». Milkovia. Viennae, 1781. in 8. Tom. 1. pag. 56.
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nak régente gyarlog-gali mondása világos. Es lígyebár, a' g y arló küzép-

szeriît, alábbvaldt, selejtóst jelenf. Nem kételkedhetni e' szdnak es értel-

mezésnek még Parthiában a' gyaloghadakozd néptdl kölcsünöztetese iránt.

Számtalanok nyelvünkben az illy képes értelmú szavak.

35. §. Bd anyagot nyújt továbbá jellem, szokásés életmdd' párhuzain- Aikotmányi

ba tételinél a' parthus és magyar historia. Melldzve azon általános bizo-

nyitványokat, mellyek szerint a' parthnsoknál scytha türvény- és szokások

uralkodtak: állodalom' szerkezetükbdl kiemelendd Just mus után, hogy

náluk az országos RENDÍ szerkezet alkotta a' polgári viszonyok' de-

rékkapcsát. „Proximus ma¿estait regum POPULORUM ORDO est.- ex

hac duces in bello , ex hoc rectores in pace habent" '). Gotarcz király eilen

a1 rúmai tanács eldtt vádat nyiíjtotta parthus küvetek világusan nemes és

néposztályrdl mondák ime' szavakat: „Dominationem Gotarzis , NORILI-

TATI PLEBI que iuxta intolerandam" *). Épilly osztályü polgári szer-

kezetet hoztak óseink magukkal Azsiábdl , illyennel éltek a' mostoha kü-

rülmények' daczára is majd ezer éven át. A' parthusok' erds hatalma, nagy-

sága és hadi úgy , mint polgári szerkezete olly mély benyomást tdn a' ró-

maiak lelkére, hogy késdbbi iddben is, midón mar azok' birodalma lero-

gyott, eszmekép gyanánt szolgálna a' nagyszerú, dagályos és szokatlanok'

rajzolásánál. Illyen volt eldtt ii к a' parthus aristocratiai institutio , melly-

ról énekli Claudianus:

„Stupuere severi

Parthorum PROCERES, et PLEBS pharetrata videndi

Flagravit studio" »).

A' mit Strabo Posidonitisra hivatkozva mond, hogy t. i. kétféle, úgy

mint nemzetségi és országos birákbdl alakult tanács létezett náluk: „Posi-

donio teste duplex esse concilium Parthorum: mum cognatorum, alterum

sapientum et magnorum i reges ex utroque deligi" *) ; épazon dsi szokást

állitja eldnkbe, mellynek az árpádi korszakban eleven nyomaira találhatni ;

voltak ugyanis a' magyaroknak kezdetben saját nemzetségi biráik, külün-

büzdk az országnagyok- és zászldsaktdl. Tiszteletben tartották a' parí lm

') Justini Historiar. Philippicarum. Lib. XLI. cap. II.

*) Cornelii Taciti Annaliuiu. Lib. XII. cap. X.

•) С Claudianus. De Laudibus Stiliconis. Lib. I.

') Strabo nii Herum Geographicarum. Lib. XI. Ed. Cauaabon. pag. 515.
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.адк a hadizenési nemzeti jogokat , anélkül ellcnségeiket, raég as dket le-

igáeni türekvd, általuk mindenek foiott gyiílült Romát sem támadták meg

hadizenés nélkül, mint a' római torvényekbdl kitetszik. így hangzik an-

nak egyik czikke: „Hostet,, quibus bellum.publice Populas Romanus decre-

t'íf, tel ipsi Populo Romano caeteri Latrunculi , vel Praedones appellantur.

Et idea, qui a Latronibus captus est, servus Latronum non est. ЛЬ hosti-

bus autem captus (ut puta a (¡ermanís et Par this) et servus est hostium

et postliminio statum pris/¡пит récupérât1 ')• Épillyen népjogi tisztelet tií-

nik ki a! magyarok' vezérek alatti hadviselésébdl. Arpad, jóllehet Arnulf

császár' hivására jüvc Nagy Moraviába Szvatoplukot legydzendd, mégis

nom orozva támadá meg azt, hanem nemzeti hagyományaink' nyomán ün-

nepélyes kovetség által szdlitá ful Pannoniának ; II. Béla kir. névtelen jegy-

zdje szerint pedig Ménmarút bihari es Zalán alpári herczeget birtokaik'

útadására

Partim» hit- 36. §. A' parthus és magyar pogány vallásnak osszchasonlitása is ked-

таИа«. veïQ eredményt mutat.foi tdlük származásunk' bizonyitására. Csalhatatla-

nul áll mind a' kettdnek nap- és tüzimádd volta; de ezen ¡í It ulanos jellem-

zéssel ki nein elégitve, némi szertartásokat szükség részletesen vizsgál-

n.ink. I. And rus korábdl íonmaradt imádságunkban megbecsülhetetlen ein

leitet birunk az iránt, hogy a' pogány dsíik jelcs clddeiket mintegy istenit-

ve tisztelék. Világosan fejeztetik ki benne ugyanis a' szent jelesek' imá-

dúsa; melly szokás ismét a' parthusokkal hoz szoros kapcsolatba. Nem más,

¡•■lint open a' partbusoknál divatozott olly szokás, miszerint joles elddei

ket, vezéreiket és királyaikat, kik nagyszerú jdtéteményeikkel a' nem-

zetre dicsdséget és boldogságot árasztottak, isten gyanánt tisztelnék. Ekép

tisztelék és.imádák a' birodalom alapitd I. Arszákot, ki a' syro-makeddi

jároui' leráztával faját dicsdségre, raéltdságra és a' jdllét' tetdpontjára eme-

lé. Neuicsak d, hanem maradékai iránt is olly luí ragaszkodással viselte-

tók mujd 500 év' leforgása alatt, hogy senkinek másnak, mint egyedül

ezen Arszák' vérébdl származottnak adák kezébe a' legfdbb hatalmat; ki-

rályi aranyszékét épol'y nagy. gonddal 's hú* buzgalommal drizék, mint ké-

sdbb a' magyar nemzet bámulatos ragaszkodással viselteték fejdelmi ko-

ronájához. Halljuk csak e' vallásos érzelmükrdl Ammianus Marcellinust .

') Digeatorum Libro XLIX. Tit. XV. De Captius de PostUmiiiis et redemptis ab Hoitibus. Leg<>

24. e Libro I. Iustitutionum (Jlpiaui.



FàRTHU. 289

mikép festi az I. Arszák tiszteletét: „Certatimque summation et vulgi sen

tentiix concinentibus , astris (vt ipsi existimant) ritus sut consecratione per-

mistus est omnium primus. Vnde ad id tempus reges eiusdem gentis praetu-

midi, adpellari se patiuntur Solis fratres et Lunae: vtque Imperatoribus

nostris Augusta nuncupatio amabilis est et opiata ; ita regibus Parthicis ab

ierfix et ignobilibus antea , incrementa dignitatum felicibus Arsacis auspicits

accessere vel maxima. Quamobrem NUMINJS EUM VICE VENERAN-

TUR ET COLUAT, eousque propagatis honoribus , vt ad nostri memo

riam non nisi Arsacides is sit, quisquam in suscipiendo regno сиnet is ante-

ponatur : et in quolibet avili cottcertatione , quae adsidue apud eos eue-

ninnt , velut sacrilegium quisque caneaf , ne dextera sna Arsacidem arma

gestautem feriat velpriuatum" '). Az illy emberimádd tisztelésnek élénk

nyomaira találhatni mainap is a' Tigrisfolydn till Kurdisztán' déli részé-

vel bat aros Lurisztánban, maguknál a' к herin unsch ubi kurdoktdl csak szó-

járásban külünbüzd lúroknál, kikról beszéli 1838-diki utazd angol Raw-

linson: hogy, jdllehet vallásukra nézve az Ali-Illahi felekezethez tartoz-

nak , azonban anthropomorphiták azaz emberimáddk , és sok helyben a'

mohammedanismus eldtt megrügzütt szokásokat követik. Mohammed- és

a' korán iránti tisztelet náluk szembetiíndkép hiányzik. Vallases buzgal-

111 u к egyetlen fótárgya az átalánosan tisztelt 's Baba Buzurk azaz nagy

apának nevezett szent egyén, azonkül még nehány szent emberek, kik

az istenség' éld képviseldiként tekintetnek, és az ezeket kürnyezd tanitvá-

nyokat is majdnem istenitvc tisztelik. Azon hegylánczrdl végre, hol Baba

Biizurk van eltemetve, megjegyzendd, hogy Kuh В a walin azaz kó-

bálvány nevet visel 2). Kéttelenúl a' parthusoktdl maradt el a' liírok' e'

vallásos szokása, valamint illy ritusnak hódoltak ole ink még Pannoniába

jüvetelükkor.

A' mind szertartás a pogány magyarok' lóvuli áldozatárdl II. Béla kir.

névtelen jegyzóje által megiratik , szinte azt találjuk fol a' parthusoknál

is. Amaz beszéli Ound, Ketel és Turzol hadnagyoknak Tarczalhegyen lé-

tök' ai к almaval, hogy ott a' legkovérebb lovat leülvén, nagy áldomástazaz

áldozatot tdnek : „Et in rodent loco, OCCISO EQUO PINQUISSIMO,

') Ammiani Marcellini Renin Gestarum. Lib. XXIII. cap. VI.

') Ritter С. Die Erdkunde von Asien. Bd. VI. 2. Abth. S. 217, 340.

II. Kot. 37
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magnum aldamas fecerunf* '). Szinte lóvali áldozatnak találhatni vilá-

gos nyomaira a' parthusoknál. Midón Lucius Yitellius Syria' praefectusa

III. Artabán parthus országlónak vetélytársát , szinte arsakida ivadéki Ti-

ridatest Parthia' királyi székébe emelendó , erós baddal Eufrates* vizéhez

ért, azonni szerencsés átkelésért római szokás szerint süldót, juhot és tul-

kot, Tiridates pedig lovat ülvén, áldozatot tonck , mint a' jól értesült Ta

citus imezekben beszéli : „Sacrificantibus quum hie (Vitellius) more Ro

mano Suovetaurilia daret , Ule (Tiridates) EQUUM placando amni (Eu-

pbrati) adomasset" 2). Oseinknek nap- és túzimádásról szóld tauútételeket

mar tobízben érintvén, a' parthusok ¡s, hogy vallásos buzgalommal üd-

vozolték a' napot, mint az istenség' legnyilvábbi képét, számtalan híteles

írók liirdetik. Herodianus irja róluk : „Sole autem oriente conspiciunt Ar-

taha/mm máximas secum copias adduce/item. Vt autem SOLEM barbari

(Parthi) de more propitiarunt, confestim edito ingenti clamare concur-

runt in Romanos, Usque adequitantes sagittas ingerunt" s). Ugyancsak a'

napimádás vagy Mithratiszteletrdl teszen bizonyságot Romában Nerónál

megjelenó arsakida Tiridatesnek küvetkezó* szdlása : „Porro adsum ut te

n и ni i ni тент , hand secus quam Mithram vetierer" *). Epen illy val-

lási eszme adhatott eredetet a' naptól és menytól e' két szavunknak: n ар-

as s z on у és menyasszony. Elsóvel nevezi a' magyar bizonyára tisz-

telet és szeretet jeléül nejének anyját (socrus) ; másodikon az új no hiva-

tik menyegzókor , utánna menyecskének , de a' férj szüléi mindig meny-

nek vagy menyükasszonyuknak (nurus) mondják a' házassági orom- és bol-

doglét' képes kifejezésével. — Még egy kis észrevétel a' parthusok' és ma-

gyarok' vallási szertartása küzti hasonlatosságrdl. Gotarzes XX. arszákról

irja Tacitus , hogy Sambulos nevú hegynél isteneinek , fóleg a' had' iste-

nének (Hercules) tiszteletére áldozatot ton : „Interea Gotarzes apud mon

ism, cui tutmen Sambulos, cota diis loci suscipiebat, praecipua religione

Herculis" s). Telvék krónikáink scytha eleinknek Hercules' tiszteléséróli

elóadásokkal , Hercules' kardjáróli hagyományokkal , melly fóleg a' hún

>) Anonymi Belae R. NoUrü De geitis Hungaror. ed. Vienn. 1827. Cap. XVI. pag. 125.

>) C. Cornelii Taciti Annalium. Lib. VI. cap. 37.

*) Herodiani Historiarum. Lib. IV. cap. 15.

*) Dionis Cassii Cocc. Historiarum Romanarum quae supersunt. Lipiiae, 1843. in 8. Vol. IX.

Excerpt» Vaticana ab Angelo Maio edita, pag. 107.

*) C. Cornelii Taciti Annalium. Lib. XII. cap. 13.
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idókben szerepelt. Nem is ellenkezik illy szertartás a' napimádással vagy

parsismussal. A' Zend-Avesta szerint megvolt a' parzoknál is a' jó szelle-

mek' (Ized) tisztelete, 's egyik kitünó helyet foglalá küztük Ader (Па-

dur?) a' háboru' nemtdje. Másrészról , hiteles bizonysagot tesznek arról a'

régi irdk, miszerint Hercules nem egyéb vala a' napistennél, 's annak 12

gydzelme a' 12 égi jegyre czéloz, egyenesen a' nap' cyclusára vonatkoz-

ván. Végre, hogy mar befejezzem: Ammianus Marcellinus az elsd parthus

országlót a' csillagzatok' imádásárdl kitünókép cmliti elóbb idézett ime so-

raiban: „A s tris — ritus sut consecratione permistus est." Nap, holdés

csillag lui ha (ó számos parthus pénzeken : szintezen jelek fordulnak eld né-

mi árpádházi királyaink', jelesen IL András' pecsétén l). óspogány hit do

gma nyilatkozik villámot jelentó e' két nevezetben: istennyilaés meny-

kd; minek eszméjét haPliniusnak a' ceraunkó (meteorkó' neme) fblött tett

azon észrevételével , hogy a' parthusok' mágusai által nagyra becsültetnek

(„Faciunt et al¡am гагат admodum , et Parthorutn Magis quaesitam non

aliubi inveniatur , quam in loco fulmine ido" L. VII, 51) osszeállitjuk, ha-

sonld hitágazatát leljük feil a' parthusoknak.

Vallásos szertartáshoz sorolható a' frigykütési és szovetségi esku", 's Frigykütéij

t*s szövetsetri

annál végbevitt vérontás is. Hosszan eldadám lebediai u lamban 89, 90. szertartás.

lap. dsatyáink' szüvetség alkalmával tortént vérbocsátását, el mondám, mi-

kép t. i. II. Béla kir. névtelen jegyzóje szerint azon esküvés, mellyet a'

hét magyar vezér Almusnak ton, vérok bocsátásával erósitetett meg: „Tunc

supradicti viri pro Almo duce , more paganismo FUSIS PROPRIIS SA-

GUINIBUS in un и m vas, ratum fecerunt iuramentum"; ugyanezen

vérbocsátási szertartásról beeses és korülményes tudósitás maradt reánk a'

parthusokat ilJetve Tacitusnál. ók ugyan is szüvetség kütésciknél jobb ke-

züket bekotvén, ujjaikat megszoriták, 's middn végereikbe szorula a' ver,

künnyií vágással illetve bocsáták ki, azt külcsünüsen egymásnak lenyalák,

és ez vala szentesitése frigykotéseiknek : „Mos est Regibus (a' parthus ki-

rályrdl irja Tacitus) quoties in societatem co'éant , implicare dextras, pol-

licesque interse rincere, nodoqae perstringere : mox , ubi sanguis in artas

extremos suffuderit , levi ictu CRUOREM eliciunt , atque invicem

lambunt: Id foedus arcanum habetur , quasi mutuo cruo-

') Pray Georg. Syntagma Historicum de sigillis Regum et Reginarum Hungariae. Budae , 1805,

in 4. Tab. II, fig. 2. Tab. Ill , fig 2. Tab. VII. fig. 1. Tab. IX. fig. 1.

37*
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re sacratum '). Küzös, hajdani, mar Herodotus kora eldtt divatozó

szokása vala ez a' scytha népágazatoknak : oily jellemzd sajátsága , mint л

lovaglás, hátranyilazás, hitvallásukban a' napimádás és lóvali áldozás, mely-

lyet tdlük idegen nemzeteknél ful nein mutathat a' türténetirás.

fsaia.ii éiet- 37. §. A' parthus népéletbdl és küzszokásokból hordandok mar ful

némi éles vonásokat , mikben a' magyar életmódra elsd tekintettel ráis-

merhetni. Illyenek

I. Eenyér- és kalácssñtés. Hires volt világszerte a' parthus kcnyér és

kalács jdságára nézve, elannyira: hogy Roma is megkedvellvén ollyannak

készitését utánozá. Fó sajátsága vala amannak a' vizzel dagasztás és júl

megkelesztés , úgy hogy szivacs (spongia) gyanánt ritka , dagadt bélú 's

emésztésre künnyií, 's egyszersmind kedves ízú lenne. Emez tojással és tej-

jel kevertetett. Plinius drzütte meg hirét nevét és sajátságának leirását kü-

vetkezd soraiban: „Pañis ipsius varía genera persequi supervacuum vide-

turi alias ab obsoniis appellati , ut ostrearii : alias adeliciis, ut artologo-

ttit alias a festinatione , ut speustici: пес non a coquendi ratione , ut fur-

nacei , vel artopticii , aut in clibanis cocti : n o n pridem etiatn a Par

tais invectus, quam aquaticum vorauf, quoniam aqua tra-

hitur, I in и (>ni et spongiosa inanitate, alii PARTHICUM. Sum

ma laus siliginis bonitate et cribri tenuitate constat. Quidam ex oris aut la

de subigunt" '). Elürüklék a' magyar nók a' parthusoknak ebbeli ügyessé-

gét, inert bátran állithatni , hogy a' magyar , jelesen: debreczeni, kolos-

vári, komáromi, miskolczi, rimaszombati és szegedi kenyérnek jóságra

és szépségre Europa' piaczain nem lelhetni massât. A' mire a' magyar ez-

red évek eldtt eljutott, más kül nemzetek tudományos kisérletek által alig

képesek elérni. A' kalácssütésnek is mesterei voltak dsanyáink : nem csuda

azért, hogy a' fejdelmek- várak- és monostoroknak mar kezdetben valá-

nak olíy külün osztályu jobbágy népei , kik kenyeret és kalácsot tartoz-

tak uraiknak szolgáltatni. A* posoni káptalan 1 25 1-diki leveleben olva-

som némi csalldktízi várjobbágyakrdl , hogy kalácsaddknak hivattak : „F¿-

Hi Jobbagionum qui vulgo galasodov dicuntur." Maga a' név is, melly

Europában , к ü biliösen a' szláv és német népeknél elterjedt , tdlünk kül-

csünüzteték. A* héber chalas is ennek felel meg.

1 ) С. Cornelii Taciti Annalium. Lib. XII. cap. 47.

') С. Plinii Sec. Historia.; Naturalis. Lib. Will. cap. 27. ed. Ilarduini.
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П. Szakácskodás. Hogy sajátszerúleg és jdl éltek a' parthusok annál

fogva szakácsaik is hiresek valának, kitetszik Plinius ezen szavaibdl : „De-

dere et Parthi cocis suos mores" l) , mellyre I lard uin illy jegyzést teszen :

„Est quaedam in arte coquorum , ut in Parthorum mor¡bus , luxuries". Etel

készitésüknél a' fúszerek használtattak mddnélkül, azért irja alább Plinius

a' czitromról sztíltában: „Ilaec est anient, cujus grana Parthorum proceres

incoquere diximus esculentis , commendatidi habitus gratia". Fünebb pedig

ekkép fejezi к i magát: „Parthorum populis hoc praecipue , et a juventa,

propter indiscretos cibos: nantque et vino foetent ora nimio. Sed sibiproceres

medentur grano Assyrii nía/i, cujus est suavitas praecipua , in esculenta ad

dito" a). Nem sok figyelmeztetés kell arra, mi nagy külünbség létezik a

magyar szakács készitménye és külíbidi étkek kózütt; valamint az sem i'ij-

ság, bogy a' magyar küznép ételébe ha bors, gyómbér 'stb. drágább fúsze

rek nem tétethetnek a* saját termesztményi paprikának elmulbatlanul ve-

gyitetnie kell fózeményeibe , olly szenvedélyesen szereti a' füszereket;

nielly hajlamot más népeknél kevesbé találhatni ful.

Ш. Borivás. Mennyire szerette a' paribus a' boritalt, kiviláglik szinte

Pliniusból , állitván, miszerint azok dicsóséget helyeznek az ivásban: „Ti

berio Claudio Principe (úgy mond) ante hos anuos XL. institutum , ut jejuni

bibereut, potusque vini antecederet cibos.- externis et hoc art¿bus , ac medi-

corum placidis novitate al'¿que sese commendantium. Glor iam h ac vir

tu te Parthi quaerunt" s). De még azzal sein elégedtek meg magaval,

hanem fïïszerrel vagy is némi illatos levéllel adának nekik kellemesb izt

ugyancsak Plinius szerint : „Petunt igitur in Elymaeos arborent brat и m

cupresso fusae similem , ex albidis ramis , iucundi odoris accensam, et cum

m¿ráculo histortis claudii Caesar¿s praedicatam folia ejus inspergere potioni-

bus Parthos tradit" *). Régi, még Azsiából hozott kedves itala volt ôseink-

nek a' bor , mellynek dsidei használatát a' név eredetisége is bizonyitja.

Hogy néha kelletinél is bovebben élt vele a' magyar: leginkább véralkatá-

nak 's barczias életmódjának tiilajdonithatni. A' szeszesitalokba némi illa-

tos fúszerek vagy édességek' például méz' keverése most is kelendó" küz-

népünknél.

') С. Plinii Sec. Hist or. Naturalis. Lib. X. rap. 71. ed. Harduini.

») Plinius 1. с Lib. XII. cap. 7. — Lib. XL cap. 35.

') Plinii Hilt. Natur. Kib. XIV. cap. 28.

•) Plinii Hist. Natur. Lib. XII. cap. 39.
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IV. Tánczolás. Fdleg borozás közben kedves mulatsága volt a' parthus

népnek a táncz. Az Antoninus Caracalla eldidézte veres Iakodalomnak

Herodianus utáni hií leirásából mar értesültünk némikép a' parthus táncz-

ról, itt saját szavaival méltd megismerkedni, melly tárgyunkra vonatko-

zdlag ekképhangzik: „Barbarorum (Parthorum) magna multitudo, floribus

indigents coronafi, atañe induti vestes auro diversisque coloribus varias, fes-

tum agitabant, ad tibiarumfistularumqueettympanorum sonitus saltantes

numeróse. Quippe hujusmodi tripndiis supra modum delectan-

tur , praesertim cum se temeto largius invitarunt " l). Tehát

leginkább akkor tánczoltak Ók, inido'n bortdl hcvülének, 's így szoros kap-

csolatban alla egymással e' két szenvedélyük; szintekkép tünik ki a* viga-

lom' ezen meine küznépünknél. Azt gürdithetné itt valaki ellenünk; bogy

táncz szavunk idegen 's nyugodi szomszédainktdl külcsönzött leven, magát

a dolgot sem ismerhette a' magyar itteni megtelepedëse elótt. Az illy so-

kat bizonyitni akard, azért semmit sem eró okoskodásokra csak annyit

felelünk, hogy volt és van ma is tánczot kifejezó* saját szavunk , ámbar

gyérebb divatu ennél; de azért ezt sem külcstínoztük idegenektu'l küvet-

kezdkben bebizonyithatdan : A' táncz ama' régi rdmai mondât szerint „Nemo

ebrius saltat« eredetikép a lélek réndkivüli állapotát tételezte ful, és ép

illy hevültségiikben, mondbatni bizvást, bor- és Örömittassan tánczoltak

a parthusok leginkább; ezen állapot pedig, de a' táncz' mecbanismusa is a

labak'mozgásáttantorgásátvoná maga után. A' tánt-torog származék ;

minek regen tánt vagy táncz lehetett gyoke. Mondjuk most is, áesorog,

mi bizonyosan áll-csorog vala egykoron; így Idn a' tánt- vagy tánczbdl:

tant-torog. Hagyjukezt azonban idegennek, 's lássuk a valddi magyart. Él

nyelvünkben a dombérozni vagy tombérozni, és dobzddni vagy tobzddni

szd, mindig olly értelmet kifejezve, melly lakmározást, evést-ivást je-

lent; mar, hogy ez a' dombdl, tombol sztítdl ered, senkisem kétli, tehát fúl-

tételezi lakomázás- és vigadás-küzben alábakkal tombolást,dobolást; és ez

epen a tánczolás' eredeti eszméjére vezet. Használtatik honunk'tdbb vidé-

kein most is a' toborzd szd táncz helyett, melly nem egyéb az eredeti

tomboroztí, tomborzd nehezebb kiejtésü szdnál, magában foglalva a' tombo-

last, tombérozást, vagyis tánczot, mi mindég egjiit uzetett pogány dseink-

neUalaminta'parthusoknál a' borivással, lakmarozással. Most szilkebb ér-

') Herodiani Historiarum Lib. IV. cap. 11.
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teleniben és újabbkori „Werbung" táncz' jelentésére használtatik leginkább

a' toborzd, de a' tárgyrdl vont nevezet, magával a' vigalom nemével egyutt

a' legrégibb, parthusokéval azonos.

V. Zene. Herodianus' eldbb idezett sorai, raikben ez is áll: „Ad tibia-

rum fistularum que et tympanorum sofritas sallantes numeróse" világosan ér-

tésünkre arijúk , hogy síp- , trombita- és dobbdl állott zenemúszerük , 's

azokon játszaták nemzeti ndtaikat. Hasonldkép Arpad vezér alatt Budára

érkeztük alkalmával hangszerek' zenéi mellettvigadának a'magyarok: „Et

epulabantur quotidie cum gaudio magno, in palatio AllíПае regis, conlatera-

liter st tiendo , et omites symphonias , atque dulces sonos cythararum et fistu

larum , cum omnibus cantibus joculatorum , habebant ante se" l). Mind a'

két nemzet' vigadd derült hajlama 's nemzeti zenéüknek ollyankor hasz-

nálata eléggé nyilvánul ezekben.

Yégül, a' partbus kedély'egyik éles vonásárdl a' büszkeségrdl lás-

sunk némi észrevételt. Telvék a rdinai irdk' munkái a parthusok' büsz-

keségét jellemzó kifejezésekkel, dagály- 's kevélység miatt rdván meg óket

némellyike. így az antiochiai származású , katonaságában sok tapasztalást

's emberismeretet gyújtütt Ainmianus Marcellinus, ki a' parthusok' tünkre

jutása után élvén, jellemük' szomorú eredményével eléggé megismerkedett,

egyenesen büszkeségüknek tulajdonitja bukásukat. Ez a* maradékot élet-

bülcsességre intó hú tükrüzés: „Satisque constat haue gentem (Parthicam)

regna, populis vi superatis conpluribas, dilatasse adusque Propontidem et

Thracias: sed alte spirant i um du cu m superbia, licenter grassantium

per longinqua, aerumnis mar i mi s imminutam"3). Eleven képmássa

a' vezérek' korabeli Europa szerte harczolásoknak hadfdnükeink' torténe-

tekbdl kitúno dagályainak, mik a' nemzetre számtalanszor vészt és pusz-

tulást árasztottak.

38. §. Azon bajdankorban, middn mégAzsia volt a' szép- és kézi mu- Hork.s/.it.s

vészet' hazája 's ápoldja, a' parthusoknak is jutott néini osztályrész ily-

lyek' gyámolitásában ; ámbar szüntelen barezban élve Kelet' hdditásával

foglalkozának, a' kézi mesterség egy ágát a' timárságot torténelkünyvek'

tanutétele szerint olly hathatdsan gyakorlák, hogy a készitmény, mellyet

nagy mennyiségben és kitünd jdságban állitottak eld gyáraik, világszerte rd-

») Anonymi Belae R. Notarii DeGesti.s Hunger, cap. XLVI. éd. cit. pag. 177.

>) Ammiani Marcellini Rernm Gestarum Lib. XXIII. cap. VI.
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Ink hivatnék az elsd és küzép századokban ; „Parthica Tergora — Corium

Parthicum — Pelles Parthicae vagy Persicae" név alatt. Olvassuk egyebek

kiizt Corippus VI-dik századi keresztyén koltünél (I, 2) :

„Cruraqiie puniceis indiixit regia riticlis ,

Parthica Campano dederant quae tergora fuco '.

Puhaságuk simaságuk és élénk pirosságuk iniatt tartattak nagy beesben.

Késdbb elterjedt ezen készitésmód Armeniában is, sót a' mérok által Kor-

dubában Spanyolországban úzeték' nagyszerüen, 's azért majd ermelin

(Pelles Armenicae, nem hermelin) Ermesin (karmesin), majd Corduben-

sis, Cordubisciis (kordovány) nevezettel lonek divatossá. Tulajdonainak

napjainkban a túrok szattyán (Türkisch Leder, Moraquin, Saffian) felel

meg mint Reishe megmutatta '). A' bórkészitésnek nemzetivé vált e sa-

játlagos mesterségét elhozák magukkal Parthiábdl kaezagányosóseink. ílogy

is ne hozták volna, midón itt is szükségük vala piros- és sarga csizmára,

blindara, küdményre *s egyéb rubanemüekre és bórszerszámokra. Elhozák

igenis, nemesak, liancm ók terjeszték el egész Német- és Francziaország-

ban a' timárkodás ezen nemét. E' tárgyról, annélkül azonban, hogy a'

parthusok' timárkodásával kapcsolatban létét észrevették volna, mar tüb-

ben értekeztek. Az éles itéletú" Fesler, miután a' tabakos és eserzó varga

vagy timar mesterségnek a'magyarok régi hazájábdlszármazásátvaldszinú-

nek áll ¡t ana , nem kételkedett óket a' timárság' Europaszerte mestereik

gyanánt fülmutatni kovetkezó okoskodásában : ktizismereten van , hogy a'

timárkodás minden neme korábban tükélyre jutott keleten mint Eurdpá-

ban. A' tabakosok finom 's puhä bórt készitének, magyarok által irha-

nak nevezettet, Magyarországból ezen gyártmány a' mesterséggel egyiitt

Németországba vitetett által , hoi is regenten a' tabakos timárok (Weisz-

gerber) Irher néven hivatának, 's tólük Norinbergában az á lia lu к la ко»

iitcza Ir hergas se nevet nyert. Francziaországban is a'magyarnak hivott

bór, melly Németországban timsósbórnek (Alaunleder) mondatik, ósmagyar

eredetú ; valamint magának a'kézmcsterségnek timar nevé és a' timsd-é

ósi eredetet bizonyit. Fesler ezenállitásainaktámogatására következd kut-

fdket sorolja el : Murr, Journal zur Kunstgesch. und allgemein. Literatur.

) lleisUii Commentarii id Conatantinum Porphyr. De Orimonüs Aulae Byzantine. In Const.

Porph. Opeiibns. Ilonnae , 1830. Vol. II. pag. 420, 490.
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V. Tli. S. 107. De Ja Lande , Die Kunst das Leder auf ungarische Art zu

bereiten. Leipzig, 1767. Cornides, Bruchstücke zur Gesch. der städti

schen Cultur in Ungarn, herausgegeben von Engel, in Bredeczky's Beiträ

gen zur Topographie des Königr. Ungarn. IV. Bd. S. 22 ff. — Meggyözo'd-

hetik tehát mindenki ezekbol, hogy valaraint a' parthusok egykoron hires

timárok voltak , szintazoknak ismertettek magyar ivadékaik is , mesterek

gyanánt lépvén fol Európában.

A' parthusok' más egyéb jeles gyártmányaíról is emlékeznek a' régi

irók; így Pliniusnál találtatik a'gyapjuszóvet-festésrdl fol jegyezve: „Aliter

haec Gallipingunt , aliter Parthorum gentes" (L. VIÍI, 73); dicsértetik ál

tala vasuk', keménysége (L. XXXIV, 41); legfontosb emlék azonban szép

müvészet-kedvelésük- és becsülésükról az, mit ifjabb Plinius Traján csá-

szárhoz irott egyik lévele által számunkra megórzott, elbeszélvén benne,

hogy bizonyos Callidromus nevü, akkoriban Nicoinedia városban tartoz-

kodd egyén régebben Moesiában Susag által elfogatott , és Deccbaltól aján-

dékba küldetett Pacor parthiai királynak, kinél tübb évekig szolgálván,

késóbb megszükütt és Nicomediába jütt vala. Ezen szükevény magával ho

za egy draga küvet , mellyre Pacor képe volt vésve , (gemmam, habentem

imaginem Pacori), és némi parthiai érczküvet (glebulam ex Parthico mé

tallo) '). Ez, és hasonlú adatokbdl óseink' régi müvelfcségének magvát, ha

bar nem virágozhatott is az magosra a" viszályteljes kültüzések' korában,

ellenmondhatlanúl fültaláljuk; ugyanazért nein leend elóttünk csudálatra

méltó rügtuni haladással türtént európai kifejlódésük; nem nevezhetjük Spitt-

lerrel phoenomennak , szellemi és anyagi erós megalakulásukat ; mert biz-

tos és csalhatatlan elózmén) ek kel találjuk kapcsolatban mindazon esemé-

nyeket, mik neki tüneménykép gürdültek eló ime' nyilatkozatából érthe-

tóleg: „Vebrigens ist es in beiden Fällen, man mag die Finnische oder Kal-

myckische Abstammung annehmen , fast ein und eben dasselbe schöne Phoe-

nomen, wie sich ein Volk, so bieder und tapfer und cultivirt, als unstreitig

die Ungersche Nation ist, vom Finnischen oder Kahnyckischen Stamme aus,

habe bilden können? Die Völkergesichte hat wenige Beyspile einer solchen

Veredlung, und man musz dieses herrliche Phoenomen nicht dadurch schwä

chen , dasz man gleich die ersten Magyaren , die das Land zwischen den

Carpathen und dem Saustrohme erobert haben, der Geschichte zuwieder,

') C. Plinü Caecilii S. Epistolarum Lib. X. Ер. XVI.

IL Kot. 38
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recht torthelluift zu schildern sucht, if arum den Ungern der vier , fünf

letzteren Jahrhunderte dadurch, dasz man ihre Voreltern unhistorisch er

hebt , einen wohlverdienten Ruhm rauben ?" '). Természctes renddel ment a'

magyar nemzct' einelkedése európaiszeriíségre vergódésénél, militan mar

messzi к ciclen ismercteivcl birt sok olly tárgyaknak, mellyek Eurdpa'

népei elótt elzárattak buzamos ideig.

A 1Ы|'°пе>РеаГ ^' §• Azon ' mar na?y számmal elúmutatott kapcsnkon kivül, mely-

lyekáltal egyesitetctt a' magyar és parthus, letéznek még más szempontok

is, mikból tekintve a'kérdés szintazon credménynyel oldathatík ineg; ily-

lyen külonüsen , bogy a' kúnok (lengyel és orosz türténetkunyvek szerint

polovczok) basonlóképen partbusoknak ncveztetnck több jeles torténctirdk-

nál. Ha mar azon renditbetlenné vált, és nyomozásom' tübb szakaszaiban nap-

fényre hozott igazságot vesszük szemügyre, miszerint a' magyar és kún azonos

eredetiî s nyelvú vala, a' kúnok' partíais nevé szinte támogatja cmezektdl szár-

mazásunkat. Lássuk azonban az ide vonatkozó tainitételeket. Radevicusnál

olvashatni a' kúnokrdl: „Quo riso Polo/ti de tam improviso malo percussi, et

vehementer exterriti, cum jam nihilpraeter exitiumsui, et destractionem ter

rae superesse vidèrent, quamvis auxilio viciiiariim gentiumf Ruthenorum videli

cet PARTHORUM, Pruschorum et Pomerauorum maximum collegissent exer-

citum, in sola fuga sj>em vitae constituant" 2). Még a' Ktinbirodalom' állása

korában élt (f 1223) lengyel türténetird Kadlubkd Vincze a' lengyelekkel

szomszédos Cumaniát Parthiának a' kúnokatpedig partbusoknak nevezi ek-

kép szóló soraiban: „ístorum (Polonorum) vero hinc vsqve PARTUIAM,

isthincvsqve Vngariam, illinc usqve Carinthiam crevit accessio" Jsmét: „Rursus

Sbigneo muliebriter illacrymante PART'HI Poloniaefines populantur , quos

transflutnina tandem cousequitur Roleslavs, et hostes passim fundens , capti

vos si/os euse redimtmt, et Praedones in praedaepraedam convertit*'. Megint:

„Verum Ule PARTHICO plus quam PARTHVS fugam digit potius, et

Marii exemplo inMazoviae carectis delitescis" . Tovább: „Adest namque Dux

Relziae Vseuoldus cum Principibus Laodomiriensium praecipuis , cum electis

Tibianorum turmis, cum PARTHORVM millibus urbis subsidio". Végre:

„Rotnanus (Dux Haliciae) Duci Leszkoni obnixe supplicate eum perpetuo

vt famиfal/t sibi obligei , ut ejus obsequio timet¡s Ruthenorum Principibus ac

1 ) Spittler, Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten. Berlin, 1704. in 8. II. Th. S. 210.

') Muratorii Scriptores Herum Italicorum. Mediolani. fol. Tom. IV. pag. 742.
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PARTHORVMper ipsum partibus imperaret" '). Az oroszok- es kúnok-

nakmongolok által 1222-dik év körül tortént legydzetéséról irja Anonymus

Saxo : „ Temporibus istias Imperatoris quidam exercitus de Asya exiens , qui

iuxta fluvium, qui Than appellator, habitabout , incaserunt PARTHOS, qui-

bus Rutheni auxilium ferebant, commiserunt que cum Thataris praelium, et

vidi sunt. Conciderunt itaque de Ruthenis et PARTHIS ad centum m¿ilia

hotninum" 2). A' livoniai kronikában olvashatni írgyanazon eseményról a'

kiinokat valvok- es partkusoknak nevezve: „1221. Eodem anno fuerunt

Tartarí in Terra Valvorum paganorum, qui PARTHI a quibustam discun-

tur. — Etpugnarerunt Tartarí cum eis, et debellaruut omnes in ore gladii,

et aliifugerunt ad Ruthenos petentes auxilium ab eis" *). Yalamint a' kiinok

parthusoknak neveztetnek széltében a' türténetirók által: lígy a' parthusokat

tübbszür kiínoknak (Hunni, TJnni) шопrija a' régiség, jelesen a' scytba nép

hiín ágazatából ereridknek. A' Xll-riik század küzepén élt, detürténetküny-

vétrégi híteles forrásokbdl szerkeszte, ésaz akkor még virágzó kiinokat igen

jó 1 ismerhette Constantimis Manasses gürügiró beszéli: „Ceterum id temporil

Aegypti Rex Sesostris , auctus magnitudine potentiae supra Reges ceteros

priores , non satis arbitrabatur esse soli Aegypto imperare. Quam ob rem

coacto de tota natione sua exercitu, in quo eraht hastati, cetrati, sagittarii,

loricatipraeliatores , viri mauortii , adsumtisque belli soeiis ex VNNORVM

Gente, quam mutieribus sibi totatn adiuuxerat : terram universam , Asiam

maxime , percurrit : et omnes vt tributa sibi penderent, vi coegit. Sublatis

et¿am ubique nationum prineipibus et satrapis, sub iugum suae potestatis eos

redegit. VNNJS autem Asssyriorum regionem dono dedit et pro VNNIS,

site Sc y this, PARTHOS appellarit" *). De ha a' parthusoknak a' luinok-

kal minden Jépten-nyomon kitünó szoros vt'rsegi kapcsolata's egyazon scy-

tha népcsaládbdl eredése ki nein mondatnék a' türténetirás által : a' küzüs

scytha szokások, türvények és életmóri , nevezetesen periig a' lovaglás, hát-

ra-nyilazás, parthus-kún süveg, szüvetségnéli várboesátás, bámulatosan

gyámolitanák a' küzüs eredetet. Nem egyéb tehát a' parthus eredet' kimu-

tatásánál a' nehezség, mint az, bogy a' hún-scytha népcsalád' ágazatai niajri

küzüs rnajd tübbféle felekezet- és ágazatai' nevén jegyeztettek fol a' régi

>) Dlugossi, Hist. Polon. Li| siae, 1712. fol. Tom. II. pag. 604, 675, 682, 787, 814.

") Menckenii, Scriptores Rerum Germanicarum. Lipsiae, 1730. fol. Tom. HI. pag. 123.

') Gruber i, Origines Livonia«. Sacrac et Civ. Francofurti, 1740. fol. pag. 150.

*) Constantin! Manassae, Breriariuin Historicum. Parisiis, 1655. fol. pap. 12.

38*
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iník ii I tii I , mit mar a' mély belátású Valesiiis türténetünkre vonatkozva

világosan kif'ejezett imezeket irván: „Haec fusius sum petsecutus, ut, qui

Historíeos legunt , intelligant , saepe tiuam eandemque Gentern pluribus no-

minibus cum Qommunibus tum propríis , et nonnunquam impropríis ; et pilt

res Gentes una appellatione designara l). Ha ezt nein hisszük vagy tudjuk,

Itasztalanul olvasunk torténeteket.

a (partim* «¡i 40. §. Nem létezik régi torténetiró, melly a' parthusokat scytliáktól,

xösacytha vagy azok' falekezetéül hirdetett népségtól ne szárniaztatná le , mint tár-

"гЛ'и1 S;v' gyalásunk' alkalmával gyakori idézéseknél mindenki meggyózódhetett;szin-

jeienté»«. te scytha eredetiínek tartatott mindenkor a' magyar nemzet 's annak hiszi

és tartja magát; a' kózüs származat tehát e' részben is megerósitetvén , vér-

rokonságuk jó hítele sok évezred tita ingadozhatlaniíl .ill. De miután a1

scytha nevet az újabb német vagyis inkább schlüzeri critica tág, ingado-

zó, bizonytalan, sót scmmit jelentónek hirdette, gyámokunknak meg-

erósitését e' szempontból is cszkózlendók , Iegvégiil a' scytha nev' jelenté-

séról kell alanos fblvilágositást adnom.

Sokat irtak mar Baycrtól kezdve Lindncrig 2) külfüld' tudósai a' sey-

thákról; szintannyit elmélkedtck rdluk boni irdink; de meg az sem vilá-

gositatott fol eddigelo tókélletesen, mit jelent tulajdonkép a' scytha név,

's honnan ered?

Nines a' fold' kcrekségén nép, mellynek nyelvén azon érez, mit a' la

tin nyelv és lean} ai „Ferrum" szoVal féjeznck ki, a' magyaréhoz hasonló.

azaz VAS szrival jelcntetnék; tehát e' szé igazán credeti sajátunk; meg-

ismeri maga a' szlavomán Leschka is middn irja: „Vas, Eisen, ferrum

est genuinum magyariciim" '). Gyarmathi Samuel mondja, bogy a' vas

persa nyclvben : baz 4); de ennek a' szótárakban nyomára nem jühettem;

ha tehát a' régi persiai dialectusokban maradt voln« fön, cgyenesen nyel-

л imkhól vette eredetét. Ezen szó fülütte régi, 's mar afrikai Scythiában 's

Aethiopiában használtatott. Г lin i и s, ki a' három világrészbul gyiíjtütt kut-

fok után szerkeszté üssze rnppant munkáját a' keresztyén század' elsd fe

') Muratorii, Herum Italicarum Scriptores. Mediolani, 1733. fol. Toni. il. P. I. pag. 394.

■') Lindner Fr. Lud. Skythien und die Skythen des Herodot, und seine Ausleger, nebst Beschrei

bung des hentigen Zustandes jener Länder. Stuttgard, 1841. in 8.

0 Elenchus Vocabulorum Europaeorum Magyarici usus. Budae, 1825. in 8. pag. 261.

') Gyarmathi S. Vocabularium. Bées, 1816. in 8. 89. 1.
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leben, de sokkal régibb iddkorra vonatkozdlag irja a' bazaltkdrdl: „Invertit

eadem Aegyptiis in Aethiopia , quem vocant BASALTEN,fer rei coloris

at que durit ¡ae. UNDE ET NOMEN El DEDIT1 '); azaz : Aegy-

ptus találá ful Aetbiopiában az úgy nevezett Razaltküvet , melly vas szi-

m'í és keménységií , a' miért is e' nevet adá neki. Jlnzzá teszi tübbi küzt

Plinius azt is, bogy Thebában, Serapis' templomában a' Memnon szobra

illyen kdbdl vala; így tehát Aegyptus' legrégibb korára esik vissza fülta-

láltatása. Hasonldkat moud Isidorus Hispalensis Pliniust majdnem szdrdl

szóra kiirva (Originum Lib. XVI. cap. V , 6). Élt tebát Afrikában Kr. e.

sok századdal a' vasnak BAS azaz VAS nevé; mert a' bas és vas csak

¡rási és kimondási, régiségeinkben is gyakran elóTordnld változat; és e'

bas- vagy vastdl vevé színe nieg keménysége' hasonlatosságárdl a' bas-al-

t e s nevet. Ezeket tudva , midó'n olvassuk a' gürüg régiségek' roppant is-

meretével birt Stepbanus Byzantinus V-dik századi irdnál : „Kai Jxvd^s,

ó fftJ^os" a); azaz : És SCYTHA VASAT jelent; latinul ; „Et SCYTHA

(dénotât) FERRUM", nem kételkedünk az iránt, hogy a' scytha név mero

forditása a' vas-nak. Még jobban meggydzettetünk ezen értelmezés' való-

ságárdl némi kOrülmények által. Palaestinának a' Jordán viz' jobb parjá-

nál feküdt, eldbb Nysa néven ismert SCYTHOPOLIS városa jelennen

Beisan, Bysan nevet visel Burckhardt, Richardson és Robinson angol

utazdk' vizsgálddása szerint; mellyet mar Ëusebius palaestinai származású

III-dik századbeli ird Rasan (Baaav) névvel illet ezeket irván: „Scythae

Palaestinam invaserunt , et BASAN occuparunt, a se dictant SCITHOPO-

LINfi s) , a' mibdl azonban, úgy abból, hogy az d frigyi könyvekben eldjd

Rasan nevé: nem lebet kétségbe hozni a' scytha szdval kapcsolatban

létet. A' régiség- és pénztudományban ezen nevek' ngyanegy helyre vonat-

kozása eléggé ismcrtetik ; Arnct írja geographiai sorsjegyzetében : „Nysa.

SCYTHOPOLIS. BEISAN' *). Eckbel 5) és Forbiger 6) bdven eldadják

régi irdk után nevezetét, az elsdbbi egyszer'smind pénzeit. Eredetére néz

') C. Plinii S. НЫог. Naturalis. Lib. XXXVI. cap. 11. ed. Harduiiii.

•) Stephanus Byzantinus, De Urbibus. Lugduni Batav. 1694. fo!. pag. 675.

') Eusebii Pamphili, Chronicon. Lib. I. pag. 336.

4) Arneth Jos. Synopsis Nunioruin Graecorum qui in Museo Caes. Vindobonensi adserrantur. \rin-

dobonae, 1837. in 4. Part. I. pag. 74.

5) Eckhel Jos. Doctrina Nvmorum veterum. Vindob. 1794. in 4. P. I. Vol. III. pag. 438, 439.

9 Forbiger Alb. Handbuch der alten Geographie. Leipzig, 1844. in 8. II. Bd. S. 696.
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ve Plinius ekkép nyilatkozik: „Scythopolin, (antea Xysam a Libero

Pâtre, sepulta nutrice ibi) Se y this de du et is" '). Szerinte tehát scy-

fháktdli lakatása mar a" legrégibb mythusi korban meriil fol. Vagy akar-

juk vagy nem, el kell ezeknélfogva liinniink, hogy a* bas = vas; scytha=

vas-bas; Scythopolis = Vasan, Basan, azaz Vasváros. Az an, en rag,

számos belyeinkben most is éló" keleti forma a* helyek, tartományok és vá-

rosok' neveinél ; honunkbeli Bosán és Besen nevú helyek a' régi okleve-

lekben Voscian, VosianésVosjan névvel jegyeztetvék.

Azon kérdés kövctkezik i m mar: volt-e VAS nemzet, és lia volt, egy

volt-c a' Scytha nemzettel? Erre rüviden felelek. Milita az emberi nem'

torténete folött a' türténetirás világit, Vas nemzetnek: Bas, Bes, Vas, Ves,

Vos; Basan, Besen, Bosan; Vasian, Vesen, Voscian; Bessi, Vessi; és üsz-

szetéve Bas-kon, Bas-kurd, Bas-terna, 'stb. formaban egyre élt emlékeze-

te. A' persiai ékiratú emlékckben V s canga is a* Vasan nemzetet tükrö-

zi vissza, a' késóbbkori Besseni, Bisseni név, melly a' gürogük által Pa-

tzinák, és Patzinakitá-ra ferditetett, a szláv irdknál pedig Petsenak- és

Petseneg-be ment által, mindazon VAS nemzet' nevé, melly nemzetünk

keblébenBesenyd név alatt mainapiglan él, és mint etelküzi utam' egyik

hizonyitványában bdven kimutattatott, a' magyarral vérrokon 's egyazon

nyelvú vala. Tübb keleti irdknál Magyarország Baskurdországnak, nemze

tünk baskurdnak neveztetik, mint mar egyhelyütt mcgbizonyitottam ?);

okkép hívja Abulfeda is, „Basch-kerdi, magna Gens, terris Alaman-

ttoniiii et Francorum interjecta. Rex et ceteri plerique Christiani sunt,

quamquam etiam Moslemii inter eos reperiantur" 8); melly sorok egyene-

sen a' mostani magyarok' dseit illetik. Nem alapnélkflli és hihetetlen azért

Cseles Márton jesuitának a' vaticáni levél tárbdl vont, most a' pesti egye-

tem' gyiíjteményében tala I tat <» imezen jegyzése : „Anno 1695. die octava

Aprilis locutus sum cum quodam Eremita Armeno (vélhetdkép mechitarista

ürmény barát volt), Josepho шшсиpato, qui refert apud Turcas se audi

risse de liangaria minore , et de ¡Imigaría majore .• iüam vocant Otto

Magyar (talán Guda-magyar), hanc Vas Magyar." Számtalanok ho-

ntinkban a' Vasvár nevú helyek, régente még tobbek valának oklevelek-

>) Plinii, Hist. Natural ii. Lib. V. cap. XVI.

») A' magyarországi lzmaelitákról. Budán, 1845. 32. 'ш kör. IL

•) Abul/edae, Historia Anteislamica. Lipsiae, 1831, in 4. peg- 171.
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és összeirasokbdl kitetszdleg. A' hasonnevú megyének nevet add Vasvár az

ott letelepült besenydktdl vagy is vas nemzettdl vette nevét. Létezik Sza-

bolcsvármegyében Vas-megyer helység, melly világosan a' vas azaz

Scytha-magy ат nevet állitja eld.

Még az is figyelemre méltd, hogy a' thrákiai bessusok, kikrdl Plinius

irja: „Bessorumque nomina traltef( (Lib. IV, 18), Eutropius szerint Uscu-

dama nevií városban laktak. „Oppidum l'senda mam , quod Bessi habi

tábante '). Procopius' eldadásábdl érthetdleg ezen varos Thraciae Bospa-

ra és Ves ¡pantin nevet is viselt a); melly változd nevekbdl Us azaz Vus-,

Bos-, Ves- vár jdki; para, par uní, poros a' „t?«r"-szónak gürogü-

sitett formája leven.

Mind nyelven jelentett a' vas scythát, vagyis mind nyelvbdl kölcsti-

ntiztetett a' scytha név? arról mind Stephanus Byzantinus, mind a' régi

világ' tóbbi classicus irdi balgatnak. Górügben a' scytha (szkütha) szd érte-

lemmel nem bir, küvetkezéskép más idegen nyelvbdl kellet t koicsünüztet-

nie. Herodotus csak annyit ád tudtunkra, miszerint dk mindnyáján szko-

lotoknak bívattak Szkoldtosz (2хоХ6тод, Szikoldt?) nevií к ¡ralvu к rol, és a'

görögok nevezék dket szkytháknak. „Omnibus autem ñamen esse Scolotis ,

regis cognomen, sed Scythas Graeci appellavere" *). Fültalálhatd-e régi ki-

bolt nyelvekben a' vasnak scytha, vagy ehez hasonló kiejtésü nevé? a'

nyelvbuvároknak hagyom kutatás' tárgyául ; valamint abba sem bocsátko-

zom.- valljon egy-e a' csúd név a' scythával? az mindazáltal megemlitésre

méltd, hogy a' rimaszombati és kürnyékebeli magyar népség inintegy güny-

képen szittyd-nak mondatik. — Ha ez szintolly historiai einlékeztetésú

volna, mint a' barkd, berenezd, besenyd, csangd, gányd, matyd,

tahd: úgy bizonyára nem egyéb, mint scytha nemzeti név lappangna

alatta. Annyi tehát kimutathatd az eldbb mondottak szerint, hogy a' ina-

gyarok azonkép mint a' parthusok scytha eredettíek , a' nevezet pedig vas

vagy besenyd nemzeti névben mindenkor élt a' magyarok között ; miáltal

paribus származatunk e' részben is gyámulitatik. Nines ¡s a' fold' hátán nép

ség, melly akar egyik akar másik nevezethez vagy azonfajú dsüktdü szár-

mazathoz olly húséggel ragaszkodott volna, mint épen a' magyar.

Ы i

') Eutropii líifviarium Historiae Romanae. Lib. VI. cap. \.

») Procopius, De Aedificiis. Lib. IV. cap. H. Ed. cit. Bonn. Vol. III. pag. 305.

') Herodoti Halicarnassei Hiitor. Lib. IV. cap. 6.
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Bezárom e' s/cl lein i utazas ¡íllal Parthiában eszkúzlott kutatásimat ;

nemugyan azért, mintha mindent kiaknáztam, vagy parthiai származásun-

kat bizonyitd adatokat fülhordottam- 's tíss/eállitottam volna: hanem, mi-

vel még tübbek és tübbek' elmondásával roppant terjedelmií leendenék.

Száintalan helyek találtatnak elszórva a' gürüg és i (»mai classicusoknál , a'

Zend-Avestában és a/ líj persa knínikákban : mik a' parthus nemzet' jelle-

mét, szokását, életmúdát, bel- és külviszonyait derúre hozzák; mellyek-

nek óseinkéveli üss/ebasunlitása líjabb meg líjabb gyámokot nyújtanak ál-

litásunk' támogatására; minde/eket a/onban egy szálig kibalásznom czélnn

kivül лга1а. Nein fejtegettem itt ugyanis bóvcbben a' parthus türvény- és

alkotmányi rendszert; nem illetém a' szokások' eloadásánál a' sür-italt (a'

Zend-Avestaban Zur). Ilalgattam a' táboralakitásról, melly épen úgy, mint

óseinknél kürt vagy félholdalakú vala {„Parthorum aa'em forma

lunari instructam." Plutarchus in Antonio). De nem bocsátkoztam az or-

mény türténetekben nagy számmal találtató bizonyitványokba sem : érin-

tetlen hagyván, miként a' nagy Arszák által Armeniában saját testvérei

küzol hely ettesül rendelt Yalarsaces nein egyéb Al-orsz ág' ne-

vénél '). Az órmény türténeti kutftík' elóttünk még egykoron megnyiltá-

val dus atalas ktívctkezendik be a' partbus-magyar régiségek' tárgyában.

Munkálddásom e' részben csak irányadó kezdet- és üsvénymutatdul tekin-

tendd a* világtürténet' hívebb megirásánál.

') Mosis Chorenensie Historia Armenica. Londini, 1736. in 4. pag. 21 , 22, 86, 308.
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A' PARTHUSOK' TORTÉNETÉNEK KORSZAKI VÁZLATA.

Ehíbb, mintsem a' parthusok' tórténetét rüvid rajzban adnám,e' nem-

zet' életét tanusitd kutfóY és világositd iratok' ismeretébe vezetem be az

olvasdt.

Eredetét illetdleg, scytha származéknak hirdetik : Arrianus apud Phot.

Cod. 58. Cf. Strabo. Steph. Byzantinus. Malela Chronogr. pag. 26. Justinus

II, 1, 3. seq. Curtius IV, 12, 11. VI, 2, 44. 'stb. Medo-persa eredetet

tulajdonitnak nckik: Zeus es Flathe, Gesch. Macédoniens. II, S. 435. Rit

ter II, S. 435. Hermes XXXI, S. 101. Ausland 1839. n. 199. Jahn Philo-

log. XIII , 2. S. 50. Medo-germán fajhoz számitja Klaproth , Voyage dans

les Steppes d' Astrachan par Potocki. I. p. 257. III. p. 347. Cf. Jemandes,

de rebus Geticis. 6. Niebuhr mongoloknak akarja tenni; Malkolm kurdok-

nak mondja; Kolster végre a' finnekhez, nevezetesen a' magyarokhoz so-

rolja.

Kormányformájukrdl tuddsitnak: Seneca, Epist. 17. Philostr. С. 27.

seq. Strabo, 702, 749. Plutarch. Anton. 54. Deinetr. 20. Posidonius után

Athenaeiis. IV. 152 T. 153. A. Voss, ad Virgil. Georg. IV. 210. Sveton.

Caligul. 5. Vespasian. 23. Justin. XLII. 1 , 3. Ammian. Marcell. XIII. 6.

Martialis II. 53, 10. IX, 36. 3. X, 72, 5. Lucian. Navig. 34. Tacitus An

nal. II, 2. VI, 31, 37, 42. s. XI, 10. XII, 8, 10, 12. XIII, 9. XV, 2.

Justin. XII, 1, 12. XLII, 4, 16. Horat. Od. Ill, 8, 18. s. Martial. XII,

8, 8. Plut. Crass. 21. Ant. 37, 46. Dio XLIX, 23. LXIII, 5. Strabo 288,

515, 223, 728, 744, 748, 509. Plinius II. N. VI, 25. VIII, 48. XXX,

11. — Saint-Martin in Journal Asiatic. I. p. 65. s. Hennés. XXXI. S. 95.

s. Ritter. VIII. S. 179.

Vallásukrdl : Tacitus Annal. VI, 37. Hist. HI, 24. Lipsius Ann. XI,

9. XII, 13. Hcrodian. IV, 5, 11. Philostrat. I, 31. с. 25. Dio LXIII, 5.

Plin. Hist. Nat. XXI, 11. Appian. Syr. 58. Isidor. Char. I. p. 7. Justin.

II. Köt. 39
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XLI, 3, 5. s. Vellei. Paterc. II, 24. Acta Apóstol. II, 9. Agathias. Hist.

II, 24. s. Brisonnius, p. 341. s. Creuzer, Symolik. I, 180. s. Ritter Erdk.

II, 284. V, 601.

KereskedésÜkról: Plinius H. Nat. VI, 28. VIII, 48. XII, 17. XXII,

23. XXVII, 10. XXXIV, 14. Amm. Marcel!. XIV, 3. XXII, 4. Orosius

VI, 13. Pollio D. Claud. 17. Seneca ad Helv. 9. Herodian. IV, 10. 8. s.

Spartian. He!. Ver. 5. Gallus I. 143. s, Heeren, Hist. Merk, X, 23. XI,

209. Commerc. urb. Palmir. p. 9. s. Flathe II, 467. s. Ritter Erdk. VII ,

556. s. VIII, 176. ss. X, 133. s.

Szokásuk-, életmóduk- «is jellemükról : Plinius Hist. Nat. VI, 25. X,

50. XI, 26, 29, 53. XII, 3, 17. XIV, 16, 22. XVIII, 11. Justinus XU,

3. Herodian. IV, 10, 11, 15. Atheneus XIV, 633. Dio Cass. XL, 14.

LXVI, 17. Plutarchus in Crass. 24. Xenoph. Cyrop. I, 3. s. Philostrat. I.

21. Tacit. Annal. II, 2. VI, 43. German. 17. Seneca Ep. 124. Sveton. Ves-

pas. 23. Aur. Vict. Ep. 9. Apull. Flor. 1,6. Brisson. p. 561. Vaillant p.

315. seq. Flathe II, 651.

Irásuk-, müvészetük-, nyelvismeretük- 's küztük divatozó gürog рое-

sisról: Plinius Hist. Nat. XIII, 22. Herodianus Hist. L. Ill, с 1. Plutarch,

in Crass. 32. s. Polyneus. Strat VII, 41. Philostr. 25. s. 31. s. Seneca ad

Helv. 6. Plinii Epist. X, 16. Lucían, de Domo 5. s. Hieronim.Pr. in Pauli

Ep. ad Gal. Dio Chrys. Orat. II. de reg. Hoeck, Monum. Vet. Mediae et

Persiae p. 141. seq. Ritter Erdk. IX. 350.

Nyelvükról : Justinus XLI, 2. Quatremére, Journal des Savants.

1840, 1841.

Türténetüket rendbeszedve megirák: J. Foy Vaillant, Arsacidarum

Imperium, sive Regum Partliorum Historia, Paris, in 4. et 8. Du fou r de

Longuerue, Annales Arsacidarum. in 4. Lewis, History of the Parthian

Empire, in 8. Legiijabban : Richter С. Fr, Historisch-kritischer Versuch

über die Arsaciden- und Sassaniden- Dynastie, nach den Berichtender

Perser , Griechen , und Römer. Heeren , Handbuch der Gesch. der Staaten

des Alterthums. 'stb.

Pénzeiket kiadák : Vaillant id. könyv. Froelich, Regum Vet. Numi-

smcta. es Accessio ad Numism. Gcssner, Numism. Arsacidarum. 'stb.

A' parthus AerartH értekezett: Vaillant es Froelich; ez utdbbi külö-

nösen illy munkájában: Dubia de Miunisari aliorumque Armeniae Regum
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Nutnis et Arsacidarum Epocha. Viennae. 1754. in 4. Part. II. De Aera

Parthica.

A' parthusok Sesostris aegyptomi király' és Azsia' hdditdja által az

európai scythák' hozzá csatlakozott felekezetébdl Assyriában megtelepitett

népség. (Arriani, Expeditio Alexandri, ct Historia Indica. Amstelod. 1757.

in 8. pag XXXIV. Suidae, Lexicon. Cantabrigae , 1705. fol. Tom. I. pag.

489. Tora. III. pag. 356. Manassae Const. Breviarium Hist Parisiis. 1655.

fol. pag. 12. Steph. Byzantinus De Vrbibus. Lugd. Batav. 1694. fol. pag.

628. Chronicon Paschale. Parisiis, 1668. fol. pag. 47. Georg. Cedreni, Hi-

storiarum Compendium. Lipsiae, 1838. in 8. Tom. I. pag. 36:) A' persa

achemenidák, jelesen Darius alatt tartományuk a' birodalomnak tette egyik

alkatrészét, adozói leven a' persa hatalomnak; így fordulnak eld az ékirati

emlékekben és Ctesiasnál (Lassen, Die altpers. Keilinshcriften. S. 61, 71,

73. ff. Ctesiae Exerpt. e Pers. Hist, et Fragm.). Nagy Sándor' gydzelme' kö-

vetkeztében makedo, ennek halálával pedig syro-makedo uralom ala ju-

tottak, mellyet Arszák lerázván, hatalmas birodalmat alapita küvetkezd

királyok alatt majd 500 évig virágzdt:

1. ARSACES. (Kr. sz. e. 256— 253 évig.) 256. Arsaces scytha fül-

zendiil , harczol, gydz és a' Parthusbirodalmat alapitja. 255. Antiochus

Deus syriai király' vezérei eilen gydzclmet arat. 254. Harczban megsebe-

sülvén , к ¡nuil. Nevé a' persa irdknál : A s с h e к.

2. TIRIDATES. (Кг. sz. е. 253— 216 évig.) 253. Arsacest testvére

Tiridates követi a' királyszéken. 242. Seleucus syriai kir. a parthusok ei

len hadat viszen , 's rajtuk gydzedelmeskedik. 241. Tiridates visszamén

Parthiába , 's országlúsát folytatja. 240. Bules intézkedések által országát

inegerdsiti. 237. Hyrcaniát megtámadja 's clfoglalja 's így két ország'urává

leszen. 235. Diodotus Bactria' királya ellenc hadat viszen , de hirtelen

meghalálozván , annak fiával békességet küt. 233. Mediaba ront, mire Se

leucus Parthiát megtámadván , népe' zendülése miatt visszavonul. 239. Se

leucus Tiridatessel megütktizik de általa elfogatván, cgy évi rabság után

boesátatik szabadon. 217. Tiridates meghal. Persa irdknáli nevé: A schk,

S с h a b u r.

3. ARTABANUS. (Kr. sz. e. 216 — 196 évig.) 216. Artabán, Tiri

dates' fia leszen királylyá. 219. Médiat elfoglalja, legydzvén Epigen sat râ

pât. 211. Antiochus syriai kir. Artabán eilen hadat indit 210. Artabán

39»
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Mediaböl Parthiába vonul. 209. amaz Hyrcaniába mén hadával. Yégre üt

évi háboruskodás után 207-ben a* két király küzütt béke áll be. 206. Ba-

ctria eilen Antiochusnak segitségére mén. 197. Artabán hosszas béke után

meghalálozik. Persáknáli nevé: Baharam, Gurdat; másoknáh А г tases.

4. PHRIAPATILS. (Kr. sz. e. 196— 182 évig.) 196. Pbriapát Arta-

bán fía ürükli a' királyi székct, kinek uralkodása alatti eseményekról hab

gatnak az irók. Meghalt 182-ben. Persáknáli nevé: Balas, Baadi.

5. I. PHRAHATES. (Kr. sz. e. 181—174 évig.) 161. Pbrahates

Phriapát' fia foglalja el a királyi széket. 175. A' mardok' tartománya eilen

hadat vezet, "s úket leigázza. 174. Meghal, végrendelete áltul fiait azország-

lásból kizárván. A' persa krúnikákbani nevé: Firuz (Hornuizd), Baadi.

6. I. MITHRIDATES. (Kr. sz. e. 173— 137 évig.) 173. I. Mthrida-

tes, (Arsaces Magnus) Phrahates' testvére ül a' parthus kormányra. 160.

A' medusokat megtámadja 's végre dket Iegyózi. 159. Gyózelme után Par

thiába visszamén. 153. Babylont a' viszálkodó syriai fcjdelmektól elfoglal-

ja. 146. Mithridat Bactriát elfoglalja, 's tartományokra osztja ful. 144. In-

diáig vezeti táborát, 's küvctkezó évben tér vissza Parthiába. 140. Deme

trius Nicator syriai kir. eilen, ki az Eufrates vizen átkelve Mesopotamiá-

ba lépett, hadvezéreit kiildi ; melly alkalommal Demetrius elfogatván Mi-

thridateshez küldctik, ki is késdbb (138. év.) Kodoguna nevú leányát adá

neki neül. 137. Mithridates, iniután nemzete kozé sok hasznos intézeteket

vitt be, hosszas és dicsd országlásának a' halál véget vet. Keletieknéli nevé :

Narses (Nosche, Anusch) Fir uz, Baadi.

7. II. PHRAHATES. (Kr. sz. e. 136—128 évig.) 136. II. Phrahates

atyja után ürükli a' királyszéket , 's mindjárt kczdetben a' Hyrcaniábdl

megszükütt Demetriust clíbgatja, 's vigyázat ala rendeli. 132. Antiochus

Sidetes a' parthusok eilen hadat viszen 's 131-ben Idát nevú pan luis liad

vezért Lycus folyónál megveri. 130. Demetriust Syriába haza bocsátja,

129. Syria eilen készül Phrahates, de a' scythák által hadi zsold' megtaga-

dása miatt okozolt dulongásokat gátulandó, visszatér, 's ellcnük harczolva

megületik 128-ban. Persa irúknáli nevé: Firuz, (Hormuz) Iguz, Baadi.

8. II. ARTABANLS. (Kr. sz. e. 127 — 125 évig.) 127. II. Artabán,

Phriapát' fia lesz királylyá. Bactriában a' gürüg lakosokat irtd scythák eilen

menvén 125-ben általuk megületik. Nevé a' keleticknél: Firuz, Hor

muz, Iguz, Baadi, Arsaces.
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9. II. M1THR1DATES. (Kr. sz. е. 124—88 évig.) 124. IL Mithridat,

Arfaban' fia orükli a' királyságot, ki 95-ben Orményország eilen hadat in-

dit , 's azt legydzi. 92. Az Eufratnál táborozó Sylla ázsiai praefectusboz

Orobaz nevú küvetet küldi, vele barátságra lépendd. 91. A' viszálkodó sy-

riai fejdelmek küzdl Cyzicenust pártolván, azt székébe visszahelyzi. 90.

Demetriust elfogja és holtig rabságban tartja. 88. Megbal a' száinos gyózel-

mei és az elpártolt tartományok' visszáhdditásaért nagy melléknevet nyert

király. Persa 's egyébkeleti kutfdkben nevé: Firuz, Hormuz, íguz,

Baadi, Arsacamus.

10. MNASKIRES. (Kr. sz. e. 87— 77 évig.) 87. Mnaskires I. Phra-

bat es' fia jut a' kormány i a. 86. Küzte és rokona Sinatrok kozott belháboru

kerckedik a* királyszék' ürüklése miatt. 77-ben megbal 96 éves korában.

Persa krúnikáklmn nevé a' küzünséges Firuz, Hormuz, Iguz, Baadi,

Arsaces.

11. SINATROECKES. (Kr. sz. e. 76— 70 évig.) 76. Sinatroeckes I.

.Mit brida tes' fia ürükli a' királyságot; de 72-ben mar fiának III. Phrabatnak

adja át az ország' és hadsereg' vezetését, ki is 71-ben az ormények eilen

kevés szerencsével harczol. 70. Megbal Sinatrocck. Keletieknél neve mint

az elóbbinek.

12. III. PHRAHATES. (Kr. sz. e. 69 — 61 évig.) 69. lit. Phrabates

leszen királylyá, kit a' Nagy Mithridates pontusi király Rdina elleni szö-

vetségre levél és kovetek által kéri. Küveteket küld Lucullus rdmai vezér-

hez. 68. Lucullus Nisibinvárost , inellyet a' parthusoktdl Tigranes ürmény

király elfoglalt, beveszi. 66. Lucullusnak utdda Pompejus romai badvezér

megujitja ezen királylyali szüvetséget. 65. Phrahates orményország eilen

badat viszen és az iddsb Tigranessel hadakozik. 63. Pompejus Syriát ro

mai tartományá teszi 's 62. ifjabb Tigranest Phrahates' vejét diadalszeke-

rében viszi. 61. Phrahates Mithridates nevú" fia által beadott méreg' küvet-

keztébcn meghal. Nevé a' persáknál szinte mint az eldbbieké.

13. III. MITHRIDATES. (Kr. sz. c. 60—74 évig.) 60. III. Mithrida

tes atyja után orüküsüdvén, orményország eilen badat viszen. 59. Testvér-

öcscseOrodes'ellene türekszik 's elfoglaljaParthiát; de Mithridates hadának

visszanj'omultával idegen tartományba menekül. 58. Mithridates az ücscsé-

bez pártoltakon kegyetlcn veres bosszút áll, azért a' nemzcti tanács által

székétdl megfosztatván, Orodes hivatik királyságra. 57. A' Mediaba vonult
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Mithridates onnan kiúzetvén , Syriába Gabinushoz menekül , kitól szinte

kijátszatik. Orodes sokáig üldüzi ; végre 54-ben magát megarija 's mego'

letik. Nevé a* persáknál mint az elóbbieké.

14. I. ORODES. (Кг. sz. e. 53—37 évig.) 53. Orodes tellyes liata-

lommal uralkodván, a' rdmaiakon diesó gyózelmet veszen, 's Crassus lu

res táborát Junius hónapban Carhaenál (Harán) Mesopotamiában seminivé

teszi , az Eufratig mindent vissza foglal. 52. Tavasszal Syriát támadják meg

a' parthusok, de Cassius által visszanyomatnak. 51. Pacorus, Orodes kir.

fia és Osaces újolag Syriában teremnek hadaikkal. 50. Babylont ostromol-

ván , onnan hazatérnek. 49. A' római polgári báboni ban Pompejus Oro-

destól Casesar eilen segitséget kér, de nem nyer. 46. A' Caesar által meg-

öletett Pompejusnak párthive Caecilius Bassus segitségre hivja Syriába a'

parthusokat Caesar eilen. 45. Rómában a' tanács által egyes akarattal há-

ború batároztatik a' parthusok eilen. 44. Caesarnak mcggyilkoltatása miatt,

ki a' hadat vala vezetendó, a' badmenet elmarad. 43. Cassius Syriába jó és

a" parthusoktól segitséget nyer. 42. Labienus a' parthusokboz küldctik 's

küzüttük marad , igyekezvén Orodest a* rómaiak eilen harczolásra birni.

40. Orodes király csakugyan fiát Labienussal együtt a' rómaiak eilen kül-

di, kik Syriát elfoglalván Palacstináig hatottak. 39. Yentidius római vezér

Labienust és Phranaspát parthus vezért mególi. 37. Yentidius Syriában a'

parthus hadat furtélyal legyózi , melly alkalommal Orod kir. fia Pacorus

megületik. Ezen veszteség miatti kcseriíségében Orodes meglial. Hasonló

névvel jelültetik a' persa kutfókben, mint az elóbbiek.

15. IV. PHRAHATES. (Kr. sz. e. 36— Kr. sz. u. 4 évig.) 36. IV.

Phrahates orükli atyja után a' királyi széket, mindjárt 30 testvéreit meg-

öleti , 's több kegyetlenséget viszen végbe , miért a' parthus nagyok kozúl

Monneses tole elpártol 's Antonius részére áll, ki ellcne hadat indit.33. A'

parthusok Mediaban a római hadat megverik és semmivé tcszik. 32. Új-

ban harez a rómaiakkal. 31. Tiridates ellene íol kel, de 30-ban Phrahates-

tól megfutamitatván , Syriába vonja magát. Több gyózehnci miatt elbiza-

kodva Phrahates, ismét kegyetlenkedni kezd, miért is 29-ben eliízetik a

nemzet által , és 28-ban Syriából Tiridates hivatik meg a királyi székre.

27. Phrabates a' scythák' segedelmével visszaszerzi országlását. 26. Tirida

tes Phrahates' fiaval Augustus császárhoz megyenHispaniába, kivcl együtt

25-ben Romába érkezik. 24. Phrahates* fia Thermusa dajkálása mcllctt aty
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jának visszaküldetik Parthiába, Phrahates ezen holgyet, miután tole gyer-

meke lón, 20-ban neül veszi. 18. Phrahates a' római hadjeleket, mellyek

Crassus' Iegyózetésekor elfoglaltattak, Romába küldi, 's azok az e'végre

újon-épült .Mais' templomába tétetnek nagy ünnepélyel. 12. Phrahates ke-

zcsségül adja négy fiát Titius syriai praefectusnak , kik is Romába vitet-

vén 11-ben Augustus által az Arenaban nyilván mutattatnak a' nép elótt.

2. Armenia a rómaiak eilen fblzendül, és Tigranes a' parthusoktól kér se-

gitséget, meg is nyeri a' római had' nagy kárával. 1. Caius Caesar kühlet ik

Azsiába a' parthusok eilen. (Krisztus születése után) 1. évben C.

Caesar Antiochiába érkezik , és 2. Phrahatessel Eufratnál személyesen ér-

tekezik , mellyre béke ktivetkezett. 4. Phrahates meghal. A' keletieknél

Belasch II. Khosru, Iguz, Baadi, Arsavires néven fordul eló".

16. PHRAHATACES. (Kr. sz. u. 4— 5 évig.) 4. Phrahatesnek az

itáljai Thermusától született fia volt ez; kiról midón megtudák a* parthusok,

hogy atyját erószakkal végezte ki, és anyjával fertózetes életet viszen, ne-

bány hónapi uralkodása után népzendülés közepette megolék.

17. II. ORODES. (Kr.sz.u. 5 évig.) Phrahataces' kivégeztével IL Orod

szinte Arsacida választatott királyúl, de minthogy a' nép iránt legott kegyet-

Ienséget tanusita, nehány hónap múlva az ellene esküvóktó'l megületctt

la L BONONES. (Kr. sz. u. 6—14 évig.) 6. IV. Phrahates' Romában

kezeskép levó fia Bonones választatik királynak, ki, minthogy római szo-

kás szerint nevelteték , idegen élet-módot viselt, mellyért is gyúlóletessé

válván a' nemzet elótt, 11-ben Altaban, anyai ágról arsakida származásxí

scytha király hivatik meg uralkodónak; ebból háború kerekedik, Bonones

Artabánt legyózi 12-ben, de emez harezot újit, Bononest 13-ban Arme-

niába futamitja. Nevé a' persa krónikákban : Ardavan, Khosru.

19. III. ARTABANÜS. (Kr. sz. u. 15—43 évig.) 15. III. Artabán ve

szi át a' királyságot, ki is az ó fiát Orodot Armenia' királyává teszi. 18.

Gennanicus Orodot kiúzi 's Artaxiat teszi helyébc. 19. Artabán Germani-

cushoz küveteket küld Bononesnak messzibb Ciliciába vítele 's óriztetése

végett. 20. Bonones Ciliciából fattában elfogatik 's megületik a' rómaiak

által. 21. Germanicus Syriában meghalálozván , Artabán a' vadászattól és

a' megistanokkali együtt vendégeskedéstól megszúnéssel gyászolja. 22. Né-

melly tartományok a' partlmsoktól elpártoltak. 23. Babylonia' praefectusa

a' zsidók eilen hadat vezet. 26. Zsidó nemzetbeli Asineus és Anilacus test
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vérek Artabánhoz mennek népük ügyében, kiknek elsóbbike méreg által

irtatik ki. 30. Anilaeus Mithridatesnek , Artabán vejének helységeit pusz-

titja. 34. végre elfogatván, megoletik. 35. Artaxia' halálával Artabán, fiat

Arsacest Armenia' királyává teszi. 36. Némelly partíais nagyok titkon Re

maba mennek , és Tiberiustdl Phrahatest kivánják királyukúl. 57. A' par-

tbusok' egyrésze által Tiridates fogadtatik el, másik által Artabán bivatik

vissza. 38. Tiberius es. halálával Artabán Caligula' barátságát igyekszik meg-

nyerni. 39. Caligula Dáriust, Artabán' kezeaségul Ritmaba küldött fiat ko-

csijában maga mellett hordozza. 42. ízates adiabenok' királya Artabánhoz

kezeseket küld. 43. Artabán' halálával Gotarzes lesz királylyá, de kegyet-

lentége miatt nynmban elúzetik. A' keleti kutfokben Ascheg, Arda van.

Khosru, Baadi, Artases néven találtatú.

20. BARDANES. (Kr. sz. u. 44—47 évig.) 44. Gotarzes elüzetésével

annak testvére Bardanes választatik meg. 45. Az clpártolt selcuciaiakat

vissza szcrzi országának. 47. Meghal. A* pcrsáknál: Khosru, Iran, Baa

di néven emlitetik.

21. GOTARZES. (Kr. sz. u. 47—50 évig.) 47. Gotarzes foglalja el e'

királyi széket, 's ismét kegyetlenkedik. 49. A' parthusok Rómába követe-

ket küldenek , kik Gotarzest gyávasága- 's kegyetlensége miatt vádolván,

Meherdatot kérik királyuknak. 50. Ez a' római hadakkal Gotarzes eilen

szerencsétlenül harezol 's elfogatik. Gotarzes meghal. Persáknáli nevé: Go-

dariz, Darius.

22. II. BONONES. (Kr. sz. u. 50—51 évig.) 50. II. Bonones arsaki-

da, ekkoron Media' kormányzdja választatik királyul, de rövid országlása

után meghal.

23. I. BOLOGESES. (Kr. s. u. 51—90 évig.) 51. I. Bologeses Bono

nes' fia ürokli az országot, Media' kormányát Pacor nevú bátyjának adván

át. 52. Megtámadja Armeniát, Tiridates nevú testvérét türekcdvén abba

helyezni. 53. Rhadamistus foglalja el Armeniát. 54. Claudius' halálával új-

ban megtámadják Armeniát a' parthusok. 55. Nerohoz kíiveteik által já-

rulnak az armeniaiak , mellyre Nero 56-ban Corbuldt küldi segitségükre.

57. Bologeses kezeseket ád a' rdmaiaknak béke okáért. 58. Armenia végett

>a/ parthusok és rdmaiak között tovább is tart a' villongás. 60. Tigranes té-

tetik a' rdmaiak által Armenia' királyává. 61. Bologeses, testvérét Tirida-

tcst Armeniába vissza helyzendd, újban harezol Corbulóval. 62. Rdmába
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követeket küld béke és Armenia végett. 63. Corbnlóval Armenia ftilütt

béke küttetvén , 64. Tiridates nagy pompával Romába mén 3000. parthus

lovag' kiséretében, ott Nerotól az armeniai királyczimet és koronát át ve-

szi. 65. Királyságába visszatér. 66. Bologeses Nero által Humaba hivatik ,

de menni vonakodik. 68. Nero hálala után Bologeses Yespasianushoz Ale-

xandriába követeket küld , 40,000 parthus lovagot igérvén a' rómaiak' se-

gitségére béke- és barátság' bizonyitásáu!. Bologesesnek aranykorona kül-

detik Rómából a' zsidók' legyózéseért. 69. Antiochus comageni király Ró-

mútól elpártol , és a' parthusokkal szüvetkezik. 70. Tiridates újolag Romá

ba készül. 71. Antiochus elfogatván, fiai Parthiába menekülnék. 72. Bolo

geses Antiochus' fiai' ügyében Yespasianushoz fonhangú Ievelet ir. 73. A*

scytha alánok Armeniába és Mediaba ütnek , rabolnak , és Parthiát fenye-

getik. 74. Bologeses Rómátdl segitséget kér, 's Vespasian' válaszára meg-

bosszankodik. 90. Huzamosb béke után Bologeses meghal. Keleti kutfók-

beni nevé: Helas, Afrid, I* a lasch, Narsi, Hordos, Darius.

24. PACORUS. (Kr. sz. u. 91—107 évig.) 91. Pacorus, Bologeses' elstf

szülütte foglalja el a' királyi széket. 92. Domitianus császárt megfélemlitL

93. Dekebal dák királylyal barátságos viszonyban él. Békés uralkodása alatt

Ctesiphon városát, mellyet még Bardanes alapitott, bdvitette 's magos fény-

re emelte, ott leven a' parthus királyok' téli laka. Pártoloja volt a' széj»

miívészetnck és mesterségeknek. Ifj. Plinius' Trajánhoz irott leveleben Pa-

cornak draga kóbe vésett képéról emlékezik. Jeles hadi események nclkül,

de belsó villongások küzt végzé ni alkodását , 's úgy látszik, székétdl a' zen-

düldk által megfosztva. 107-ben Traján es. idétt múlt ki. Keletieknéli ne

ve: Gudars, Hormuz, Arduvan, Arsaces IV. Artases III.

ht 25. CHOSROES. (Kr. sz. u. 108-121 évig.) 108. Chosroes, Pacorus'

oesese lépett királyságra. 109. Exedarestdl, Tiridates' fiátdl elveszi Arme-

niát. 110. Harczol Abaissarus és Mannes kis fejdelmekkel. 111. Traján

consulságot vesz ful a' parthusok eilen harczolandd. 113. Trajánus az Eu-

fratesen átkelvén, Edessába érkezik. 114. Nisibis és Batna városokat Me-

sopotamiában clfoglalja, 's Parthicus nevet nyer. 115. Ctesiphont is elfog-

lalja, 's imperatornak kiáltatván, a' parthicus névben megerdsitetik. 116.

A' mesopotamiai népek elpártolván római hoditóiktól, azok eilen dühöng-

nek, mig Traján a' vürustengernél idózik; miért is nyomban Ctesiphonban

terem, 's a' parthusoknak Parthamaspates nevtí királyt ád, kit azon-

II. Köt. 40
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ban el nein fogadtak. 117. Traja nus betegségbe esvén, annak halálával kü-

vetkezett Hadrian császárral Chosroes bëkében él , miután a' kiki turó há-

borút a' két fejdelem' személyes együtt értekezése elháritá. Chosroes hátra

levo békes idejét, sok háborúk miatt elgyengült országának meg erdsité-

sére fordítá. 121-ben kimiílt. NarsesI, Firuz, Chosro, Artases

III, Per os es néven ismertetik a' keleti torténetiróknál.

26. II. BOLOGESES. (Kr. sz. u. 121—150 évig.) 121. II. Bologeses

Chosroes' fia tirtikli a' királyi széket. 135. Rómába küveteket küld, kik az

iberek' királyát vádolják. 137. Hadrián' hálala иtan Antoninushoz szinte

küveteket küld. 139. Parthemaspates ürmények' kir. hálala után Armeniát

elfoglalni türekszik, de a' rómaiak által gátoltatván, 140-ben hadát vissza-

vonja. 149. Bologeses meghal. Keletieknéli nevé: Na r s es II, Balasch,

Gudarz, Chosro, Ase h kan, Perozes, Talarse s.

27. III. BOLOGESES. (Kr. sz. u. 150—192 évig.) 151. III. Bologeses

leszen országlóvá. Mind Antoninus' kimúltáig nyugalom állt be keleten, 's

a' part h »soк nil mély halgatás uralg a' római iróknál. 161. Bologeses Anto

ninus' hálala után Armenia' elfoglalására hadat vezet. 162. L. Yerus par-

thusok eilen i hadvezérnek mén. 164. Bologeses Syriába rohan, de Cassius

által kiiízetik. 165. Cassius átkel a' Tigrisen hadaval 's Ctesiphont elpusz-

titja. 166. A' parthusok' küzütt egyenetlenség származván, Bologesest el-

úzik 's helyébe Monneses parthus nagyot, és nem arszákok' vérébdl

származét választják; de a' rómaiakkal kütótt békeszerzódés miatt, melly

szerint Mesopotamiát a' Tigrisig nekik engedé, nyomban ehízik, 's Bolo

gesest hívják vissza, ki végre 192-ben meghalálozott. Nevé a' persáknál:

Ar da van, Nar s i, Balasch, A sch kan, Val arses.

(A' küvetkezó arszákok' nevei iránt meghasonlanak az irdk. Vaillant

II. Bologeses után emlit: Ш. Bologesest 189-tdl 213-ig, utánna IV. Artabánt

az utolsó arszákot. Richternél: II. Bologeses 120; III. Bologeses 150; után

na Arsaces 193; ezután ismét Pacorus 199-dik évben kezdenek uralkod-

ni, ezután tétetvén IV. Bologeses 209, végre IV. Arfaban 216-dik évre.Én

az újabb nyomozások' küvctkeztében IV. és V. Bologesest is tartok ural-

kodottnak ime renddel:)

28. IV. BOLOGESES. (Kr. sz. u. 193—199 évig.) 193. IV. Bologeses

országol , és Pescennius' Syriában Imperatornak kiáltott római hadvezér'

részére áll. 194. Pescennius a' parthnsokhoz menekülendií Severus elól,
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elfogatik és megületik. 197. A* parthusok vissza foglalják Mesopotamia' vá-

rosait. 198. Severus a' parthusok eilen viszen hadat. Gydzelmeskedvén

199-benCtesiphont foldúlja. Kimulása nem tudatik, a' pénzek szerint azon-

ban ezen évre mar eldjd:

29. PACORUS. (Kr. sz. u. 199—209 évig.) Severus* gydzelniei után

hanyatlani kezd a' parthusok' dolga, siettetvén romlását a' fdnökök' egye-

netlenségébdl eredett belháborgásai.

30. V. BOLOGESES. (Kr.sz.u. 209 és 216 év közott) CaracaUa had-

vezérnek , ezen király alatti gyózelmérdl emlékeznek az irdk.

31. IV. ARTABAN. (Kr. sz. u. 214 vagy 216—226 évig.) Ezen ki

rály idétt 217-ben CaracaUa, esküje ellenére orgyilkoskép megrohanja a'

vigadó békes parthusokat, 's küztiik rettentd mészárlást viszen végbe Cte-

siphonnál; 's mindezt csak azért, hogy a' „parthicas" dicsd melléknevet

megnyerhesse ; de nem sokára életével lakol. 219. Béke ktíttetik Rdma és

Parthia közütt. 225. Artabán testvérét Arsacest Armenia' királyává teszi.

225. Artaxerxes régi persa származású sassancsaládbeli férfiu fultimad Ar

tabán eilen. 226. Artabánt megöli 's a' Parthusbirodalmat elfoglalja; minek

kovetkeztében a' parthusok' nagy része kikiiltüzvén, az új Persabirodalom

sassani dynastia alatt mar 229-ben virágzásnak indul. Ezen utolsú parthus

arszák Ar davan nevet visel a' keleti iratokban.

40'
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KÓNYOMATOK' MAGYARÁZATA.

I. 1 es 2-dik szám alatt az odessai museumban levó kószobor' rajza

jobb- és baloldalról. Nagysága 8 lab talapzatával együtt, szélessége 22 hü-

velyk. Anyaga kemény mészkd. Lásd : Ы. lap.— 3-dik sz. a. a* mariopoli

szobor' fejének elórésze. Hossza 1. lab, széless. 8 hüv. Lásd: 63, 64 lap.

Ennek eredetie a' magyar academia' gyújteménye küzott láthatd.

II. 1 sz. a. Cserniovka faluban Matyusevics Fülöp' ñáza elótt álló szo

bor rajza. Nagysága térdhajlatig 1 öl, széless. l'/2 lab. Karjainál türedezett.

Lásd : 60 lap. — 2-dik sz. a. Takmak városban Kacsics sorában létezd szo

bor. Nagysága térdig #i lab, széless. 1У2 lab. Lásd: 58 lap. — 3-dik sz. a.

Kazeratyina faluban utczán levó szobor képe, czombig 4 lab, széless. Г:

lab. Anyaga barnás gránitkó. Lásd : 67 lap.

III. Margitszigeti tégladarab' rajza természeti nagyságban és színne!.

Lásd: 266 's küv. 11.

IV. Az aldunai tartományok' és Délioroszország' fcketetengermelléki

vidékének füldképe.
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