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Ha erjsektól születnek a' test' , és lélek' természeti rendszabásaí 
szerént az erósek , a' nagy tetteket végbe vivó Unokáknak 
nem lehetett flgy  gondolkodám) Pásztoroktól, Halászoktól, 
's holmi gubás emberektől eredniek. 

H o r v á t I s t v á n . 
Rajzolatok  a' Magyar  Nemzet'  leg~ 

régibb  Történeteiből.  Isé lap. 
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M é l t ó s á g o s Gróf, 

Nagyságos Uram! 

Agg-Honnodnak, 's Nemzetednek, 
— mellyet ujj életre teremteni 
igyekszel, 's a° méílyet, miiidNagy 
Uri Személlyed, mind Nagyérdemű 
Eleid olly sok jókkal tetéztetek,— 

* kisded Rajzolatját nyújtom be Né-
ked Nemes lelkű Gróf!  Vedd szive-
den tőllem Erántad hódoló tisztele-
temnek e' csekély zálogát, A' Tárgy' 
nagysága pótolja ki Nállad esmére-
tim' hiányát. Könyörgök Előtted! 
hogy piidon Hazafiúi  tűzzel lángoló 
kebledbe bájos eró'vel varázslód ösz-
ve a' Ilaza' boldogságait, emlékezz 



meg egyszersmind néha arról is, a' 
jmi régenten e' Hazát Naggyá tette; 
nékem pedig engedd^ meg, hogy 
Nagy-érdemu Személlyed' Kegyel-
mébe^ bár mi csejtély részben ezu-
tán is részesülhessek. 

alá/.utus tis/.telő szolgád 

P e r g e r J á n o s . 



Édes Hazám ! 

Hazafiúi  kötelességemnek ismét egy cse-
kély adóját fizetemle,  midőn tulajdon 
Mejj-k,épeddel szolgálok Néked jó Hazáni! 
Engedj meg, ha néinelly Nemesebb, 
kelemetesebb vonásaid abból ki maradta-
nak; mert hol az az ecset, inelly illy Di-
csőt voltaképpen letudna festeni?  hol az 
iró-toll, melly minden kelemeidet le tudná 
irni? Igaz ugyan Édes Hazám! hogy nagy 
hírednek nevednek egy része, mellynéi 
fogva  hajdan más Nemzeteket nem csak 
Vitézi, hanem Tudományos tekintetben 
is Századokkal felül  múltál, leginkább 
akkor, midőn az egész Keresztény Világ-
nak Védbástyáúl szolgáltál, aJ bal sorsnak 



kemény csapása által majd végképpen le 
tiportatott. De hidjed Jó Hazám ! él még 
a3 Magyarok3 Istene; Kegyes Uralkodód' 
bölcs Kormánya alatt ismét egy remény 
súgárlik Feléd; Piroslik boldogságod3haj-
nala, Js Geniusod feletted  lebegve ezt hir-
deti: j, A* Nagy  Nemzetnek  ismét  Nagy-
gyá kell  lenni!" 

Az író 



I. R É S Z. 

I-ső F e j e z e t . 

A Scythákról,  vagy is ct Szittya  Felekezetbéli 
Népekről^  azok közt  a' Magyarokról  is rö-

videden  's altaljában. 

A Nagy Szittya Nemzet egy vólt a* legrégibb Nemze-
tek közül a' Világon, 's ugyan azért' nem csuda, ha 
még ennek' eredeti, 's régibb Történeteit némelly részben 
máig is homály borítja, következésképpen az sem csuda* 

„ hogy a' Nagy Nemzet' dicső Maradékának a* Magyarok-
nak régibb Történeteibe szinte biztos lépésekkel haladni 
xiem bátorkodunk. — Több számtalan mélly bfriátású 
tudósok fáradoztak  már a* Szittyák' *s Magyarok' Tör-
téneteinek felvilágosításában,  's azok között Hazai író-
kat is valóban, nagy érdeműeket nem keveset számlál-
hatunk; a) Mind azáltal minden részre hajlás, *s hizel-
kedés nélkül megkelletik vallanunk, hogy a' Magyar 
Nemzet' régi Történeteinek megvizsgálásában, senki még 
olly méllyen bele nem avatkozott, mint a* mi Nagy-
érdemű , 's tiszteletre méltó Horvát Istvánunk, a' kinek 

a) Ezek közé tartoznak Pray , Katona  , Detericiui,  ttévay,  En-
gei , Kovachich.  Kollár  , Fejér,  Virág,  Buday,  Hevenetty, 
Kaprinayt  Pálma  'a a' t. 



leginkább köszönhetjük azt, hogy a'Magyart maga magá-
val megesmértette b) 's a' kivel valóban, hogy Honnunk* 
egyik Szülöttje, 's érdemes Tagja, méltán kevélykedhe-
tünk. Esmérd meg Nemes Nemzet! azon fáradhatatlan, 
's ritka érdemű Hazafiban  a' nagyot, szépet, érdemest, 
's ápolgasd igyekezeteiben, ne hogy az ő elenyészte után 
az ő vas i szorgalma által már már pirulni kezdő hajna-
lát Hazai Történeteinknek ismét komor fellegek  borí-
tsák. Köveivén tehát azon tisztelt Hazánkfiának  útmu-
tatását , a' mennyire czélunkra tartozik, minthogy a' 
Magyar Előidőnek csak némelly kellemetes vonásaival kí-
vántam a' Nemes Hazánakkedvestad.ni, a' Nagy §zittya 
Nemzetről, 's annak Felekezeteiről, 's faj  jajról, csak 
igen rövideden ertekezek. 

A' Tudósoknak nagyobb része a' Szittyákat eddig, 
Jáfet',  Nóe' egyik fiának  felekezetéhez  tartozottaknak 
lenni tartotta, T.T. Horvát István ÍJr azomban Mojzes' 
Tanúbizonyságaszerént, azokat Nóe' másik fiának  Ghám-
nak (Kám) felekezetéhez  tartozandóknak lenni állítja, 'a 
első Lakhelyeket Afrikának  Nubia , 's Abissinia nevű Tar-
tományjaiba , honnét Egyiptomot is gyakran megláto-
gatták , helyhezteti; c) mellyet erősíteni látszatik azon 
környülállás is, hogy á' Régiségek' bizonyítása szerént 
Afrika  Khamuak esett kórmányja alá. d)| A' fejedelmek 

t ) Lásd a' tisztelt írónknak e* következendő Munkáit; Magyar 
Ortzág'  Régi  gyökeret  Nemzetségeiről.  Pest. 1820.— Rajzo-
latok  a' Magyar  Nemzet'  legrégibb  Történeteiből.  Pest. 1825. 
Továbbá lásd az 1821. Eszt. Tud.  Gyiijt.  III.  Kötet.  — 1828. 
Észt. Tud.  GyÜt.  XII .K.  — 1829. Eszt. Tud.  GyHt.VII.  VIII. 
IX. Köt.  ki adott Munkáit. 

c) Lásd fellebb  említett Rajzolatokat  a' Magyar  Nemzet'  legré' 
gibb Történeteiből.  12. lap. 

d) Lásd Thúroczy'  Krónikáját in Script.  rer. Buvg. Tyrnaviae 
1705, P. I. |p. 60-



által építtetett nagy Pyramisok, 's a1 Senáár* meze jen 
Núbiában Babillonia Várossában épülni kezdett nagy To-
rony, terhére esvén a' Népnek, a' kivándorlásra okot 
adott, 's inpét részszerént A'siába, részszerént a' Fekete 
Tengeren keresztül Európába által költöztek; a' holott 
is jóllehet a' Zsidó Nép által Mojzes', és Jó'sue' idejében 
igen nyomaltattak, sőt a* természet' ajándékával bővöl-
ködő Kanáán földjéről  is ki szoríttattak, utóbb mind az 
dltal vitézségek által a7 fél  Világot rettentő Birodalmakat 
állítottak magoknak ; későbben azonban, az akkori idő-
nek lelke azt hozván magával, hol egy, hol más fele-
kezet, vagy hódoltató szándékbólvagy kéntelenségből, 
tovább tovább vándorolván, végre külömböző idő-sza-
kaszokban a' Jászok' (Jaziges  metanastae), Hunnok' 
(Kunok),  Avarok', 's Magyarok' nevezete alatt Pannóniá-
ba , e* moslani Hazába, 's  annak Részeibe, melly a' nagy-
Szittya Nemzetnek vitézségéről olly híres nevezetes lett, 
megtelepedtek. 

Külömben a r fent  tisztelt írónknak bizonyítása sze-
rént a' nagy Szittya Nemzet már a' legrégibb, V úgy 
szólván a' Históriákat felül  muló idő ölta b^t . egymás-
hoz rokon. felekezetekből  állottak, a* minthogy az Ó 
Testamentpmi bizonyságok is ide mutatnak,,e) *s ide mu-
tat Béla névtelen Jegyzőjének is Hetumoger  nevezetje 
is. Mind a' hét felekezetnek  pedig közönséges neveze-
tek a* régi setét századoktól ólta a' Scytha Görög név 
vólt., mellyet jóllehet némellyek a'NyilLól, vagy is attól 
hogy Nyilazók voltak , származtatják, f)  mindazáltal a* 
szónak régi Görög értelmét tekintvén, azon nevezet in-
kább vasat, következésképpen Vas,  azaz: ErÖssNem-
zetet  jelentett-, g) a ' honnét a' Régiségekben a' Szittya 

e) Lásd a' c alatt említett könyv. 122 lap. 
f)  Lásd a» 1820. Tud.  Gyiijt.  I. kötet 35. 36. lap. 
g) Lásd az 1829. Tud.  Gyiijt.  VII. köt. 40. és 48. lap. 



felekezetek  néha Baschgurdi  (Vas Kurd) névvel is for-
dulnak elő. Későbbi közönséges nevezeljek vólt ismét azon 
felekezeteknek  a' Török  név, melly a* Tarech  nap-
keleti szótól, melly Vándort%  vagy Pártost  . jelent, 
származott, 's innét a' TörökökreThraciabelíekre is kön-
nyen reá esmérhetünk. A' mi tehát a' Szittya felekeze-
teket külön külön illeti: Különös felekezeteit  tették a' 
tisztelt írónk szerént a' nagy Szittya Nemzetnek a' Ma-
gyar , Kun,  Jász,  Palócz, Székely,  Úz,  és Vál.  h) 
Az elsőbbi öt felekezetek  máig is esmeretesek Hazánk-
ban , o* két utóbbi felekezeteknek  fel  világosítását pedig 
várjuk azon tisztelt Tudósunktól. Mellyik vólt ezen hét 
felekezetek  közül a' Gyökér felekezet,  kiktől a' többiek 
származtak ? nem egészen bizonyos; a' tisztelt írónk, 
mindazáltal a* Magyart tartja annak lenni. Az lső fe-
lekezetét tehát a'nagy Szittya Nemzetnek tették a* Ma-
gyarok  9 kik minthogy szántó velő Emberek voltak Mo-
ger9 vagy Mager,  mintegy Mag  - eresztő,  néven for-
dulnak elő a' régiségekben; innét mind magok, mind 
Ilazájok, a' Régiektől más nyelven: Hagri,  Hcigareniy 
Agareni, Scythae,  Georgii, Georgia, Aretores,  Ara-
tores, Chorasmi,  Agriani, Agrestes,  Campestres, 
Campa ni, Samnites,  Juhri,  Juhriani,  Angri, 
grivarii,  Angria, Angaria, Angrivaria,  Angi and, 
Aengland,  Urgi,  Ongri, Ungri,  Ongria 's a* t. név-
vel neveztettek i). 2dik felekezetet  tették a' Kunok,  kik 

h) Lásd az 1820. Eszt. Turf.  Gyitf/.  VII. kot. 3. 4. lap. 
i) Lásd erre nézve a* c) alatt említett könyv' 8. és 49.J lap. Is-

mét: De Avitit  Magyarorum  Chunorum  Jazonumgue  Sedibut 
et Initiit.  Budae 1830. pag. 4. — Ismét 1828. 7W. Gyw/f.  XII. 
Köt. 103, 's köv. lap. — Ismét Annál.  Vet.  //tcn. eí Hungar, 
Vmdobonae 17(il. p. 295. et 394. ' ia ' t. — Ismét Philippi Clu-
verii íntroduct.  in Univertam  Geographiam  etc. Guclferbyti 
1G86. p. 403. 



minlhogy Királyság, vagy is Fejedelemség alatt éllek, 
o n n é t vették a' Kun, Császári Sági 's u* t. Magyar neve-
zetjeiket is; mert a' Kun,  Kon,  Kán  szavak Fejedelem 
jelenléssel bírtak régenten; innét a' Magyar a* Hím 
nemből valót, mint fellebb  való, 's uralkodó Nemet 
máig is KanmV.  nevezi, 's innét a' Régi Magyarok a* 
magok Fejedelmeket mind untalan Kánnal,  vagy Khá~ 
gánnak  nevezték. Valamint [tehát a' Magyarok , úgy a' 
Kunok is, ezen Nemzeti, tulajdonoktól más Nemzetek-
től többféle  neveket nyertek régenten, neveztetlek pe-
dig e' képpcn : Scythae  , Basilii, Barselii  Saccae , 
(innét a' napkeletről származott Sach  játéknak is neve-
zete) iSagae,  Sági,  Chananaei, Kazari,  Chazari, 
C/ioni,  Chuniy Chaones  9 Hunni,  Cumani, Kymeni, 
Cirnerii,  Comeni 5 ismét: Akacziri,  Al-Kazari,Ko-
zariy Kosri,  Gazari ' sa ' t . k) 3dik Szittya felekeze-
tet lették á' Jászok,  kik minthogy az Íjász*,  vagy is 
a' nyilazás' mesterségét legelőször találták fel,  's azíal 
éllek a' hadakozásban is, Magyarul íjászoknak,  vagy 
is későbben Jászoknak  neveztettek; Innét más Nemze-
tekről régenten.* Hámoráéi,  Amorhaei, Joni,  Pan-
joni, \Toxotae,  Toxandri,  Jassi,  Jassaei,  Jasoni, 
Jazymitae,  Jazvingi,  Giazzí?  JDiazzi,  Gyazi (innét va-
gyon a' Gyász szónak is eredete, minthogy a* Jászok fekete 
ruhát viseltek) Sagittarii,  Jaculatores,  Aconistae ' sa ' 
1.1) Akadhatni azomban a' Jászoknakrégibb Törvényeink-
ben Philestaeus,  a' régi íróknál pedig Jaziges  Metana-
stae neveikre is, melly nevezetek alatt költözött, 
vagy is inkább Xi vándorlott,  következésképpen régi 
Magyarosan: Pártos Jászt  kell érteni, az az: kik régi 
Hazájokból ki költöztek. És pedig a' Philistaeus  szó 

kJ Lásd az i) alatt említett két elébbeni könyveket a* m. 1. 
I) Ijásd a' c) alatt említett Könyv' 9. lap. ismét az J829. 7W. 

Gy///. A li. VIII. és IX. köt. 



Tette eredetét a' Felás,  vagy Felasi  Ethiopiaí szótól, 
melyből minthogy a* Zsidóknak , 's Görögöknek betű-
jük nem vólt, származtak a' Palasa, Phalasa, Phe-
leset,  Pelas, Pelasgia,  Allophilus  's  a' t. innét is-
mét: a' Pelasteni,  Palestini,  Philisteni,  Filistaei 
's  a* t. nevezetek ; m) melly nevezetekből a' régi Phili-
staeus, és Palestina  nevezetekre » a' hová a' Szittya 
felekezetek  a' Zsidó Nemzet által ki nyomattattak, szinte 
könnyen reá esmerhetünk. 4dik Szittya) felekezetet  tet-
ték a* Székelyek,  kik minthogy a' vég helyeken laktak, 
's Lófejök,  's Lovasok is voltak , onnét vették a* «S.ze-
jfce/y,  's Lóféjü  Magyar nevezeteket is; innét más Nera-
zetektül Hevaei,  Scythae,  Hyppomotgi,  Hyppoboti, 
J*7omades  , Aequi , Equiculi,  Aecani, Aeginetae, 
Marchi,  Siculi,  Szekelii  's a \ t . n) névvel ruháztattak 
fel.  5dik Szittya felekezetnek  lenni tartatnak a' Paló-
ezoky  kik minthogy az ellenség' földjen  gyakran prédál-
tak , onnét kapták nevezetjeiket is, 's hivattattak: He-
thaei, Scythae,  Enareas, Laestrigones,  Palowci, 
Planci, Planctae,  Placiusy Latrunculi'sa  t. o) 6dik 
felekezetét  tették a' Szittya Nemzetnek a' mint fellebb 
említettük, az Uzok, vagy Uzusok; mfaő  felekezet  vólt 
ez? minthogy Hazánkban -ennek nyomára nem akadha-
tunk » meg nem határozhatom , úgy láttzik azomban, 
hogy a' fent  tisztelt írónk az Usus,  vagy Osus, vagy 
is ^ísus folyó  melléki Szittyákat értette az alatt, 's azt 
állítja, hogy]Á'sia is,ezen Szittya felekezettől  vettetne-

m) Lásd a' c) alatt Iává könyv. 100.—114. lap. Ismét Pomponii 
Melae rfe  titu  Libri  tres.  Basileae, 1522. L. I. pag. 66. 

n) Lásd a* c) alatt említett könyv' Q. lap, — Ismét egyeztesd 
Pomponii Melae de  Orbit  situ  etc. L. II. pag. 08. 

0) Lásd a' c)'alatt említett könyv. 10. lap. — Ismét Joannis Cam-
mertis Minoritám in Julii  Solni  Enarrationet.  Basileae 1522« 
pag. 62. 



vezetet, p) 's a* Zsidóktól Jeb-  Useusolnal  q) mások-
tól Assaeusoknak  's a' mint a' régi írókból {nyomaira 
akadhatni: Oxusoknak,  Oxisagae, 's a* t. r) hivattat-
tak, 7dik Szittya (felekezetnek  tartja lenni a1 tisztelt 
írónk a' Vál  felekezetet  , a* honnét alkalmasint az Oit-
Válok^  IVest  - Válok,  Nahar  - Válok  's a11. származ-
nak. s j 

Ezeken a' felekezeteken  kívül voltak még több Szit-
tya felekezetek  is, a' kik vagy valamelly tulajdonoktól, 
vagy Lakó helyektől, 's egyebektől vették nevezetjeket, 
de azok már mind az elő számlált felekezetektől  származ-
tak. Legnevezetesebb, 's legesraerelesebb felekezetek  közé 
tartoztak pedig a' Párthus Szittyák,  kik minthogy a' 
régi Szittya Hazából el költöztek , a' Pártos  Magyar 
szótól vették nehezeteket is, 'a  neveztettek régenten e' 
képpen : Parthi,  Exiiles,  Allophyli,  Metanastae, 
Philistaei  • Pelasgi,  Alienigenae , Alienon 's a' t . t) 
Továbbá a' Peuce, és Pac/nacbeli  Szittya felekeze-
tek , kik jóllehet nagyobb részint K,únok  voltak , mind 
az által a* helytől, £a' hol laktak, Peucini, Piceni, 
Picentes, Picenati, Pici, Pezineigi, Pincinati, 
PecenaciPincevoJtes  , Pacinakac,  Pacinacitae *s a' t. 
nevezettel fordulnak  elő a' régiségekben u). Ezeken kí-
vül neveztettek még'a' fentebb  megnevezett Szittya fe-
lekezetek helyheztetésekhez, 's más egyéb minéműsé-
gekhez képpest többféle  képpen, úgymint: Avari, Sa-
biri , Sabini,  Sabarthocsphali,  Burgundi,  Ephtali-

' ' * • # 
1») Lásd a' c) alatt említett Könyv' 31. 32. lap. 
q) Lasd a* c) alatt említett könyv' 123. lap. 
r) Lásd Pomponius Mélának m. k. 187. lap. Ismét Joannis Cam-

mertis 's a' t. p. 287. 288» 
s) Lásd a' c) alatt emiitett Könyv' 38. lap. 
t) Lásd a' c) alatt emliteM Könyv' 10. lap. 
u) Lásd a' c) alatt emiitett Könyv' 11. lap. Ismét Annál. Vet. 

Hung. etc. pag. 324. 



tae i Vturguri,  Cuturguri,  Cetae,  Massagetae,  Da-
ci, Bosphorii, Varchunitaey  (Várkonyiak esméritek e* 
Helységlek* nevét?) Marcomanni,  Illuri,  Sarmatae, 
Sarmaci,  Britanni, Varaegi,  Pagani, (Gentiles) 
•Sassz, Curetes,  Prutheni,  Lithvani, Prussae, Prussi, 
BorUssi  , Rutheni, Barbari (Palócz) Gothi, ftisseni, 
Saraceni  , Ismaelitae,  Bastarnae, Thussagelae,  /Zie-
maxobii, Tauroscythae  's a' t. v) de mind ezek, a* 
mint mondottuk, a' fellebb  említett felekezetektől  kü-
lönböző felekezetet  nem tettek, hanem azokból valók 
voltak , egyedül a* több különbbféle  Nemzetektől hely-
heztetésekhcz, minéműségekhez , 's állapotjokhoz kép-
pest, több külömbféle  nevezeteket nyertek. A' Szittya 
felekezetbéli  Népeknek illy számtalan féle  elnevezteté-
sek után tehát nem csuda, ha a' Történet-irók mind ed-
dig a1 bizonytalanságnak setétségébe tévelyegtek annyira, 
hogy még mostan sem tudunk abból ki lábolni, melly 
bizontalanságunkat neveli annak fel  gondolása , hogy az 
említett több Szittya felekezeteknél,  a' Szittya Magyar 
nyelvet, 's a' Nemzeti szokást mostanában híjába ke~ 
ressük; ámbár ha azt ismét meggondoljuk, hogy a' 
Prussusok, (kiket mostan Burkusoknak, helyesebben 
Burgnsoknak nevezünk azért, minthogy ezektől nyo-
mattatott cl későbben a' regi Prussus Nemzet) több írók 
szerént w) csak egy század* elfolyta  elfltt  más nyelven, és 
a* mint a* tisztelt Tudósunk az 1829. Tud.  Gyűjt.  IX. 
kötelében mutatja, alkalmasint Magyar nyelven beszél-
tek; valamint ̂ szinte ha Cluverius szerént (Introd.  in 

•) Lásd az 1829. Tud.  Gyűjt.  VII. VIII. és IX. köt. Ismét Pray 
Annál.  Vet.  Hung.  'sa' t Ismét Georgii  Ffhér,  de  avitit 
Magyarorum  etc. Sedibus  et Initiis,  Ismét Ronfínii  Decadet 
's a' t . Ismét Inn*  Desericii,  de  Initiit  ac Major  ibut 
Hungarorum  etc. p. 48. — 

w) Lásd Buday Esaiás Közönséget  História  's a' t , Debreczen-
ben 1806. II. R. 39. lap. 



Vniv.  Geogr.  p. 168.) azt is olvashatjuk, hogy a* régi 
Brittusok' nyelvét az Angolok irtották ki, 's ha azt tapasz-
taljuk » hogy a* Moldvai *s Oláh Országi Magyarainknak 
már nagyobb része» 's lassan lassan mindnyája, szemünk 
láttára elfogják  felejleui  Nemzeti nyelvöket, valóban olly 
különösnek nem tetszhetik az elöltünk j hogy a1 nagy 
Szittya nemzetnek annyi felekezetei,  részszerént az 
egymás között való véghetetlen visszálkodások miatt, 
resszerént a' meghódol tatás állal, az időnek akkori Lel-
kéhez képpest, nemzetségeikkel eggyíilt nyelvöket is 
elfelejtették.'Adjunk  tehát hálát a' [Magyarok Istenének! 
ki e' maroknyi Szittya maradványnak hagyta azt a' di-
csösséget, hogy azt, a' mit annyi századok homályba 
borítottak, 's úgy szólván semmivé tettek, ismét újj 
életre, *s újj virágzásba hozhatjuk; Áldjuk a' mi dicsős-
ségesen uralkodó Fejedelmünket, 's Hazánknak némelly 
nagy érdemű Oszlopait, kik ezen szent kötelességünk-
nek tellyesítésében bennünket a' lehetőségig segíteni, "s 
ápolgatni meg nem szűnnek ! igyekezzünk eggyesült erő-
vel, *s mulassuk meg a' jövendő Kornak azt, hogy a' 
bal sors vas vesszeje alatt le roskadolt nagy Nemzetet, 
e' maroknyi Unokái emelték ismét régi fényre,  's dicsős-
ségre!! I— Továbbá szükség tudni, hogy az említett 
Szittya felekezetek,  mind öszve száznyoltz Nemzetisé-
gekből állottak, melly nemzetségi származás több ré-
giségek' bizonyításaJszerént a* Magyaroknál sem vólt es-
méretlen, 's az a* régi Okleveleklje Gens, Genus, 's 
Generatio  szavakkal fejeztetett  ki, sőtt régi íróink egy-
eránt bizonyítják, hogy a"1 Magyar Nemzet szinte száz 
nyóltz Nemzetségből állott légyen; x) eztazomban nem 
úgy kell képzelni, mintha a' Magyarok' ki jövetelével, 
mind a' száz nyóltz Szittya Nemzetség ki vándorlott vol-
na , hanem hogy minden Nemzetségből vállalkoztak né-

*) Liad Kéza' Krónikáját a' 35. lap. 



hányan a* kivándorlásra, 's néraelly ki költözés' al-
kalmatosságával többen, máskor kevesebben. Azon száz-
nyólc* Nemzetségekből állott tehát miod a' régi Philis-
taeU8y mind â  Parthua,  mind a' Hun/tus,  mind az 
Avar 'sa ' t Nemzet, 's a' melly felekezetből  legtöbben 
Toltak a' Kivándorlók közölt, attól nyerték nevezetjeket 
is, mint az Atilla Hunnusai, minthogy legtöbb Kunok 
voltak közötlök, Kánoknak,  vagy Hunnokaak.,  neveztet-
tek. Voltak azomban a' Magyarok között ezeken kívül 
több idegen Nemzetségek is , kik dicsősségre való vágyás-
ból Hazánkba költözvén, itten vitézségek*, 's szolgá-
lat jok' tekintetéből, Hazafiságot  nyertek. Hlyen hazai 
's  külföldi  Nemzetségek közzűl már többeket hozott 
világosságra a' mi fentebb  is tisztelt TT. Horvát Istvá-
nunk, y) 's ez után még némellyeket ki tapogatott T.T. 
Czech János Úr is; z) mellynél fogva  lehet reményiem , 
hogy lassan lassan a' nagy Szittya Nemzet' száznyólcz 
Nemzetségeit rövid [idő alatt ki tapogathatjuk. Megma-
gyarazván e' szerént a' nagy Szittya Nemzetnek többféle 
nevezetjeit, most már a1 következendőkben a* nagy Szit-
tya Országról* valamint szinte Magyar Országról fogunk 
szóllani *) 

y) Láad a* Magyar  Országi  régi  Gyökeret  Nemzet  légekről  írtt 
KSnyret. 

k) Lásd as 1828. Tud.  Gyújt.  V. K. 79. 's kor. lap. Egyezt. az 
JB29. Tud.  Gyűjt.  XII. K. 12. 's bor. lap. 

*) F 6 Tiszt, Fejér György Űr ,, De Aijtit  Magyarorum,  ac 
Chunorum  , Jatonumque  Hungáriáé  Accolarum tedi/mi  et »«'-
/ i t « " Czimü munkájában, a' Szittya felekezetbéli  népeknek 
ezen fejezetben  elő adott régi eredetére, 's eredetiképpeu 
annyi felekezetekre  raló fel  osztásában meg nem egyezik , 
sót annak, kőretvén Prayte' részben (Lásd Dinert.  Hist.  Crit. 
in Annál.  Veter.  Hun.  ' s a ' t . Vind. 1785. pag. 121. et seq.) 
nyilván ellene mond. Nékem ugyan részemről sokkal cse-
kéllyebb jártosságom vagyon a* Régiségekben , s az ahoz 



tartozó Tudományokban, mintsem én a1 tisztelt Urnák bő 
tapasztalásával, 's valóban mély tudományára! megmérkőz-
hetnék ; vagy pedig hogy a' tisztelt Úrnak állításait annak 
rendi izerént meg czáfolhatnám  ; de külömben, a* szüksé-
ges dolgoknak is , mellyekből arra nézve valamelly tudo-
mányt meríthetnék, híjjával vagyok , egyedül a' mennyire 
csekély belátásom, 'i tapasztalásom engedi, a' tisztelt Úr 
által elő adattakra csak némelly észre vételeimet kívántam 
elő adni. 

A' tisztelt Szerzőnek állítása tehát általjában ezt- fog-
lalja magában : hogy különös Rokonfelekezetet  egy ed fii  a' 
Magyarok és Kunok tettek, mivel a' többiek , mint a 1 Jászok, 
Székelyek nem külön felekezetet,  hanem csak a' Hazában 
keletben vólt Hivatalt, vagy is inkább szolgálatot tettek, 
mint p. o. régenten a* Királyi Udvarnikok, '«a' később időkben 
a 'Hajdúk, és Huszárok's a ' t . és ez annyival is inkább igaz , 
mivel vagyon ayoma annak » , hoigy Királyaink a' később 
időkben is tettek nyilasokat'vagy is Jászokat; — a' Philit-
iaeutoknak  's Jatiget  Metanattae  népeknek Magyar eredeteket 
pedig senki nem mutatta meg eddig sőt; a' régi Törvényekbe 's 
Oklevelekbe bié rsúszot Philistaeus és Sirulus nevek is csak 
hamis neVezetjei a' Magyar Országi Jászoknak, 's Székelyek-
nek , 's éppen ollyan mint a' Magyar Országi Oroszokuak 
Ruthenut  Deák nevezetjek, holott Párizpápai' Szó-Tára sze-
rént is az Oroz név alatt régenten külömben is a ' Királyi 
Kaputok  vagy is Ajtónállók  (Cuitodes portae Aulae R«-
giaej értetődtek, egyedfii  tehát a' nevezetből valamit szár-
maztatni vagy következtetni, kéttaéges dolog; a' midőn kü-
lömben is a* Jaziges Metánastae népek' régi Várossainak ne-
vezetje Magyarságot éppen' nem mutat, sőtt némelly Okle-
velek szerént az is világos, hogy a*' Byssenusok is , kik Já-
szok nem voltak, tartoztak a' Táborba Nyilasokat, vagy is 
Sagittariumkat  küldeni ; a' Székelyek pedig szinte egyedül 
Határőrző Katonák voltak , a' minthogy azoknak az Ország 
határszélein több nyomaira is akadhatni , 's^Tímon szcrént 
azok régenten nem is Székelyeknek,  hanem Székeiteknek, 
melly annyit tész mint Székálló,  neveztettek. 

Ez tehát a' tisztelt Szerző állításának veleje , mellyre 
csekély észrevételeim etek: 



Iaz3r;Minekutanna Törvényeinkben 'a régi Okleveleinkben 
a* Jászok felváltra  Fhilittaeuaoknak  , J<t»Moneteknek,  Jesige-
teknek  ; Székelyek pedig ezeken kivfil  már Béla' névtelen 
Jegyzője általis Siculutoknak  neveztettek , mind addig állani 
keH azon állításnak, hogy a' Philistaeusok , Jassok, 'a Já-
cigesek ; Jászok , a' Siculusok pedig Székelyek voltak, míg-
len azon nevezeteknek máa értelmét a' Tudós Szerző nem 
adhatja, annyival inkább, mivel a' Tudós Szerző azt , hogy 
a' régiségekben elő forduló  Fhilintaei,  Jani,  Jasiget  és Sí-
culi  nevezetek hamis nevek lennének, csak allí t ja, de nem 
próbálja. 

2szor. Hogy a' regi Jaziges Metanastae népek' Várossaí-
nak e' következendő Deák nevezetjeik Jtcenum,  Gormanum, 
Arbieta  , Tristum  , Farca  Candanum  , Fenium  '» a' t. meg 
nem eggyeznek a' mái Jász Városoknak nerezetjeivel, abból 
a' Nemzetnek különbféleségére  következést húzni nem le-
het ; mivel jóllehet a' régi Dukusokat több írók Szittya fe-
lekezeteknek lenni állítják, 's talán ezt maga a' tudós Szerző 
aeui tagadja, még is azoknak régi Váiossaik' dana  és dara 
végezeteiről mint Coriidana,  Fetrodana,  Sandana,  Singidana 
's a' t. ki mondaná azt , hogy ott valaha Szittyák laktak lé-
gyen ; úgy szinte több Oláh és Tóth neví* Vármegyék , Vá-
rosok, Faluk vágynák mostan is Magyar Orsaágban, mel-
lyeket régenten Magyarok laktak, sőt némellyiket azok köz-
sül máig is Magyarok lakják, még i s , ki következtethetné 
azt azoknuk nevezetjeiből, hogy az ott lakók Magyarok nem 
voltak légyen? hát a' régi Pacinaciták, Hunnusok, 's Ava-
rok után , kiket a' Szerző Magyaroknak lenni szinte nem ta-
gad , maradtak e' olly igen sok Magyar nevfi  Városok, Hely-
ségek , mellyekból azoknak Nemzetiségekre nézve világos Íté-
letet lehetne Ijütüni? Hozzá jővén ehez az is , hogy a' fentebb 
nevezett Városok* nevei későbben elrontva ia írattathattak, 
sőt a' Deák ki mondás által azoknak értelmek ia elromol-
hatott, mint a' Gyér,  vagy Jór  Magyar szó elrontatott a' 
•Jaurinum  Deák ki mondás által, 's a' t. következésképpen 
elvévén azon Városok* nevezetjeiből a' Deák végezeteket illy 
formán:  Iten  , Gorma, Triit,  Farka,  Kanda  (Canda) ki ki 
láthaja, hogy azok olly igen a' Magyar kimondással nem 
ellenkeznek ; hát ha még azt fel  gondoljuk, hogy a' Jasi« 
geaekneki 'a Jeneseknek nevezett népeknek vólt Apaturia 



Várossok, '8 Apaluria  Innepéik ift  (Lásd 1829. Tud.  Gy>;jt. 
VII. k. 44. lap, 

3szor. Azért hogy későbberi, maidon már a 'Polgár i Al-
kotmány némelly részben változást szenvedett; tétettek Ki-
rályi Privilégiumok által Jászokká némellyek, valamint 
szinte, hogy felmentettek  néméllyek a' Jász, és Székely kö-
telesség alöl , azért nem lehrt azt következtetni, hogy a" 
Jászság 's Székelység, szinte mint á' Hajdúság, 's Huszár-
ság a' később időnek szüleményje vólt légyen, réiz szerént 
azért; mivel a ' később irlőkí-en több ollyan Privilégiumok is 
adattak k i , tnellyek a" Magyar Polgári Alkotmányai' némfi 
reszben ellenkezésben vóltak , mint tudniillik .' midőfl  a' régi 
Királyok' némellyeket a* Vát' tfő-lspányának  Bíi'éÉÜgrf  alól 
fel  szabadítottak, Vagy hiiáőn 'nétrtelly Jövevényeknek hetit 
katonáskodás', hanem pénz fizetés'  terhe alatt adattak föl-
dek 's a ' t . részszerént ismét azért., mivel a' Hajdúságnak, 
's HuszáraágnAk Későbbi'születése'előftfink  világos, de nem 
egyszersmind a 'Jászság, "s Székeljség. 

4szer. Hogy a' Ryssenúsók kozt Sagrt^aVítrióW lettek 
volna, az a' Tudós Szerző által fel  hozott Diplomában (Lásd 
Codtx  Dipl.  T. III. V. 1. pag. 362. Anni 1222.) egy szóval sem 
mondatik, következésképpen a' reá épített dolog sem áll meg. 

5szSr."Az, hogy a' Székelyek netalán St4k*tiekntk  ^.-vagy 
Stékállúknak  , neveztettek , a ' dolgot nem rontja * mivel az 
alatt is esalcacit)lehet értem ,.hogy aspk.a' S^pl^g)-»^, vagjy 
elején, vágy is jafcább  az Qrszág' qaéleia voltak. Jegyep , va-
lamint az sem rontja sőt erősíti a' dolgot, hogy^ az Ország-
nak más részeiben is találtattak Székelyek, mivel a' Széke-
lyek ac Ország' határán nem csak egy, hanem tobb helyen 
is feküdtek. 

€szor. Azon észre vételére a' tisztelt Szerzőnek , hogy 
a' Magyar Országi Oroszok hibásan hívattatnak deákul Ru-
thenusoknak azért, mivel Párizpápai' Dictionariumaszerént 
ezen szó „Oroz" Ajtónállót, vagy is Janitort tett régen-
ten , következésképpen azok nem is vóltak Valóságos Oro-
szok, vagy is Ruthenusok , hanem Királyi Udvari Emberek, 
mint az Udvarnikok ; csak az az észre vételem vagyon , hogy 
az „Oroz" szó alatt az Isten' tíz parancsolatja szere'nt Tol-
vaj! , vagy is inkább hel\esebben Rablót is , lehet érteni. 



következésképpen kérdés, Kogy az Oroszok nem Palóczok é ! 
a' mid ón kiilSmben is a' Palócé a' prédálástól és ragadozá-

• soktól nyerte nevezetét is , 's a' Történet irpk után az is bi-
zonyos, hogy a' mostani Oropz Országban is laktak Palóczok. 

különben az Oroszokat nálunk nemis Orozoknak,, ha-
nem Oroszoknak nevezzük, melly ez elébbenitől különbözik. 

Ezek tehát a' tisztelt Tudós Szerző Urnák előadására 
való csekély észrevételeim, mellyek ha valóban csekélyek 
i s , mindazáltal azokból még is néműnéműképp* által lát-
hatni, hogy a* Tudós Sxerző Úrnak előadásai nem olly bi-
zonyos , csalhatatlan talpkövön épültek, hogy azok, a* 
Szittya felekezetekről  ezen fejezetben  elő adattakat elront-

. hafnak,;  Hiszem, találkozik, nem sokára.ollyan Hazafi,  ki 
«M!l4 ezeket kellő világojságra fogja  hozni* 

I I . F e j e z e t . 

Scythiáról,  Magyar  Országról,  3s azoknak 
régi  kiterjedésekről. 

A' nagy-Szittya népnek régi Birodalmát, minekulánna 
a'Szittya felekezetek  oUy sok féle  nevezeteket nyertek 
régentea, 'a ennél fogva  több 's különbféle  Nemzetek-
nek is tartattak, meghatározni igen nehéz, annyival is 
inkább: mivel a* régi írók is homályosan, 's igen hatá-
rozatlanul emlékeznek a9 felől;  ha azómban a' régi Ma-
radványodban olvashatjuk azt, hogy a' Pártos Szittya 
Nemzet, úgy szólván, az egész napkeletet, 's mintegy 
huszonkét Országokat hatalma alá hódított; a) valamint 
szinte midőn azt olvassuk, hogy a* nagy -Szittya Nem-
zet egész. A'sián, 's egy nagy részén Európának uralko-
dott; b) és ismét ha azt olvassuk, hogy az Egiplom 
melléki Szittyák Görög Országot, midőn még az bölcső-

a) Bonfínii  Decadet  reruni Htingnr.  Lipsiae 1771. |>ag. 31. 
b) Lásd Bonfiuius'  ni. k 1. 



jében volt ,~vlfoglalván  , azon hirea Görög Országnak ia 
első Szerzői vóltak, c) jóllehet utóbb a1 Görög Alatt va-
lók által meggyőzettetvén, Nemzetiségekkel eggyütt nyel-
vüket is elvesztették; d) 's végre ha azt olvassuk, hogy 
Olasz Országnak is, melly a' Szittyáktól vette neveze* 
tét e), ^midőn pedig1 a' Rómaiak a' Világ előtt esrae-
retlenek vóltak, a' Szittya lelekezetbéli Népek mint a' 
Siculusok, Pelasgusok, Parthusok, Sabinusok, (kik a' 
Római Birodalmat a* Latinusokkal egyetemben alkották) 
Georgiaiak, Aratoresek, Peonesek, Laestrigonesek Ya't . 
vóltak legrégibb Lakóssai, képzelni lehet minő lehetett 
régenten a' nagy Szittya Nemzetnek roppant ki terje-
dése, és birodalma. Vólt azomban ezeken kivül még m& 
birodalom is, mellyet a' régiek tulajdonképpen Süytthiár 

c) Hogy Görög Országban, legelőször a' Phaeniciai, '* EgipHwi 
Coloniák , a' honnét a' Szittya felekezetek  1 egei ő s c ^ ki l á r -
mázták , uralkodtak légyen , arra több bizonyságaink vágy-
nak. Lásd Anachartit  Utaxáiét  Görög Ortzágba  Kolósvá-
rott 1820. I. K. 1. és 2. lap. Rgyezt. a' régi  Gyökeret  Magyar 
Nemzett,  a' 25. lapon. Valamint Herodotust is Lib. IX. Fran-
cof.  162Ö. pag. 22. 23; a' ki kétféle  Nemzetekről, emlékelék 
Görög Országban , t. í. Hellenutokrúl,  kik Görögök ; és Pé/a»-
guiokról,  kik, a' mint ax elébbi Fejezetben láttuk; Partos 
Szittyák voltak. 

d) Hogy a' Velatgut  Szittyák  először a' Görögöktől kűtönböxő 
nyelven, és pedig Barbarut  az az : az Európaiak mqndása 
szerént idegen, vagyis Szittya nyelven beszéltek légyen, 
azt a' c) alatt említett Herodotus a' mondott lapon eléggé, 
sőt világosan bizonyítja. 

e) Minekutánna az előbbeni Fejezetben emlékeztünk arról, hogy 
A'sia is a' Szittya Felekezetektől nyerte az Asus , vagy 
A'sia nevét, innét Olasz Országnál is Magyar nevét könnyen 
ki találhatjuk, melly nem egyebet tesz, mint Ali-Átüt 
vagyis Ali  - At (01 - asz> Ország ; a' minthogy a' régi Okle-
velekben az Ali  helyett Oll  nevezetet találni nem ritkaság, 's 
régenten A'sia is kétféle  volt, tudniillik Kissebb  s Nagyobb. 



nak neveztek, 'a a* mellyről a1 régi „írók olly sok mesét 
beszélnek. Ezen Scythiát Ptolemaeus legrégibb Geogra-
phus két felé  osztja, tudniillik: az Imaus hegyeken be-
lől j és ismét azokon kivül valóra. Az azon belől való 
8zittya Országot napnyúgotról határozta úgymond: az 
Asioi Sarmaták* földje  , melly a'Tanais, és fi  ha (Volga) 
folyók  által keríltetik; Éjszakról az esméretlen föld  (t. 

Tabni Promontorium, és az Aniani, most Uriai Ten-
geri Zug) melly Asiának Ejszakkeleli ré&zét Amérika* 
ÉjszalUiyugoti részétől elválasztja; Napkeletről az Imausi 
hegyek ; Dél és egyszersmind kelet felől  is határozták 
a'Sdcák' (Kun) Sogdiánák, és Margianák földje  egész 
a' Hyrkániai, vagy is Kaspiumi Tengerbe folyó;  .Oxus 
víz; torkolatjáig, és onnét a' ílyrkániai Tengernek egy 
része egész a' Rba (Volga) vizéig. Az Imausi hegyeken 
kivül való Ország pedig egy felől  végződik belső Szittya 
Orwcágy és a' Sdcák' (Kunok) földje  által, mindenütt a' 
hegyek1 kerületiben Éjszaknak ; Éjszakról pedig határoz-
za a* fellebb  említett esméretlen föld;  keletről Serica 
tartománya, melly et a* Seres nevű Szittya népek lak-
ták, ,«' napkeleti közönséges vagy is Óceán Tenger mel-
lett ; Délről pedig Indiának egy része, melly a' Gange-
gesen túl vagyon f).  Gluverius régi Geographus ismét azt 
állítja, hogy a' nagy Szittya Ország Alsó Mesiálól Ásián 
keresztül egész a* fellebb  említett Tabni Promontoriu-
migy 's az Auiani Tengeri Zugig, mellynek hosszasága 
ezer egynehány Szélessége pedig hatvan egynehány 
német mértföldet  tészen, ki terjedett légyen g). Külöm-
ben az írók közönségesen Scythiát két felé  osztják, tud-
niillik; Európai, 's Asiai Scylhiára; az Európai Szittya 
Országot több íróknak útmutatása szerént napkeletről 
határozták a' Tanais vizei és a' fekete  Tenger, vagy is 

f)  Geograpftiae  L. VII. Cap. XIV. 
g) Jntroduct.  in L'nicersam  GeogrupJtiam  , pag. 407. 



Pontos Euxinus; Délfelől  a* Duna vize; Nyúgotról Né-
met Ország, és a* Visztula folyója  ; Éjszak felől  pedig 
a' Visztula Folyótól Lithvánián keresztül a' Dnieper, 
vagy is Boristhenes vize, melly szinte a* fekele  Tenger-
be szakad; következésképpen az Európai Szittya Ország 
magában foglalta  £essarábiátt Moldovát, Oláh Országnak, 
Bulgáriának, *s Serviának egy részét, egész Erdély Or-
szágot , Magyar Országnak a* Duna folyója  által válasz-
tott Napkeleti nagyobb részét. Az Asiai Seittya Országot 
ismét, mellybe a' Ptolemaeüs által le írt Szittya Or-
szág is feltalál  tat ik , határozta régenten Napnyúgot felől 
Európa határa , vagy is a* Tanais vize, 's a1 fekete  Ten-
ger } Éjszakról a' nagy Jeges vagy is Scythiai Tenger, 
egész az Aniani Tengeri Zugig, vagy is a' Tabin Promon-
toriuraig; Keletről a* közönséges Tenger, vagy is az Óceán; 
és Délről a* Sinaiak (China) Birodalma ismét a' fekete 
Tengerig; melly magában foglalta  a' kis, és nagy Tatár 
Országokat., az Ásiai Orosz Országot, a' nagy Mogol 
Birodalmat, 's Persiának egy részét. — Ezen nagy ki 
terjedésű határok közül jöttek tehát ki időrűl időre sok 
Szittya felekezetek,  's ezek között a' fél  Világot ret-
tentő hires Hunnus (Kunok) Avar, és Magyar Szittyák, 
e' mostani Hazába, melly mostan Magyar Országnak ne-
veztetik» Ezen Magyar Országnak egy része régi La-
kossaitól, a' Görögök, 's Rómaiak által a* legrégibb időben 
Paeoniának,  's Pannóniának,  melly az előbbeni Fe-
jezetben mondottak szerént Jász  Országot  jelentett, ne-
veztetett ; a' mint hogy vagyon is nyoma a' régiségek-
ben t hogy ezen Hazát a' legrégibb időben is Jaziges 
Metanastae  nevü népek, melly pártos vagy kivándor-
lott Jászt tészen, lakták légyen. A' honnét kiki által 
láthatja, melly igazságtalanok azok a' Tótok, kik azzal 
kérkedni nem átallanak , hogy ezen Hazának legrégibb 
Lakossai a' Tótok vóltak légyen, holott a' mint láliuk 
ezen Haza a' legrégibb időtől fogva  foly  vást , a* Szittya 
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Felekezetbéli népeket esmérte Hódi lójának. Egyéberánt 
a'raie' mostani Magyar Országnak régi ki terjedését, a' 
Magyarok' idejövetelétől fogva  illeti i az régenten sokkal 
nagyobb kiterjedésű vólt mint mostanában t 's  az elsőbbi 
Magyar Királyok' uralkodása alatt az egész Magyar Biro-
dalom egyedül az egy Magyar Haza' nevezete alatt foglal-
tatott, a' minthogy régibb Királyaink egész Kálmán Ki-
rály' Uralkodásáig az egy Ungarorum,  's Hungarorum, 
Ungariae  \<k%y Hungáriáé  Czimmel meg is elégedtek, 

's  tudtomra csak Kálmán Király kezdette legelőször a' 
Dalmát, 's Horváth Országi nevezeteket Királyi Czím-
jéhez kapcsolni; h) A' következendő Királyok azomban 
több más Országoknak, mint Magyar Országhoz kap-
csolt Részeknek nevezetjeivel többesítették Gzímjeiket. 
így Vak Béla király Rámát, vagy is Bosnyák Országol; 
III. Béla és II. András Galliciát; (rég^ten Galacia 's Ha-
lacia) ugyan csak II. András Lodomériát; Imre Király. 
(1203) Serviát, melly néha Rasciának is n&veztetett» 's 
Bulgáriát; (régenten Volgaria is) IV. Béla Király pedig 
Cumániát, vagy is Kun Országot, melly et most Moldova 
's Oláh Országok teszik, 's régenten Magyarul Havas 
Al- 's Fel- Földnek is hivattatott, mint annyi Ma-
gyar Országhos tartozó Tartományoknak nevezetjeit, 
kapcsolták Királyi Czímjeikhez; a* Sclavoniae Czím pe-
dig csak I-ső Mátyás' idejében nyert helyet a' Királyi 
Czímek között. Oszveséggel e' szerént régenten az Anya 
Országgal együtt tíz Országokból állolt a' Magyar haza, 
a' minthogy a' Magyar Királyoknak megkoronáztatások' 
alkalmatosságával most is szokásban vagyon tíz Zászlókat, 
mint annyi meghódolt Tartományokat jelentő diadalmi 
Czímert, 's szerzeményt a' Király előtt hordani. A' mi 

b) A' Ráma neve2et elő jön ugyan már Kálmán Királynak egy 
1103. Oklevelében , de még ennél több Oklevél nem találta-
tott , mellyben a' nevezett Király azt használta volna , úgyaa 
azért azon egy Oklevél rendssabásúl bem. szolgálhat. 



tehát Magyar Országnak régi ki terjedését illeti, annak 
Határai ezek voltak, úgymint: Délfelől  kezdvén a' Gö-
rög birodalom, vagy is az úgy nevezett Porta Bazilea, 
niellyet Béla névtelen Jegyzője Porta Vacj/nak  nevez; 
i) onnét Nyúgotfelé  az Adriai Tenger, vagy is annak a' 
szélén lévő Spalatro Várossá , melly ugyan azon névte-
len Jegyzőnél Spalatina  névvel említetik ; k) onnét is-
mét Éjszaknak fordulván,  's befoglalván  Carinthiát, 
Carnioliát az Austriában lévő Ens vizének torkolatja; 1) 
a' holott is azon névtelen Jegyző' szavai szerént Zoltán 
Magyar Vezér' engedelméből az Almos Vezérrel bé jött 
Bissenusok a* Német béütések ellen erős Várat építettek» 
m) innét a* Duna' mentiben Napkeletre tartván, Morva vi-
zének a' Dunába szakadása, a' mellynek mentében ismét Éj-
szak felé  tarlottakfa'  határok ; onnét Ismét a1 Kárpát he-
gyének éjszaki oldalai, melly éktől ismét Keleifelé  a* 
Székely földnek  havassai , 's az Olt vizének Dunába sza-
kadása , a'1 holott is a* Danán által kelvén , a* legelébb 
megnevezett Görög Birodalomig terjedtek Magyar Or-
szágnak régi határai; mellyekből kikiáltói láthatja,melly 
kiterjedett volt légyen valaha Magyar Ország. Azt tart-
ják azonban, hogy I. Mátyás Király' idejében Magyar 
Hazánk legkiterjedtebb volt, mivel akikor Heltai Gáspár' 
Krónikája szerént is. Magyar Országnak határait tették: 
Délfelől  az Olasz , vagyis Adriai tenger, Éjszakról a' 
Lengyeltenger, Keletfelől  a' Pontus Euxinus, vagyis a* 
fekete  Tenger, Nyugotfelől  pedig Sváb, vagy is inkább 

i) Lásd Schvandneroál in Scriptoribut  rerum Hung.  Tyrnaviae 
1765. pag. 59. 

k) ftgyan  a' most mondott könyvben pag. 59. 
1) Hogy az Ens Vize nem volt esméretlen határ a' Magyaroknál, 

bizonyítja azt a' köznépnél máig is fenn  lévő mesék' kezdete 
Mhol  volt,  holntm  tolt  még  az Operencziún it  túl  volt"  itt az 
Operentzia  alatt az Ober - Ent  Német nevezetet kelletik érteni, 

ni) Lásd a' d) alatt emlílett könyvet az 59. lap. 
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Német Ország, és ezen állítás anyival inkább hihetőbb, 
mivel Mátyás Király idejében a' fentebb  émlített Tar-
tományokon kívül 9 Austria , Stiria, Silesia, 's Lusatia 
Tartományok is a' Magyar Koronához tartoztak n). 

III. F e j e z e t . 
A' Szittya  felekezetbeli  Népeknek,  és  azok közt 

o1 Magyaroknak  is régi  Vallásaikról. 
Több íróknak közönséges vélekedéseik szerént a'Szit-

tyák Vallásaikra nézve Napimádók voltak, 's azt mint 
Égi tüzet Isten gyanánt imádták, 's ezért a* Régiektől 
Titanesehnek  is neveztettek, a) Némellyek azonban azt 
tartják, hogy valamint a' régi Szittyák, úgy a' Magya-
rok is jóllehet a* tüzet, következésképpen a' napot is, 
a' levegőt, és a' földet  tisztelték, mindazáltal Isten gya-
nánt egyedül azt a' Valóságot;, ki a' Világot teremtette, 
imádták, b) Mások ismét azt állit ják, hogy a* régi Szit-
tyák a* Napot egyedül Isten' képének lenni tartották, 's 
abban kívánták az Istent képzeletekben megtestesíteni, de 
azonban az Istent halhatatlan valóságnak lenni hitték , 's 
azt hivták Knepnek  , melly másképp helyesebben annyit 
tesz mint Knap,  vagy is Kdnap,  az az: a' Királyok» 
nak Apja. c) Mindezekből ki ki általláthatja, hogy régi 

n) Lásd Bévezetet  a' Diplomatikába  III. R. 21.—22. lap. 
a) Lásd Rajzolatok  a' Magyar  Nemzetflegrégibb  Történetiből  13. 

lap. Danielis Cornides Commentatio  de  Religione  Vet  erűin 
Hungarorum  Viennae 1791. p. 23. Pray Annál.  Vet.  Hung. 
's a' t. pag. 15. 

b) Cornides most említett könyvének 10. 's 20. lapjain Theo-
phylactusnak ezen saavait hozza fel:  „Turcae  (az az a* Ma-
gyarok) admodttm  ttolide  ignem \colunt,  aeremque , et aquam 
venerantur,  telluri  hymnos concinant;  adorant  autem tan-
tummodo  , et Deum nuncupant, qui hanc rerum Unhsrtita-
tem aedtjicavit."  'sa't. 

c) Lásd a' fellebb  említett Rajzolatokat  a' 21. lapon. 



Eleinknek még a' selét századokban is józanabb, 's sze-
lídebb Philösopbiájok volt, mint sok más Nemzetek-
nek, kik Isten gyanánt borjút vagy más állatokat, Fa-
ragotképeket 's Bálványokat imádtak. Az Istennek vagy 
is Isten* képének tartott, 's képzelt, Nap1 vagy tűz*imá-
disából származtatják némellyek a' Fő-valóságnak Isten 
Magyar nevezetét is, és pedig ezen szótól Eschta,  melly 
Ghaldaeus nyelven tüzet jelent, a' honnét a' Görögök az 
örök tüzet vagy is mécset Egiav vágyj Esujy vagy fgnjy 
szavakkal fejezték  ki; a' mi több a' régi Persák az Istent 
magok nyelvén Iisdannak  vagy lestannak  nevezték, d) 
Minekulánna azonban a' Szittya Nemzetnek több feleke-
zetei egymástól elszakadván a' Világnak különbbféle  ré-
szeiben megtelepedtek volna, tulajdon régi vallásaikat 
többnyire elhagyván, a' szomszéd Nemzeteknek vallá-
saikat vették be. így bevették némelly Szittya felekezetek 
a* romlott ^sidó vallást, 's más Nemzetektől Agarenu-
soknak,  Saracenusoknak,  's Ismaélitáknak  neveztet-
tek , e) 's ezeket az ujjabb időkben közönségesen Zsidó 
Nemzetségből valóknak lenni hitték , holott több régi-
ségek szóllanak azoknak Magyar Nemzetiségekről, f)  sőt 
régi Törvényeink is megkülömböztetik azokat a' Zsidó 
felekezetektől  g). Úgy szipte a* Görög 's Római Biroda-
lomban , vagy azok mellett lakó Szittya felekezetek  a' Gö-
rög , 's Római Pogány vallással cserélték fel  a' magpkét; 
a' Török Szittya felekezetek  pedig az Osmánok által 

d) Lásd Cornídesnek fellebb  említett munkáját a' 23. lapon. Is-
mét Fő Tiszt. Budai Esaiásnak közönséget  Hittőriáját  Dc-
breczenben 1805. II- R. 84. lap. 

e) Lásd Tudom.  Gyűjt.  1828. XII. kot. 103—126. lap. Palma  No-
titia  rerum Hung.  Tyrnaviae 1775. pag. 37. Pray Annál. 
vet. Hung.  pag. 358. 

f)  Lásd az e) alatt, említett'könyveket* Ismét Codcx  Diph Hung> 
T. IV. V. I. pag. 426. 433. . 

g) Kgyezt. Sz. László I .T .K. 9. 10. és Kálmán I. T. K. 46. 41. 
és 48. Fejez. 



való lenyomattatások után a* Mahumet vallásának köve-
tői lettek, mellyet Nemzetiségek'el vesztével máig is kö-
vetnek. Mind ezen környülállásokból, mind pedig a' 
kövctkezendőkböl. némelly írók arra a'vélekedésre jöt-
tek, hogy a' Magyarok, minek előtte a* Keresztényhitre 
térlek volna, Bálványimádók voltak légyen, 's állításo-
kat részszerént Sz. László Törvényeiben h) holottis a' 
kutaknál, élőfák  alatt, 's Temető helyeknél (Lapides) 
való áldozat tilt&tik ; részszerént ismét azon régi szokás-
ban, melly szerént szokás volt régenten a' Magyaroknál 
m e n y e g z ő " alkalmával Jegyesseiknek bizonyos érczből 
öntött ember, vagy marha formál  küldeni, 's azt nya-
kokban hordani i) gyökereztetik. Ezen állítást azonban 
megerőtleníti azon környíilállás, hogy azon áldozat-lé-
teleket Kollár a' külső Nemzetektől költsönözötteknek 
lenni állítja k) T.T. Horvát István Úr pedig a' Lapides 
szó alatt a' Magyaroknak Temető helyeiket érti, a' ho-
lott is a' Magyarok elhunyt Osseiknek tisztelkedtek; 1) 
hozzá jővén ehez az is, hogy a' Keresztényeknél máig is 
szokásban vagyon a' Szent Hutáknál, *s az Erdőkben 
lévő csudálatos képeknél váló tisztelkedés, a' nélkül, hogy 
ezt bálvány imádásra lehetne magyarázni. A' mi pedig 
az érczből öntött míveket illeti: arra nézve szükség meg-

h ; Lásd Sz. László I. T. K. 22. Fejez. 
i) Lásd Cormdes fellebb  említett könyvének 31. 32. lapját, a' 

hol a' többi közt Pariz Papai után (Artít  Haeraldicae  Cap. 
XII. pag. 125.) ezeket olvashat ni: ,, Hungarit  Vtteribut  fűit 
in more ut Spomui tuae Dilectae  idolum  alicujut  Dei ar-
genteum donorét,  in sighum conlracti  matrimonii;  timili-
ter et Sponsa \tibi  copulando  Sponso : Jioc  .appentum geita-
runt semper, quamditt  uterque vizeret." 

k) Kollár de  Origine  et utu perpetuo Patestatit  Legislatoriae 
circa Sacra Apostolicorum  Regum Hungáriáé.  Vindobonae 
1764. pag. 77-79. 

1) Lásd a* fellebb  említett Rojzalotokat  a' 43. lapon. 



jegyezni hogy, a' Magyaroknál kivált a' gazdagabbak-
nál csak nem olly igen régen is szokásban volt holmi 
aranyaikat, 's ezüstjeiket különb különbféle  formákba 
öntetni, mellyeket arany marháknak neveztek, ha tehát 
szokásban volt is a* Magyaroknál régenten, a* mostani 
Gyürüváltás helyett vagy a' mellett, is Menyegző alkal-
mával egymásnak a' féle  drágaságokat adni, 's azokat 
emlékezetnek okáért magoknál hordani, azért azt nem 
lehet arra magyarázni, hogy azokat imádták volna; annyi-
val inkább, mivel azt eddig világossan még egy régi író 
sem bizonyítja, és különben is azon régi zűrzavaros idő-
ben a' drágaságokat nyakban hordozni biztossabb volt, 
mint azokat valamelly Ellenségnek martalékjává hagyni. 
Egyéberánt szokásban volt a' Magyaroknál az Istennek 
szép lovakból áldozatokat tenni, 's midőn az Istenhez 
folyamodtak,  annak nevét háromszorosan említeni, 
melly Nemzetünknél mai napig is szokásban vagyon, m) 
de a* melly szokásokból a' Bálvány imádásra nézve 
világos következtetést szinte nem lehet vonni. Továbbá 
a* mi a' Szittya felekezeteknél  's a'Magyaroknál a' Ke-
resztény vallásnak kezdetét illeti: annak idejét Zo~ 
zotnenus, és ez után Hanfiztus  a' 397dik Esz-

.tendőre határozzák, 's azt állitják, hogy abban az 
időben az Atilla Hunnusai, vagy is Kunjai közül a* 
Keresztény hitet többen fel  vették légyen ; n) az Avar 
Szittya felekezetek  pedig, — kik még Hároly Császár 
*s ennek fia  Pipini által' lett elpusztittatá sok után [meg-
maradhattak, 796dik esztendő ulán a' nyolczadik szá-
zadnak vége felé  lettek keresztényekké o) a* Magyarok 
ismét Geiza Vezér, és Sz. István Király alatt esmerték 
meg az igaz hitet, mind az állal még akkor sem mind-

m) Lásd Thurocy Chronica  Hungarorum]  in tcriptoribut  rerum 
Hung.  pag. 133. 

n) Lisd Pray Annál.  Vet.  Hung.  pag. 86. 
o) Lásd Pray Annál.  Vet.  Hung.  pag. 179. 's köv. 



nyáján, mivel még a' későbbi KirÜyok alatt is a* Ma-
gyarok Pogány vallásának több nyomaira akadhatni, p) 
Ezen kivül a' Keresztény vallásnak nyomára találhatni 
még több Szittya felekezeteknél  is: így az Atilla Kun-
jai* maradékainak tartott Uturgurok Királya Gordás ne-
vű , Konstantinápolyban Sióban megkereszteltetvén, mi-
dőn a' Népei közé a' Keresztény hitet bé akarta volna 
vinni, tulajdon Népe által megölettetett: .q) Úgy szinte 
orrol is vagyon az íróknál emlékedet, hogy a* fekete 
Tenger melléki Georgianusok, kik a' mint az I-ső Fe-
jezetben láttuk, Magyar felekezetek  voltak, Nagy Kon-
stantin* idejében; a' Kaspiumi tenger mellett lévő Chaza-
rok, vagyis Kunok pedig 848dik esztendőben lettek 
Keresztényekké, r) Különben voltak a' Szittya felekeze-
tek közt ollyanok is, kik jól lehet a' Keresztény hitet 
még igen korán fel  vették , mindazáltal nem voltak mind-
nyájan a1 Római Hatholika hitnek követői, né-
mellyek azok közül a' Görög vallásnak tömjéneztek, s) 
*s ugyan ezt állította a1 Magyarajkra nézve Schvarcz Gó«. 
defrid  is, hogy t. i. a' Magyarok minek előtte a' Ka-
tholika vágást bé vették, már jóvaj az előtt a' Napke-? 
Jeti Görög vallásnak követői lettek volna , t) mellyet 

p) Lásd Sz. László I. T. K. 22. Cz. Ismét Virág Mqgyar  Szúi 
zadok  Budán 1808. I. Kot. 475—476. lap. 

q) Lásd Tud.  Gyűjt.  1822. VI. Köt. 15. 16. lap. Ismét Szekér 
Alojsiua Magyarok  Eredete,  Pesten 1808. 91. lap. 

r) Pray Annál.  Vet,  Hung.  pag. 308, Ismét Buday Esatás kör 
söntéget  Hittáriája.  67. 68. lap, 

s) Lásd Supplem.  Annaleetorr  Terra«  Sceput.  Leutschoriae 1802. 
pag. 21. Ismét Christiani Engel Diiquiiitio  Critica  de  Ori-
gine Hungarorum  — in Danielis Cornides Commentatiotie  de 
Religione  Veterum  Hungarorum  pag. 04. Ismét Kollár Hittor» 
Diplom.  Jurit  Patron.  Reg. Hung.  Vindobonae 1702. pag. 
2-11. 

t) Lásd Kollár Hittor.  Diplom.  Jurit  Patronat.  Reg. Hung. 
pag. 2-11. 



látszó tik erősíteni azon környülállás is, hogy még Sz. 
István első Királyunk is a* Görög Apácza Szüzeknek Ma-
gyar Országban a'Veszprémi völgytől neveztetett Mono-
stort állítván fel,  azoknak szerződéséről szólló Oklevelet 
is Görög nyelven adta ki; valamint szinte azt is bizonyí-
tani látszatik, hogy a1 Magyar Koronának aUó része Gö-
rög eredetűnek lenni mondatik ; ezen vélekedésnek azon-
ban többen ellene mondottak , 's azt bizonyítják , hogy 
a' Magyarok midőn legelőször a' Keresztény hitre térték, 
azonnal a' Kfltholiku  hitnek köretői voltak légyen u), 

I V . . F e j e z e t . 

Á1 Szittya  Felekezet  beit  [Népeknél  keletbe  lévő 
hitt  erat ura állapot  járói,  és  azon Népeknek 

pallérozottságokról. 
Többen voltak mind a' régi , mind az ujjabb írók 

között ollyanok, kik leginkább a' Nemzet eránt való 
gyűlölségből, 's irigységből; de részsperént tudatlanság-
ból is, a' nagy Szittya Nemzetet, 's ezek után a1 Magya-
rokat is nem a' legkedvezőbb színnel festették  le, 's 
azokat minden kiméllés nélkül pallérozatlan, tudatlan y 
durva, 's kegyetlen Nemzeteknek lenni állítván , töllök 
minden szépet jót annyira megtagadtak , hogy a'később 
időkben még az is kérdésbe jött, ha vallyon tudtak e' a' 
Szittyák, 's Magyarok valaha irást, vagy is voltak e* 
azoknak tulajdon betűi? de frítlá  az Egeknek.' most már 
minelhitáqna több szorgalmatos 's a' haza javán iparkodó 
íróinknak, 's ezek közt a' mi köz tiszteletet érdemlő 
Hor  vát /  s tv d  nunk nak  út mutatások után is a' nagy 
Szittya Nemzetnek több ifelekezeteit,  's  Ivadékait meg-
esmértük, 's azoknak viselt dolgairól több bizonyságaink 

W) Lásd Kollárnak elébb említett KSnyrét. Ismét Pray Annát, 
l  ei. Hun.  rag. 358—362. 



is vágynák, a' Nemzet' Irigyeinek könnyen megfelelhe-
tünk, 's bátran kimondhatjuk, hogy a' Világ pallérozó-
dásának kezdetét egyenesen a' Szittya felekezelbeli  né-
peknek köszönheti. Ugyan is az írók mind egyaránt azt 
állítják, hogy a' régi híres Phoeniciáiak, kik a' Zsidók 
által Palestinából kiveretett Szittya felekezetbeli  Philis-
taeusok, 's Chananaeusok voltak a) találták fel  az írás-
mesterségét, b) kiktől azután az, a' Zsidókhoz, azAsiai 
Nemzetekhez, Görögökhöz, 's utóbb a' Rómaiakhoz is, 
által származott* c) A' honnét kiki láthatja, hogy a' 
pallérozottabb Nemzeteknél keletbe jött írásmód, a'Szit-
tyák állal fel  talált írásmódnak szüleménye, kivévén azt, 
hogy némelly Nemzetek azt idővel más, 's más formába 
öntötték, 's nyelvek* természetéhez, 's Nemzeti szóllás-
módjokhoz, 's szokásaikhoz alkalmaztatták. Millyenek 
voltak pedig a* régi Szittya betűk, még világossan tudva 
nincs előttünk? Bocsájtott ugyan közre Bel Mátyás, 's 
Otrokocsi után Desericius bizonyo3 Szittya betűknek for-
máját, 's mintegy Szittya Abéczét d) de azon Abécze 
csak azért sem tökélleles, 's nem is Izolgálhat nékünk 
csalhatatlan tudományul, mivel az Erdélyben, a'Csík* 
Szent-Miklósi Templomban találtatott felülírásban,  mel-
lyel régi Hunnus maradványnak lenni tartanak, 's a' 
mellyet a' tisztelt Tudósunk Desericius szinte közre bo-
csájtott , több fs  más forma  betűk is találtatnak, mint 
a* mondott Abéczében; hogy azonban azok, kik azokat 
még nem látták, itten szemlélhessék, kívántam mind a' 

a) Lásd Pomponii Melae de Orbit  situ  Libri  tres etc. RaÉileae 
1522. pag. 66. Ismét Rajzolatok  a' Magyar  Nemzet  legrégibb 
Történeteiből  109—115. — Egyezt. Mostani  , és  régi  Nemze-
teket,  Orizágokat  's  a'  t. esmértető  Lexicon Pest 1816. IV, Dar. 
70. lap. 

b) Lásd Pomponius Mélának fellebb  említett munkáját a' 68. lap. 
Ismét Martini Bolla Primae  lineae  Históriáé  Vniversalis. 
Pestini 1825. T. I. pag. 46. 

c) Lásd a' b) alatt említett könyveket, Ismét a' fellebb  említett 
Rajzolatokat  a' 22. lapon 45. $. 

d; Desericius Innocentius. De Initiis  ac Majoribut  Hungarorum 
ett.  pag. 154. 155. 



fellcbb  említett Abéczét, mind azon felülirást  az érde-
mes Olvasóval közleni. 



Bővebb 's  bizooyossabb ntmutatást ád e* részben né-
künk a' mi nagy érdemű Nemzeti Búvárunk T. T. Hor-
vát István Úr, ki azt állitja, hogy a' régi Szittya betűk 
a' Római legszebb nagy belükhez leginkább hasonlítot-
tak, s egyszersmind azt is észrevette, hogy bizonyos 
Egyptomi Múmiát takaró Pólya, melly Thebából az Egi-
ptoini Szittya Országnak fő  Várossából való volt, *s a' 
mellyet a' tisztelt Tudós tulajdon szemeivel vi'sgált, 
találtató belük megegyeztek a1 feliebi)  előadott Gsik-
Szent-Miklósi Felülírásban találtató betűkkel, csupán 
csak hogy amazokezeknél szebbek , 's gömbölyűek, 
és éppen ollyanok, mint azon betűk, mellyek a' Kecs-
keméti homokban laláltof^s  Pelasgusi maradványnak tar-
tott réz Táblán melly mostan TgjT. Jankovich Miklós 
Urnák ritkaságai között vagyon, szemlélhelők e). Óhaj-
tanánk valóban, hogy azon Múmiákon találtató hetükkel 
'a irás formájával  bennünket azon tisztelt Tudósunk meg-
esmertetne, hogy igy a* többeknek öszve egyeztetése 
által magunknak bizonyosabb, és világosabb tudo-
mányt *s esmeretet szerezhetnénk. Különben szokásban 
volt a* régi Szittyáknál a' betűket vászonba, vagy sző-
nyegbe belé szőni, vagy reá himelni, 's írásaikat nem 
balról jobbra, hanem ellenkezőképp* jobbról balra in-
tézték , a' mint ezt a* fellebb  előadott Csik-Szent-Mik-
lósi Felülírásban is láthatni f).  Vágynák ollyanok is , kik 
azt állítják, hogy Szittya irás Egyiptomi papirosra nyom-
tatva is találtatott volna, a* honnét úgy vélekednek, hogy 
a' nyomtatás, mesterségének feltalálói  is a' Szittyák* vol-
tak légyen, 's az Európaiak azt csak a* magok irásfor-
májához alkalmaztatták, 's jobban kipalléroz ták$, g) a* 

e) Lásd a' fellebb  említett Rajzolatokat  a' 23. lap. 
f)  Lásd a' most említett Rajzolatokat  a : m, 1. 
g) Lásd Desericiasnak fellebb  említett kdnyre't a' 152. Egyezt. 

1819. Tud,  Gf/tíjt.  X. Kot* 80. 81. lap. 



mint hogy Cluverius  régi Geographus is azt erősíti, 
hogy Tangutban másképp Tibet Tartományában, már az ő 
ideje előtt ezer esztendővel találtatott volna fel  a' Nyom-
tatás mestersége h). Más írók ismét azt is erősítik, hogy 
az Erdélyi Székelyek a' legrégibb időtől fogva  egész a* 
XVII. Századig sőt még akkor is, Szittya irás-módot, 
és pedig fára,  vagy is botra metszve használtak légyen, 
i) a' honnét úgy vélekedhetni, hogy a' Magyaroknál most 
is keletben lévő rovás is innen veszi eredetét. Használ-
ták e' valaha a1 Magyarok azon emiitett Szittya irás mó-
dot? arról ugyan nem kételkedhetni, mindazáltal hogy 
Sz. István Király' ideje olla azzal éltek volna , arról 
egy író sem emlékezik, 's hihető is, hogy a' Szittya irás 
módot, a* Keresztény vallásnak bevételével a' Római Írás-
móddal cserélték fel.  Világos lévén tehát az előadattak-
ból, hogy a' Szittyák az irás mesterségét valóban értették, 
's hogy egyenesen ők voltak légyen az Irásmesterségé-
nek első feltalálói,  sőt hogy némelly régi írók szerént 
más Nemzetek azon Írásmódot közönségesen bé is vették, k) 
reméltem senki sem fog  arról kételkedni, hogy a' Lit-
teraturá a' Szittyáknál valaha virágzásban volt; emlékez-
nek is a' régi írók Szittya nyelven írott Könyvekről, 
1) jóllehet azoknak mostanáig hijjával vagyunk, meg 

h) Lásd Philippi Cluverii Intrvductio  in l'nivertam  Geographiam 
'sa'.t. Guelferbyti  1686. pag. 460. 

i) Lásd az 1819. Tud.  Gyiijt.  X. K. 76—79 lap. 
k) Lásd a* fellebb  említett Rajzolatokat  a' 22. lapon a* hol a' 

tudós Szerző Pliniusnak e" következendő szarait hozza fel; 
M  Gentium  consensut tacitus  primut  \omnium contpiravit,  ut 
Jvnum  literit  uterentur  " Itt a' Jonesek alatt Jászokat kell 
érteni a' mint az I. Fejezetből is kitetszik. 

1) Lásd Desericiusnak fellebb  említett Könyvét a' 15G lapon a' 
hol Berosusnák, ki Nagy Sándor uralkodása előtt é l t , e* 
következendő szavai említettnek ; „Hat  igitur  Principum  at 
Heroum  Originet,  atque Poiteritatet  abreviamut  ex nottri* 
Chaldaeit  atque Scytfticis  li6rit.u 



lehet, hogy a' Világ azon részeiben huzamossan dühös-
ködő vérontások, 's pusziitások azokat is seramivé tet-
ték. Valamint szinte a' régi írók emlékeznek több olly 
Tudós Szittyákról fi»,  kik a' régi időben a' legnevezetesebb 
emberek közzé számláltattak: Hlyen volta' többi közt 
azon hires Anacharsis Szittya Philosophus, a* kit a' régiek 
a* hét Bölcsek közé számlállak , 's a' Görögök között 
nagy betsületben tartatott; m) Illyen volt továbbá Abaris 
Szittya Philosophus, ki Arisloleles után Athenába taní-
tott, 's a' kinek tiszteletére a' piaczon Oszlopotis emel-
tek; Ugy szinte hires volt a' Régieknél Zamolxis Szittya 
Philosophus is, ki Pythagorással Egiptomba ment böl-
csesség tanulás végett; Ugyan csak a' Szittya Tudósok 
közzé számláltattak Menander, Cassianus, a' ki Aranyszájú 
Szent Jánosnak Tanitványa volt; Dionysius Exiguus Barát 
's a' t. n) a' mi több némellyek még Sz. Pál Apostolt is Szit-
tya születésűnek lenni állítják ohEgyébb eránta' Littera-
turánaka' Szittyák közt való virágzásáról, Ya' Szittyáknak 
pallérozottságokróla* mondottakon kivül még több bizony-
ságok is szóllanak a' régiségekben: Nevezetessen pedig 
bizonyos a' régiségekből, hogy a* fellebb  említett Szit-
tya felekezctbeli  Phoeniciaiak vitték akkoriban a' legna-
gyobb tökélletességre a' hajókázásmesterségét, 's ezzel 
együtt ők terjesztették a1 Kereskedést is; úgy szinte az 
építés' mesterségében is olly tökélletesek voltak, hogy 
a' hires Salamon Temploma is nekik köszönheti hirét ne-
vét ; p) hozzá jővén még ezekhez a' Csillagvizsgálás', 's 
számvetés' tudománya, mellyek a' Phoeniciaiaknak köszön-

ni) Lásd Desericiusnak említett Kpnyvét a' 104 lap. Ismét Bon-
finii  Decadet  etc. pag. 12« 

n) Lásd Desericiusnak m. k. a' 104 lapon, 
o) Lásd az említett Rajzalatókq.t  a' 20. lapon, 
p) Lásd Bollának fellebb  említett Könyvét a' 9]. lapon. Ismét 

Cluverii Introd.  in Lniver. Geogr.  pag. 535. 



hetik szerencsés kezdeteket; q) egyszóval: az írók azt tart-
ják , hogy a' Fhoeniciaiak éles elméjekre, 's szorgalma-
tosságokra nézve felül  haladták, minden azon időbeli 
Asiai Nemzeteket. De nem kevésbé voltak tudományo-
sok, 's pallérozottak az Egiptomból ki vándorlott, *s 
Görög Országot még kezdetben meghódított Szittya fe-
lekezetek is, mivel a' Görögök egyenesen azoknak köszön-
hetik Politikai születéseknek 's  lételeknek kezdetét r) 
's különössen a' szép litteraturában való előmeneteleket 
bizonyítják a' Görög verseknek máig is fenn  lévő Par-
theniacus (Partus) Jonicus  (Jász) Phcilaecius (Ló fejű 
yagy is Székely) Choreua  (Magyar) nevezetjeik, s)mely 
nemében a' Literaturának mennyire gyakorolták magokat 
az Atilla Kunjai, bizonyságunk arra- Priscusrégi Író, ki 
Atillánál lévén követségben azt vallja, hogy vége lévén 
Atillánál a'vendégségnek, azonnal két Szittya Vers szer-
zők a' Hunnoknak dicső lelteikről állalok csinált verse-
ket mondottak elő , mellyek olly érzékenyek voltak , 
hogy némellyek a' miatt könyekre is fakadtak,  t) Ugyan 
csak azonPriscus mondja azt is, hogy az Atilla Kunjai 
több nyelveket is tudtak légyen, u) 's közöttök nyelv-
tanító Mesterek is találkoztak, kik közül többen Atil-
lának parantsolatjából Olasz Országban a' Magyarnyelv* 
támlásában foglalatoskodtak,  v)Továbbá figyelemreméltó 
az is, hogy CL Nagy Rómának is Szittya Felekezetbeli 

q) Lásd Pomponii Melae de  situ  Orbis Libri  frei^pag.  68. 
r) Lásd Anaeharsis utalása  Görög Országba  ' sa ' t . Kolosvárott 

1820. I. R. 1. 2. lap. a' holott is az Egiptomi Phoeniciai 
Ko Ion iák alatt Szittya Yelekezeleket kell érteni, 

s) Lásd Rajzolatok  's a' t. a' 24. 25. lapon, 
t) Praynak Annál.  Vet.  Hung.  pag. 135. 
u) Ugyan csak Praynak most mond. Könyv 135. lap. 
v) Watlaszky Conspectus Reipublicae  Literariae  in Hungária 

Budae  1808. 65. lap. 



Székelyek voltak legrégibb lakossai, x) valamint szinte 
többnyire Szittya Felekezetbeli népek tétlék azt-elein-
tén nagygyá, jól lehet későbben a1 hir, név, 's dicső» 
ség az Aborigines vagy is Latinus népeké leve y). A* 
mi a' Magyarokat illeti: dicső Eleiknél azok sem voltak 
alább valók a* Literaturában, jóllehet a' Keresztény 
vallásnak bevételével, a' köztünk lábra kapott Dedk 
Literatura a' Magyart igen hevenyiben elfojtotta,  mind 
az által a9 mennyire a' nagy változás megengedte, azon 
setét századok lelkéhez képest» a' midőn más Nemzetek 
sem dicsekedhettek olly nagy pallérozódással, azt a* 
Magyarok is tehetségek szerént előmozdították* Ugyan 
is hogy Szent István Királyunk, *s annak Fia Sz. Imre 
Sz. László , 's Kálmán, ki tanul tságáért máskép Könyves 
Kálmánnak is neveztetett, hogy tanult emberek voltak» 
több írók bizonyítják, z) Nem is szűkölködött a* Haza, a* 
mennyire, mondám, az akkori XI. Századnak lelke meg-
engedte , Tanulóházakban, vagy is Oskolákban sem, mi-
vel több Püspökségekben, mint az Esztergami, Váczi, 
Veszprémi, Pécsi, Pécs-Váradi, Nagy-Váradi, Nitrai, 
Fehérvári, Csanádi, 's másutt, is mint közönséges Osko-
lákban tanítattak a' Magyar Ifiak,  kivált Deák nyelvre* 
A* XII. *s XIII. Században már többféle  tudományok-

ig Cluveriusnál in Introd.  in Geogr.  etc. a' 267. lapon Rómá« 
ról ezeket olvashatni? „Romám diu  ante bellum  Trojanum 
Conditam  primi  omnium tenuerunt  Siculi.11 

y) Hogy a' régi Római Birodalomnak, legnagyobb részét Szittya 
Felekezetbeli népek tették légyen régenten, bizonyítják az 
Olasa Országban régenten lakott Siculi  Felatgi  Autonei, 
Laeitrigonei,  Aequi, vagy JEquiculi,  Sabini  , Campani, 
Picentet,  Samnitet,  Cwmani  a* t. Népeknek nevezetjei , 
mellyek a' mint ezen könyv elején láttuk Szittya felekezet-
beli Népek voltak. Lásd Cluveriusnak mond. Könyv. 255.— 
284. lap. 

z) Vallatzkynak most említett Könyv. 68—75. lap. 



bon is hires emberekkel diszeskedett a' Haza , a a) de a* 
végső veszedelemmel fenyegető  Tatár futás  semmivé) tette 
af  gyarapodni kezdő igyekezeteket, 's  a* romlásból lá-
badozni kezdett Házában csak leginkább a* XIV- Században 
Lajos, 's 'Sigmond Királyok alatt, kezdetlek virágzani 
a' Tudományok ; a' midőn is a' Pécsi legelső Királyi 
Tudományos-egyetem (Universitas) Lajos Királyunknak, 
a* Budai pedig 'Sigmond Királynak köszönik lételeket. 
Bb) Voltak ugyan ezeken kivűl az Országban abban az 
időben több Oskolák is, mindazáltal emlékezete csak a* 
Nogy-Váradi Oskolának maradott fel  nálunk cc). Ezen 
mondott Századoknál még sokkal szerentsésebb volt re-
átok nézve a' XV. Század, a' midőn is Magyar Ország 
minden Európai más Országokat a' Lilteraturára nézve 
felül  haladott , 's annyi tudós Férjfiakkal  bővelkedett, 
mellyekkel más Országok annyira nem dicsekedhettek, 
dd) Leginkább elérte pedig az Ország az ő tellyes vi-
rágzását Mátyás. Király' idejében, nem csak a' tudomá-
nyokra, hanem az igazság kiszolgáltatására , 's egyebekre 
nézve' is,-mellyet bizonlyit az Országban máig is emléke-
zetben lévő azon köz - példa - beszéd „meg holt  Mátyás 
Király,  oda  az igasság.il  Ezen elfelejlhetetlen  Király, 
ki-maga is a* legtudományosabb ember volt, sok külső 
tudományos embereket a' Hazába édesgetett; Ugyan ő 
állította fel  az akkoriban hires Posonyi Fő Oskolát (Aca-
demia); a' romlásához közellévő Budai Tudományos-i 
Egyetemet (Universitas) pedig virágzásba hozta annyira , 
hogy ezen Tudományos-Egyetem mind épületének szép-
ségére , mind nagyságára nézve is a1 Rómaival vetélked-

aa) Ugyan olt 75—70. lap. 
bb) Ugyan a' m. k. 83. éa 90. lap. 
rc) Ugyan ott a' 90. lap. 
dd) Ugyan a' ai. k. 96. kőv. lap. % 
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heteit. ec) Ezeken kivűl több F6 Oskolák is Mátyás Ki^ 
rályt üdvözlütték virágzásokért. Ugyan csak ezen dicső 
Királyunknak köszönték két Tudományos Társaságok is 
akkori felállításokat,  mellynek egyike Budán, a' má-
sika pedig Erdélyben állítatott fel;  valamint szinte aT 

hires Budai Könyvtár is, melly a' legválogatottabb mintegy 
ötven ezen darab Könyvekkel volt fel  gazdagítva ff)* 
Nem különben ezen Király által bozattatott be legelő-
ször Országunkba Budára az első Könyvnyomtató-Mü-
hely is. Mind ezekből tehát kiki által láthatja mennyire 
virágzott dicső emlékezetű Mátyás Királyunk' Uralkodása 
alatt minden részben a' Haza ; 's ezen virágzásnak a' kö-

vetkező Királyok alatt tovább is kellett volna terjedni * 
ha a' siralmas Mohácsi veszedelem azt a' szerentséllen-
ségnek olly mélly örvényébe nem süllyesztette volna, 
hogy a' mint tapasztaljuk, abból több Századok' elfolyása 
alatt is alig tuda kimenekedni. Biztat azonban most már 
bennünket ismét a' remétaység , hogy Hazánknak virág-
zása , roellyet már a1 Felséges Auslriai Házból többen; 
mint Nagy Károly, Dicső Mária Theresia, 's Ildik Leo-
pold Királyaink olly szembetűnőképpen előmozdítani 
igyekeztek , a* mostan dicsőségesen Uralkodó Felséges I. 
Ferencz Hirúlyunknak a1 Haza erúnt olly szembetűnő-
képpen kimutatott kegyelme, 's Hazánk Nagyjainak párt-
fogó  igyekezetek által ismét kívánt czélt fog  érni, melly-
re hogy Felséges Urunkat a' Magyarok Istene segítse, 's. 
ezen jó igyekezetében éleiét még sok időre kiterjessze szí-
vünkből kívánjuk! 

ee) Wallaszky* mondott könyvében a' 113. lapon mondalik, hógy 
a' Budai akkori Universitás , negj-ven ezer Tanulók' számára 

- volt készítve. Egyéberánt lásd ezen könyvet a' 96—130. 
Ismét. Hungaria  Diplomaticv  tempori/jus  Mathiae  de  Huny  ad, 
Vindobonae 17G7. pag. 64—92. lap. 

1T) Lásd Vallaszky m.k. 122.—127. lap. 



V. F e j e z e t . 
A* Sittya  felekezetbeli  képeknek  erkölcseiről9 

'í  szokásairól. 

Jóllehet a' Szittya Felekezetbeli Népékről t 's későb-
ben Magyarokról is, a' mint az elébbeni fejezetben 
említettük) némelly idegen írók több koholt Meséket 
költöttek , mindazáltal vágynák a' régiségekben több ma-
radványok, mellyekből kitetszik, hogy a' Szittya fe-
lekezetbeli Népek vitézségekeu kivúl, erköltseikre, 's 
szokásaikra nézve, őszinték, bátor egyenes szívűek, pél-
dátlan barátságúak , nagy lelkűek,. vidámak , szavokat 
szentül megtartók, 's más e'féle  dicséretes tulajdonságúak 
voltak, mind addig még némelly Szittya felekezetek 
más Nemzetekhez vándorolván, vagy azokkal öszve keve-
redvén , néha Nemzetiségekkel együtt, dicséretes erköl-
csöket is elvesztették a). Ugyan isHomérus már a' Szit-
tyákat a* Világon minden Nemzetek között legigasságo-
sabbaknak lenni? vallja, 's azok között kivált a* Székely 
Szittyákat, b) a' honnét némellyek az aequus magya-
rul egyenes szívű  deák szót is tőljpk' származtatják ; c) 
Strabó pedig a1 Szittyákat szenteknek nevezi, d) Továbbá 
Justinus a1 Szittyákról mondja: ,,A' Szittya 'Nemzet •• 
úgymond „igen hadakozó, *s meghódithatatlan Nemzet; 
fösvénység,  s dölfösség  nélkül való, a' Meggyőzetteklől 

a) Lásd Boníinii Decadet  pag. II. 
b j Desericii Innocentii de  lnitiit  , ac Majoribut  Hungarorum 

pag. 88. 89. 
c) Látd  Rajzolatok  a' Magyar  Nemzet  legrégibb  Történeteiből 

9. lap. 
d) Lásd Bonfinii  Decadet  pag. 11. 



semmit egyebet, mint dicsőséget kiván; — az igasságot 
nem a* törvényekben keresik, hanem már elméjekbe va-
gyon az bé nyomva; semmi cselekedet nállok nem vét-
kesebb a* tolvajságuál; az aranyot, 's ezüstöt nem óhajt-
ják: Többiben a* legmérLéklétésebbek, és természetek 
szercnt jámborok , melly tulajdonságokat a' Görögök , 's 
Romaiak alég tudtak Törvények , 's a* Philosophusok' 
tanítása után i* elérni. Mert*többet használt a' Szittyák-
nak a1 vétkek1 nem esmérése, mint azoknak a* virtus* 
esméréte, e) —Úgy szinte a* Szittyák ,'szavokat, 's tett 
fogadásaikat  olly szentül megtartották, hogy az más 
Nemzetektől esküvés gyanánt vétetett; f)  a' barátságot 
annyira szerették, hogy közöltök, kivévén a' kardot, 
'& poharat, egyebek mind édes mieink voltak- g) Eze-
ken kivűl vagyon nyoma az írókban némelly telteknek 
is, mellyekből a' Szittyák' erköltseit kiki megítélheti;. 
Nevezelessen pedig Lucianus emiili: hogy egykor bizo-
nyos Szittya Feleségével, Leányával 's Barátjával utaz» 
ván, cstvc felé  bizonyos helyen megszállak r holott i» 
elaludván» éjszakán a' ház meggyúladott; erre a'Szillya 
felébredett,  's kiszaladolt, 's látván a' veszedelmet r 
azonnal Barátjához ugrott, 's azt a' veszedelem közül 
kiszabadította; ezután a' Feleségét, 's Leányát akarta 
t'olna kiszabadítani, <̂e már akkor azok a* láng' prédá-
jává lettek; melly teliéért hogy t. i. Feleségél 's Gyer-
mekét inkább veszedelembe hagyta mint Barátját, mi-
dőn némellyek megfeddették  volna, azt felel  le: elveszt-
vén úgymond: Felesegemet, mást vehetek, 's attól gyer-
meket is nemezhetek, de lia egy igaz Barátot elvesztek, 
ollyat löbbé vagy soha, vagy igen nehezen találok. ,,Ha-
sonló figjelemre  méltó eset egy második: Két jó Szittya . 

e) Bonfinii  Decadet  pag, 30. 31. Ismét Desericiusnak fentebb  em> 
lített Könyvét a' 80. és 00. lapon. 

f)  Pray Annalet  Vet.  Hung.  pag. 10. 
g) Clir'frius  Intred.  in Lvivertam  Goographiam  etc. pag. 403. 



Barát: vadászni/ ibenvéa,; aV.síirübe egy,. Oroszlányra ' 
akadnak , mellfyet  aa élaő, dyillal gyengén ,megsebesit-
vén, a* dühös-Vad a';Sebésitőtfe  rohan, 's már-már széj-
jel szdggatni akarja, a' -raidőn a' másik Szittyá hátulról 
a* Vádat megtámadja, 's/a»t magára ingerli » hogy ad-
dig Barátja magát'kipihenje^/dei álégíhiogy erről a' má-
eikra fdrduÜiffl?jdnhos  ü l a t i akonnal -ék-  élsö :ismét Ba-
rátja' saabuditására siefj  iriLLett vége ezen bdrátságos vé* 
delemnek?., nemi tndatik. i &inte nem «bégvető eset tC 
Szittyák közt egy hawinadiik'c Bizonyos kidben Jaz Ellen-
ség vételiéiül á*'  Szittyák rá tohan ván, a ' nyert préda kö-» 
xött bizpnyds 'Szittyának Barátját is magával ragadja 's 
ázzál a' feétí'Bivodálmat  választó rvízen keresztül halad ; 
Barátjááák ^crotéti,észreti^^ á,<fizRtyjlv'  azonnal után-
na indulj ?t' kn Ellenflégtőb  fcöfiij  - vé te Ivén, barátjáért ho-
zott válUágátr etaliti ? lúeiJyrainiUőn aii&Upnfcég  kérdez-
né, mit között volna Biwátjának: «éegváltáiáérf.  1 azt fe-
lelte: hogy'Ö a^'két siéménéi drágább kincsei nem bir, 
vájják ki átokat; ha akarják; Barátjának váltságáért; erre 
a' kegyeclfo  ellenség^dön Nemes Szittyának szemeii* 
kivájvá>n^ barátjával eg^üCt'^lMdod eresztatíékí mellyre 

Neifles  Wrtg öleivé»" Barátját j Vvílláw'vévén, a' sebes 
•Ízűek'rbfca^t\o  r tílyéa ,'hogf  jfly  Netaés 'ZiMogot szeme-t 
világának eWesété^e; tflui>MggVá*thátott/  h) Mind ezek 
reményiem áltigeodók'aihrify&ogy  a' régi Szittyák* erköl-
cseiről 'sJ szok'ásairól' 'itélet̂ fc'  tehessünk v jóllehet a* régi 
Írókban!még 'i 1 ty e n e>k e t'töHfeefeét  is találhatnánk; most 
tehát már térjünk a' Hunnüsok'Ta vagy is Hunokra. A,1 

Hunnusokrttt, Priscu9, a' kl 'Attilánál kövefoégbeö  is volt 1, 
több nevezetes dolgokat etnlít, kinek is szavait', hogy 
sí  régi'Kunoknak erköleseiYöl; szokásairól , % egyéb 
tulajdonságairól Szinte kiki Ítélhessen, nem tartottam ha-
szontalannak'rövid kivonatban itten közleni e ,, Attilához 

h) Lásd DesericiuMUk m. k. 101.102. lap. 



lévén úgymond: több Rómái Követekkél együtt küldve 
követségbe., olly végből: hogy ha lehet Attilát valami 
módon kivégeztessük, a'Világból, a' gonoszságot Bigilás 
(ez Római követ volt) rendelte el, mellynek végbe vi-
telére nézve bizonyos JSdecon nevű Fő Szittyának, kinek 
midőn az a1 Rómaiáknál követségben volt, eget földet  Ígér-
tünk , munkálódásával akart élni. Illy czélból tehát el-
indulván több napi utalásaink i után elértünk as-Attila* 
Táborához, V holott is midőn Attilának mint Követek 
héjeleutettünk volna, Attila úgyan eleinte (miVel már 
ekkor Edeconelárulta volt titokban Attilának .az ellene 
forralt  gonósz''feltételt)  nem akart bennünket maga eleibe 
ereszteni, minekutánna ,azonban tudtára adtuk volna, 
hogy követségünknek foglalatját  egyedül csak nékie nyi-
latkoztathatjuk, ki, *s egyszersmind némellyek közben 
vetették volna magokat hozzá járnlhaláaunk végett, végre 
csak ugyan Attila* eleibe feresatléltünk,  kit is a' nagy 
őrizettel körül vitt Sátorában fa  Trónusban ülnj. szemlél-
tünk, *s megkősfeöntvén  ötöt, a' Római Császárunk 
által küldött levelet nékie f  által adtuk. Erre Attila 
egyenesen Bigiláshoz intézvén kemény besgéflét,  őtet 
vadnak szemtelennek nevezte, mondván £ frogy  minek-
ntinna különben is tudta Bigilás, hogy ő a* Római Császár-
hoz által ment Szittya szökevényeket kivántó, mire való 
volt ide jövetelek, midőn az9Q kívánságának eleget nem 
tettek? hozzátévén szavához, hogy Bígilást tüstént kereszt-
re feszíttetné,  ha kövességének tisztelete haragját nem 
engesztelné, parancsolta egyszersmind, hogy , Bigilás 
Jüslával azonnal medne vissza* 's mondaná meg a' Ró-
maiaknak, hogy minden. $ittya szökevényeket vissza ad-
janak, mivel különben az egész Római Birodalom sem léend 
többé bátorságban tőle. Bigilás tehát elment, mink pe-
dig (t- i. Priscus, 's Maximinus, ki a' követség* feje  volt) 
parancsolatjára Attilának, a* válaszra várván ; szállásunkra 
mentünk. Egy nap még itt mulatván, harmad napra Alti-



Iával egyűt útnak indultunk, de együtt messzire bem 
mehettünk, mivel a' Szittya Kalauzok minket más útra 
vezetlek. Sok utazás ulán eslvére bizonyos ló mellé, melly-
nek vize iható volt, ériünk, *s miyel már kezdett estve-
ledni, ottan tanyát ütöttünk. Éjszakának idején nagy 
szélvész támadván, tanyánkatszéjjél rontotta, 's bulyö-
rainkat elszélesztette, mink pedig félelmünkben  ide 'stov^ 
kóvályogván, végre e^y közellévő Faluba mellyet filé-
dának, Attila' volt Testvérének egyik Felesége bírt, ér-
tünk; holott is kiáltozásunkra némelly Szittyák, a* n ál-
lok keletbe lévő égő fáklyával  (Calamus) kiszaladván, 
kérdezték, mit akarnánk ? mellyre midőn feleltünk  Vólria, 
hogy a'szélvész kergételL ide bennünket, azonnal szí-
vesen meghíván, bennünket szálá«okny Vezettek; a' ho-
lott is néhai Bledának volt Felesége nékünk ételt adott , 
's szép Asszonyokat vezetett hozzánk, (mivel ez a* Szit-
tyáknál becsületnek tarlalik) hogy agokkal magunkat 
mulatnánk , mellyek után megköszönvén a* jóllarlást, 
aludni mentünk. Másnap, a' hogy meg világosodott, 
azonnal elmenlünk széjjel szórt holminknak keresésére, 
*s azokat imitt amott nfeg^alálván,  a' Faluba vissza tér-
tünk , 's az egész napot ruháink' szárításával töltöttük. 
Az ulán lovaink körül elvégezvén dolgainkat a' motidöU 
Királynét mentünk köszönteni, kinek is több ajándéko> 
kat adánk, 's megköszönvén hozzánk mulatott színessé* 
gét, kcvé$ vártatva azon Faluból elmentünk. fiat  napi 
utazásaink után egy Faluban rendeltek megállani bennün-
ket Szittya Vezetőink, a' hová mondák megérkezendeni 
Attilát, a' mint hogy minekuláuna az nagy sokasággal meg-
érkezett volna , kevés múlatás után bizonyos vi?eken által 
menvén, egy nagy Helységbe értünk. Itten volt Attilának, 
a* mint maüdotlnk , a' többi között a' legszebb lakóhe-
lye. A' mint a1 Faluba értünk több fejér  fátyollal  béla-
kart Leányok öszve fogott,  's feltartott  kezekkel Attíía* 
eleibe jöttek, 's nékie Szittya verseket mondoltak« 's 



énekeltek. Közel voltunk már Onegesius* (ez egy kedves 
Tanácsossa volt Attilának) Házához /[a' midőn Onegesius* 
Felesége sok őtet követő Leányokkal együt előnkbe sza-
ladván, ételt, *s bort hoztak, melly a' Szittyáknál a* 
legnagyobb tiszteletnek tartatott. Az Asszony Attilát meg-
köszönt vén , kérte, hogy ennék azon ételekből, mellye-
]ket eránta viseltető szíves indulatjának bebizonyítására 
hozott. Attila tehát szükséges jój Embere* Feleségének 
Jkedvezni kívánván, a' lován ülve evett, [némelly őtet 
követő Szittyák ezüst táblát tartván fel  feje  felett,  az-
után pedig a* bort is megkóstolván, Királyi Lakhelyébe 
ipe*it 9 melly a' többi lakásoknál kitetszhetőbb 's ma-
gosabb helyre volt helyheztetve; Mink pedig Onege-
sius* házánál maradni rendeltettünk', hanem vatsora után 
az Attila* lakóhefyéhez  közelebb tettük sátorunkat. Nem 
sokára Onegesiust meglátván (t. i. Priscus) hozzá men-
tem 4 's ezeket mondottam: Tégedet a' Római követ (t. 
i. Mflximinus)  köszöntet, és tölle néked ajándékot, a' 
Római Császártól küldött aranyokkal egyetembe hozom; 
ő elvévén az ajándékokat'azt ígérte, hogy Maximinushoz 
elfog  jönni, a' mint hogy minekulánna ezt Maximinus-
naH tudtára adtam volna, nem sok időre Onegesius el 
is jött, 'á megköszönvén az ajándékokat t kérdezte mi 
jót akarna? erre Maximinus ,,itt van az idő" úgymond 
,ja'midőn magadnak nagyobb dicsőséget szerezhetsz, mint. 
sem a' millyet valaki valaha elérheLett, ha '4 úgymond 
,Ate a' Római Császárhoz elmenvén , a' Rómaiak , 's Hun-
nusok között fent  lévő villongást okosságod szerént el-
iqtézended, és a' két Nfmzet  között egyességet, 's bé-
kességet szerzendel, melly nem csak mind a' két Nem-
zetnek nagy hasznára válna, hanem egyszersmind a* te 
Házadnak is annyi javára szolgálna, hogy mind néked 
mind gyermekeidnek Pióraai Császár, 's annak Nem-
zetsége örökre le volna kötelezve. Erre Onegesius ,, mi-
vel kedveskedhetnek a' Császárnak, 's hogy szakaszthat-



nrfm  végét a' viszálkodásoknak? Maximinus felélvén  < ( ha 
a' mostani dologban elmenvén, a* Császárnak köszöne-
tedet kinyilatkoztatnád , és a1 viszálkodásoknak okait 
csendes elmével megyisgálván, a'viszálkodásról a* béke-
kötés' feltételei  szerént a' magad Ítéletét előadnád/' Melly re 
Onegesius viszonozd: „már régen kinyilatkoztattam mind 
a' Császárnak, mind a' körülelte lévőknek mi volna Atti-
lának ezen egész dologban Ítélete, talán a' Rómaiak azt 
gondolják, hogy engemet lehet akar melly kérésekkel 
is arra venni, hogy Uránját eláruljam , 's semmibe vé-
gy pm a' .Szittyáknál való ne1vélését Feleségemnek, 's 
Gyermekeimnek- és hogy nem tqf>bre  becsülöm e' Atti-
lánál a' szolgapágot, mint a* Rómaiaknál a' legnagyobb 
kincaet? Többiben,, mondván j,több javakra leendek én 
a* Rómaiaknak ha itthon maradandók, mint a' ki Uram-
nak haragját mérsékelhetem , . *i gyengithetem , fra  vala-
hogy a' Rómaiak ellen keményel)b feltételekről  gondol-
kozna , mintha elmenvén, vétkessé tenném magamat", 's 
a* t. Másnap mond Priscus ,, Attila' lakóhelyének belső-
jébe vettem magamat, ajándékot vivén az ő Feleségének 
kit Crecának hívtak Ettől voltak bárom Gyermekéi, 
mellyek közül az egyik, már akkor az.Á'kacziroknak (a2? 
az Kunoknak) 's más a' Pon'tusnal lakó Szittya Népek-
pek Uralkodója volt* Azon keritésbe{n voltak sok épüle-
tek, mellyek részszerént jól öszve eresztett, 's ki met-
szett táblákból, részszerént közbe közbe szépen ki gya-
lult, 's öszve rákot gerendákból , 's esztergályozott fák-
ból voltak építve;, a' körök pedig, vagy is kerületek, 
föld  szintó'l kezdve magosra emelkedtek bizonyos arány-
ba. Itten lakott Atillának Felesége, kihez az Ajtónállók-
tól bé eresztelvén ; őtet puha Zsámolyon fekve  egyfelül 
nagy sokaságú Inasok, más felől  pedig a' földön  ülő 
Szobaleánj'ok állal kik öltözet' czifraságára  szolgáló tar-
ka himvarrást dolgoztak, körül vétetve találtam. A'föld 
deszkája, vagy is fr'  szobapadló szőnyeggel volt bevonva* 



Köszöntvén Crecát, 's az ajándékot nékíe által adván, ki-
menteni, 's az épületnek többi részeit, a* hol Attila' tar-
tózkodott, vi'sgdllamé Itten midőn a' többi sokasággal 
együtt, álltam, egyszerre hagy lármái hallottam ,|'s sza-
ladókat jönni láttam. Atilla jött ki ónegesiussal együtt 
szobájából, méltóságos tekintettel, mindeneknek figyel-
mét magára vonván, igasság' kiszolgáltatás végett; hololt 
ís sok ügyes bajos embereknek igasságot szolgáltatott; 
az után szobájába ment, 's a' Nemzeteknek hozzá jött 
Köveljeit maga eleibe bocfijtotta  's a* t. Vissza menvén 
a' Sátorunkba azonnal jött hozzánk Oresfesnek  Atyja Atti-
la" úgymond ,,titeket%bédre hrvat, melly a' napnak ki-
lenezcdlk óráján (az az délután mintegy Három óra" iá j-
ban)léend. A* rendelt időire a' .Nyugotti Rómaiaknak kö-
vet jeivel együtt elmentünk , 's az ebédlő szobának kü-
szöbénél ALLilfl  előtt ratgállotlunk. 7ttén , mint szokásban 
vagyon abban az Országban.a' Pohárnokok poharat nyúj-
tottak kezeinkbe, hogy minek előtte az asztalhoz ülnénk 
köszöplenénk el azokat; mellyet megtévén, 's az italt 
tnegkóhtolván, a' nékünk rendelt helyr'e az asztalhoz 
leültünk. Itten ellévén a' székek sorjában a' ia) mellett 
helyheztetve, Attila a' közepében egy Zsámolyon, VagyJ!ís 
ágyon ült, állal ellenében volt Attilának egy Zsámolya, 
szép j *s a* szobához hasonló szőnyegékkel bevonva'ollyaii 
formán,  mint a' millyet a* Rómaiak és Görögök me-
nyegzőfcor  a' Házasulandóknak szoktak készileni. Áz első 
rendű vendégek Attilának jobbja, á* második'rendbeliek 
pedig, a* hová minket, és Berich nevű'Nemes Szittyát 

1 is hfelyheztettek,  balja felöl  ültek. Ohégesius egy karös 
székben az Attila' Királyi - Székének jobbja ffelö)  , s 
ennek által ellenében Attilának két Fiai ültek; az 
öregebb Fia pedig ugyan az Atyja' Trónusában nem kö-
zéi, hanem jóval alább ült, szemeit az atyjától való 
szégyenletében mindég a' földre  szegezve tartván. Illyen 
rendben ülvén, miudcuek előtt Attilának Pohárnoka jött 



be, *s a* pohárbort Attilánalt által adta, mellyet az*el-
vévén, azt rendre elköszöntötte, 's a* köszöntést elvé-
gezvén felállott,  's elébb le sem ült, méglen azt ki nem 
iván , a' Pohárnoknak vissza nem adta. Leülvén Attila , 
szokás szerént mindenki, a' ki csak a1 vendégségnéí je-
len volt, a' poharát felvette,  's a' köszöntés után azt meg-
kóstolván , tiszteletét kijelentette. Mert minden Vendég-
nek volt egy Pohárnokja, kiket az Attila' Kulcsárja rend-
re bebocsájtott. Leülvén a' második, 's a' többiek isÍUy 
móddal rendre megtiszteltetvén, Attila bennmdkt, a' 
Thrakusok' (ezek  is Szittya  Felehezet-  beliekvoltal) 
szokása szerént poharaink öszve ütésére meghívott. Ek-
kor minden köszöntéseknek vége lévén,', a* Pohárnokok 
elmentek* Az asztalok, mellyek mellet három, négy , 's 
több vendégek, az Attila' asztala mellé voltak helyhez-
tetve olly formán:  hogy a* melly tálélelböl kinek kinek 
tetszett, a* nélkül hogy helyéből ki mozdult volna, ké-
sével vehetett. Azután előjőtt az Attila' szolgája, hozván 
magával egy tele tál húst; ezután ismét más szolgák, 
kik a' többieknek szolgáltak, kenyeret, és ételeket tet-
tek fel.  Nékünk *s minden ott lévő Szittyáknak minden 
féle  ételek készíttettek, *s ezüst tálakban tétettek fel; 
Attilának pedig egyedül hús adatott fel,  *s az is fatálban, 
mértékletesed viselvén magát mindenekben. A* Vendé-
geknek arany poharakból adtak inni. Attilának csak fa 
pohara volt. Attilának takaros ruházatjában semmi sem 
volt, melly a* másokétól külömbözött volna, egyedül 
hogy tiszta , és egyszerű volt. Kardja sem volt neki va- •* 
lami különös ékességü, sem saruinak kötőlékje , 's  Lo-
vainak szerszáma arannyal, és drága kövekkel nem tün-
döklött, mint a' többi Szittyáké. Minekutánna tehát az 
elöször felhozott  tál ételeket megettük volna, felkel-
tünk, 's addig egyikünk' sem ment vissza helyére, míg-
len az nekauk adott pohár bort az emiitett szokás sze-
réül Attilának egéaségéért kinem ittuk. Ezután ismét 



leülvén, minden asztalhoz ujjabb, 's az elsőktül különböző 
tdl ételek adattak fel,  mellyekből, minekutánna ettünk, 
ismét az elébbeni módon felkeltünk,  's kiiván poharunkat, 
helyünkre vissza lérlünjt. Be estveledvén az idő, 's elvi-
vén az ételeket, Attila ejőlt két Szittya Férjfiak  jelentek 
meg, *s az Alilla győzedelmeiről, 's Hadi dolgairól dltar 
lok csinált verseket mondottak. Mellyre a' Vendégek 
szemeiket a'földre  függesztették,  's némellyikea' versek-
ben gyönyörködött, némellyikét a'Hadi dolgoknak emlé-
kezetaftuzditoLLa  , némellyeknek ismét, kiknek megéle-
medetfffaejek  a* hadakozáséribuzgó heves kívánságokat 
már pihenni 9 's csillapodni kénszeritelték, könyeket fa-
csart ki szemeikből. A' versek, *s éneklések után nem 
tudom miféle  esztelen Szittya (ez  úgy látszik  udvari 
bolond  volt)  holmi balgatag csudálatos, 's  érthetetlen 
beszédeket lárraázváq, mindeneket nevelésre inditott. 
Uioljára béjöt.t bizonyos Zerchon Maurisius nevű ember, 
kinek Edecon javaslolla, hogy menne .Attilához, mond-
ván ,,ő mindeneket elkövetend, hogy Feleségét vissza 
nyerhesse. Aztő Szittya Országba vette el, 's mivel Bléda 
kedvellette volna, okkor midőn Attilától Aetíushoz volt 
követségbe küldve , otthon Szittya Országban hagyta. D^ 
megcsalatkozott azon reménységében, mivel Attila meg 
neheztelt reá , hogy Hazájába vissza ment. Használni akar-
ván tehát a' vendégségi ünneplést zayarodoLt formában, 
ruhában,'s szavakkal elő állott, majd Ausoniai {ezek  Szit-
tya felekezetbeli  Népek  voltak)  majd Gollhus nyelvet 
^kevervén beszédjébe , melly állal mindeneket olly nevet, 
ségre, 's vígságra gerjesztett, hogy azt alég lehetett le-
csillapítani. De Attila mindenkor egyforma  ábrázattal, 
minden változás nélkül veszteg maradott, és semmi ol-
lyast, melly bői vigságot , vagy tréfát  lehetett volna ma-
gyarázni, nem mutatoll, sem nem mondott, kivévén: 
hogy legfiatalabbik  Fiára , midőn az béjölt volna, vidám 
szemekkel tekintett, 's orczáját megczirogalla. Én mi-



dőn azt csudálnám, hogy Attila a* többi Fiait felsern 
veszi, egy Szittya* ki mellettem ült, ' 's Deákul is tudott, 
titokba nekem azt mondotta, hogy Attilának megjöven-
dölték volna a' Jóslók, hogy az ő Nemzetsége, melly 
különben elveszendene, azon gyermek állal (t. i. a' fia-
talabbik fia  állal) fog  ismét megújjulni. így minekutánna 
a* vendégség késő éjszakáig tartolt volná, nem tartottuk 
tanácsosnak többet inni, hanem többen kimenvén, szál-
lásunkra térlünk. Másnap Onegesiushoz mentünk , kér-
vén elbocsájtatásunkat, mellyre ő nem sokára az Attila* 
rendeléseiről, a' Nemzet'Nagyjaival tanácsot tartván, a* 
Császárnak szólló Levelet, elkészílellc. —«- Az alatt Recca 
(ezt  ugyan azon elébb emiitett  Crécának  tartják  lenni) 
Attila Felesége, a* ki a' házra gondot viselt, minket 
szinte vacsorára {talán  inkább ebédre)  meghívott, ki-
nél is több Szittya Nagyokkal egycteAben megjelenvén, 
bennünket szívesen fogadott,  kellemetes víg beszélgeté-
seivel mulattatott, 's különös drága ételekkel megvendé-
gelt- Ekkor mindegyik a' jelen lévő Szittya késérők, vagy 
is Vendégek közül, Szittya szokás szerénl tele poh.irral 
kinált meg bennünket, 's azt, ki ivott megölelte, 's meg-
csókolta. A' vacsora után szállásunkra vontuk magun-
kat. Másnap ismét Attila hivolt bennünket vacsorára, 
kihez elmenvén bennünket szinte az elébbeni módon vig-
ságra gerjesztett,'s velünk egész vendégség alalt nyájasan 
beszélgetet t. — Elérkezvén az éjszaka a' vacsorától, elmen-
tünk , 's harmadnap múlva ajándékokkal felruházva  elho-
csájtatlunk, kiki az Attila melleit lévő fő  emberek közül, 
az Attila' parancsolatjából egymással vetélkedve, egy 
egy lovat ajándékozván Maximinusnak. Továbbá ,,mond 
Priscus vissza térvén Bigillás {ez  az elébbeni, ki  AttilcC 
élete  ellen törekedett)  a' midőn már talán Attila ismét 
az elébbeni helyére, a' honnét jött, vissza tért, ölet az 
arra rendelt Szittyák megfogták,  's a'pénzt, mellyetEde-
connnk hozott, tölle elvévén, azzal együtt Attila' eleibe 



vitték. Kitol is midőn Attila kérdezte volta „ mire való 
volna azon sok pénz? Bigilás azt felelte"  hogy a' kö-
vetségnek szükségeire, 's. hogy azoknak, kik velem 
vágynak, szükségeiket ki pótolhassam, 's az útra szük-
ségeseket megvásárolhassam, ezen kivűl némelly fog-
lyoknak ki váltására, mellyeknek kiváltását sok Ró-
maiak reám biztak. „rKinek; Attila felelvén4'  Ó te fene 
vad álat! már csak ugyan elnem fogod  te ki gondolt 
fortélyoskodásaid  által kerülni, az ítéletet, 's nem ia 
találhatsz elegendő, 'sj igasságos okot arra, hogy az 
érdemlett büntetést elkerüljed. Ugyan is sokkal nagyobb 
summa pénz az, mint sem vagy az a' te szükségeid-
nek pótolására, 's az úti szükségeknek megvásárlására, 
vagy pedig némelly foglyoknak  kiváltására megkívántat-
nék. Ezt mondván, Bigilásnak Fiát, ki akkor először 
késérte Atyját a' Hunnusok' földjére,  karddal keresztül 
szúrni parancsolta, ha csak az Atyja nyilván kinem val-
laná, mi végre hozott légyen magával annyi aranyokat? 
Ri is midőn látná Fiát halálra Ítélteivé lenni, sirásra 
fakadott,  's kérte a' karcot magába,, nem pedig ártat-
lan fiába  üttetni, 's nem is sokat gondolkozván, minden 
álattomos fortélyoskodásokat  nyilván kivallolf,  kérvén 
őtet magát megöletni, Fiát pedig, ki semmit sem vétett, 
szabadon bocsájialtni. Minthogy pedig Attila az Edecón 
által már kinyilatkoztatlakból által látta , hogy Bigilás 
semmit elnem tagadott légyen, őtet vasba tétette, mond-
ván , hogy abból máskép' meg nem szabaduland , hanem 
ha a' mostan ezért vissza küldött fia*  magok váltságáért 
száz font  aranyat elhozand, mellyre Bigilás csak ugyan 
vasba tétetett, a' fia  pedig a' Rómaiakhoz vissza utazott, 
i) Ezeket irja Priscus Attiláról, 's azoknak Kunjairól, 
hpzzá tévén, hogy Attila, nem sokára Bigilásl is a' meg-
küldött száz] font  arany' elküldése után szabadon eresz-

i) Lásd Pray Annál.  Vet.  Hung.  pag. 124—138. 



telié; mellyekből a* régi, Barbarustknak nevezett Hun-
nusok' erkölcseiről 's szokásairól kiki ítéletet hozhat.— 
A' mi a* Magyarokat illeti: Nemzetünk semmivel sem 
volt alább való régi Eleinél a' Szittyáknál. Mert af  ki azt 
olvassa, mennyi Jövevényeket fogadlakbe  régi Eleink ma-
gok közé, 's mennyi javakkal gazdagították azokat a' 
Hazában, 's hogy az idegenekkel együtt mint az Attila' 
Kunjai együtt vendégeskedtek, 's lakoztak, sőt hogy a' 
vendégszeretés máig is hellyel hellyel a' legnagyobb di-
vatban van Hazánkban, azonnal kiki állal lálhatja, hogy 
a' Magyarok abban az időben szívességben 's vendégszere-
lésben műiden más egyéb Nemzeteket felül  haladtak k). 
Többiben elnem lehet hálgalni a" Magyaroknak régi di-
cséretes szokásai közölt azt is, hogy midőn valamit 

esküvéssel egymás között fogadtak,  bizonyos edénybe vé-
reikből eresztettek , mondván hogy a' hileszegelnek úgy 
folyjon  vére, mint az övék folyt  az esküvéskor. 1) Ezen 
szokást a1 Magyarok Eleiktől tanulták, kikről lehet ol-
vasni, hogy a' Szittyák midőn valakivel fogadást  tettek, 
egy pohár bort hozattak, mellybe a' valamelly tagjukba 
megvérzell kardot, vagy nyilat, vagy más egyebet márt-
ván , azt több szóbeli fogadások  ulán egymás között meg-
itták f  nem csak a' fogadást  tévők, hanem minden jelen 
lévők is egyetemben, 's ekkor mind a' fogadás,  mind 
a' barátság szent, és változhatatlan volt elöltök; m) sőt 
az ollyanok, kik e' szerént az ollyan vérrel kevert bor-
ból ittak, egymást Atyjokfiának  , 's Véreiknek lenni 

k) Lásd Anonymast apad Schrandtner in tcript.  rer. Hurtg.  pag* 
31. 43. 47. 48. a* holott is , lehet olvasni, hogy midőn 
Attila régi lakó helyére értek volna a' Magyarok, mini 
vígan lakoztak legyen. 

1) Lásd Anonymust a' m. k. 9. lap. 
ni) Lásd Cornides, Commentatio  de  religione  Vet.  Hungarorum 

pag. 46—48. 



tartották; n) a' honnét a* Magyaroknál most is Szokásban 
lévő Vétem  nevezet is alkalmasint vette eredetét. Egyéb 
eránt hogy a' régi Magyarok szavokat 's fogadásaikat 
szentül megtartották légyen, annak szinte elég nyomai-
ra akadhatni, jóllehet, azt sem lehet tagadni, hogy a* 
később időkben e' részben igen megváltoztak, mellyet bi-
zonyít azon Magyar példa beszéd is „ ember tészen fo-
gadást,  eb a'  ki  meg állja.<c 

VI. F e j e z e t . 

A * Szittya  Felekezetbeli  Népeknek''s  azok közt 
a Magyaroknak  is hadi  tudományokról  *s ha-

dakozások*  módjáról. 

Minden tulajdonságok, 's tökélletességek között leg-
nagyobb volt a' Szittyáknál a1 hadi tudomány; ezen tu-
dományt, és mesterséget, mellyhez már természeteknél 
fogva  vonszódtak, 's reá születtek, olly nagy tökélleles-
ségre vitték régenten, hogy nem volt Nemzet, ki a* 
Szittyák fegyverélől  nem rettegett volna; nem volt az 
akkori esméretes Világnak az a' tájéka, a* hová a' Szit-
tyák' vitézségének hire elnem terjedett volna, 's méltán 
is, mert a' ki a' Philisteusok', Parlusok', Amazonok', 
Kunok', vagy is Hunnok', Avarok', Paczinacziták', Tö-
rökök', 's Magyarok' viselt dolgait olvasta, azonnal által 
láthatja, hogy ezen Nemes Nemzet, már a' régi időben 
is a' Nemzeti dicsőségnek legfelsőbb  polczán állott. — 
Ugyan is a' Szittyák voltak azok, kik egész Asián tovább 
ezer esztendőknél uralkodtak; kik a* Rómaiaknak fegy-
verét inkább csak hallották, mint érzették; kik a' hi-
res Dáriust temérdek Népének veszteségével Hazájába csu-

n) Lásd Cornideanél m. k. 48. 4y. lap. a' 12. jegy alatt. 



fosán  vissza szalasztották ; a) A' Szittya felekezetbeli  Pár-
tusok voltak azok, kik a' Rómaiakkal való hadakozáskor 
inkábk Győzök, mint Meggyőzetteltek voltak j kik a' 
Persákat meghódították, kik az egész Görög tábort el-
foglalták  's a' t. b) Valamint a'Szittya felekezetbeli  Hun-
nusok, ?s Avarok voltak azok, kik a' hires Római Nem-
zetet anyiszor végső romlással fenyegették,  c) Úgy szinte 
a' Szittyák tollak azok, kik a' hires Nagy Sándor' vi-
tézségének is eleibe mertek állani, 's a' kikről Nagy 
Sándor nem szégyenlette az ütközet előtt azt mondani £ 
hogy ha meggy őze lletik nem fog  gyalázatjára szolgálni, 
mert a' Szittyák által győzettelik meg. d) Iiát azoknak 
a' rettenthetetlen Szittya Asszonyoknak az Amazonoknak 
ki nem hallotta hirét, kik egy részén Európának, 's 
Asiá nak, dicséretesen uralkodtak? Valóban ha meggon-
doljukazt, mennyi erős Nemzeteken győzedelmeskedtek 
az Attila' Kunjai, az a' hires Attila' az'úgy nevezett 
Isten ostora, ki előtt a* nagy Világ rettegett, e) kinek 

(a Lásd 1820. Tud.  Gyűjt.  I. köt. 47. lap. ismét 1822. Tud.  Gyűjt. 
VI. köt. fi.  lap. Innét Jo. Christ. Engel Commentatio  de  Ex-
peditionibut  Trájani  Vindobonae 1794. p. 92.93* 

b) Lásd Ant. Bonfinii  ABCUUDÍ Rerum Hungar.  Decadei.  etc. 
Lipsiae 1771. pag. 31. 

c) Lásd Pray Annál.  Vet»  Hun.  Ismét Bonfiniusnak  most emlí-
tett könyvét a' 101. 102. 122. 's köv. lap. 

d) Lásd J820. Tud.  Gyűjt.  j. köt. 50lap. 
e) Láso Pray Annál.  Vet.  Hun.  67. és kör. lap. Ismét Bonfinius 

mond. könyv. 48. 's köv. lap. Egyéberánt mennyire rette-
gett a' ilunnoktúl abban az időben a' Világ, kitetszik Sz. Hie-
rommus 395. Leveléneke' következő szavaiból: ,tEcce tubito 
diccurrentibu»  nuncii» Őrien»  totut  intremuit,  ab uiitmm 
Mueotide  inter  Glacialem  Tanaim,  et Matsagelarum  imma-
nes pupulo*,  ubi Caucasi  rupibut  ferat  gentes  Alexandri  Clau-
stra cohibent,  erupiste  Hunnorum  ex a mi na , quae pernicibu* 
equis huc illicque  volitantia,  caedi*  pariler,  ac terroris 
cuncta complerent,  — insptrati  ubiqtte  adcrant,  et famatm 



az egész világ meghódolni Játszatott; úgy szinte a' hirte-
len győző Avar, 's a' sokszor 's könnyű móddal győze-
delmeskedő büszke Magyar Nemzet, kinek• fegyverétől 
a* körül belől lévő Nemzetek annyira rettegtek, de a* 
kit ellenben mint egy Véd-angyal gyanánt tartván, több 
ízben segedelemre meghívtak; — a' nagy Szittya Nem-
zetnek Vitéz tetteiket 's Herosi (az az erős) nagy lelke-
ket eléggé'nem csudálhatjuk. — A' mi tehát a' Szittyák^ 
nak hadakozások* módját illeti. A* Szittyák' serege, mint 
hogy a' Szittyák a' világon a' leg jobb lovasok voltak, 
többnyire lovasságból állott; Fegyvereik »pedig nyil, és 
kard volt. Ök találták lel először'a' nyilazás mestersé-
gét is, 's ugyan azért azon hadi eszközeiktől nyerték, 
a' mint elébb láttuk, a' Szittya felekezetbeli  Jászok ne-
vezetjeiket is. Ezen fegyver  nemével való élést annyira 
értetlék a1 Szittyák, hogy midőn lovaikon legsebesebben 
futottak  is, ulánnok lévő ellenségeikre a' legveszedelme-
sebben szórták nyilaikat, 's ezen fegyver'  nemében már 
gyermek korokban is annyira gyakorlottak voltak, hogy 
a' kissebb vadállatokat azzal széltére öldöklölték ; a' fel-' 
serdültek pedig addig a' Férj fiak'  sorába sem számláltat-
tak , még fegyverek  által legalább egy Ellenséget meg 
nem győztek. Ugyan ezen fegyver'  nemével telték sem-
mivé a' Palestinai Szittyák Sául Király' Táborát is, 
midőn magát a' Hirályt is Fiával egyetembe lenyilazták, 
f)  A' kardjok a' Szittyáknak a' többi Nemzetekétől an-
nyiba bülönbözolt, hogy ők görbe , más Nemzetek pedig 
egyenes kardokkal hadakoztak. Mennyire értették pedig 

celeritate  vincentes  non reHgiovi  non dignitatibus  non aetati 
parce'/ant  , non vagientis  miserebantur  infantíae.  Cogebanlur 
mórt,  qui nondum vivere ceperant,  et nescientes  malum stium, 
tnler  hostium manus ac tela  ridebant.11  ' s a ' t . Lásd Codex 
Diplomaticus  Hungáriát  Budae 1829. T. I. pag. 113. 

f)  Lásd Flavii Josephi Opera Basileae 1598. pag. 108. IfiO, 



a' kardforgatást?  az a* világ előtt eléggé tudva vagyon. 
Az Ellenségre való rohanásban, Herodotus szerént, a* 
Szittyák illyen fortéllyal  éltek: először tüzesen rohan-
tak az Ellenségre , de a* melly nem sokáig tartott, ha-
nem ha az Ellenség nem engedett, azonnal széjjel oszolva 
mintegy rend nélkül villám módra vissza fordultak,  'a 
az Ellenségtől való megfulamodást  színlelték; ekkor ha 
az Ellenség kivált a' nagy öröm miatt néha rend nékűl is 
űzte őket, ugyan azon villám sebességgel rendbe szedve, 
az Ellenségre ismét vissza fordultak,  's többnyire győ-
zedelmeskedtek  ; ha pedig az Ellenség' ereje az övékét sok-
kal meghaladta, 's nem engedett, akkor az első rohanás 
után többnyire eltávoztak, 's vissza sem jöttek addig, mig 
alkalmatosságot nem láLtak az ujjabb rohanásra, g) Az 
Avaroknak hadi fortélyai  között figyelmet  érdemel azok-* 
nak Erősségeik, mellyek Magyar Országon nékieklegbálor-
ságosabb menedék helyül szolgált. .Ezt Pray {In  Annál. 
Vet.  Hung.  pag. U81.282-) Avenlinus' szavaival eképpen 
irja le: „ az Avarok a' magok* részeket kilencz sánczok-
kal és kerítésekkel, mellyel Ringnek. nevezünk, bá-
torság okáért körül kerítették. Az e'féle  kerítések egy-
mástól mint egy negyven ezer lépésnyi távolságra voltak, 
minden kerítés ötven ezer lépési foglall  magában, 's ka-
tonai sáncsokkat volt megerősítve, melly eképpen volt 
csinálva: A' földbe  sürükarók, 's fenyü,  tölgy, 's bikfa 
törzsökök kerekbe voltak leásva, ezeknek ellenébe hu-
szadik lépésre ismét mások helyheztettek, melly üres-
ség füsz  fával  bérak alván, iszappal, 's gyeppel bétől le-
telt. Ezen bástya tehát húsz lépésnyi széles, s ugyan 
annyi magosságú volL. Beültettettek pedig mind kívül 
inind belől az e'féle  sánczolások nagyobb füz,  szil, fejér-
nyár , 's egyéb fákkal,  mellyeknek sarjadzása megmet-
szetvén , kipótolták a' kiveszetteknek helyét. Ezen meg-

g) Lásd 1820- Tud.  Gyűjt.  I. K. 61. lap. 



vivhntallan erősségbe* mint a* latroknak szokott, igen 
szűk béjárás volt. A' sdnczok között pedig a' Faluk , 
'.s Helységek egymástól emberszó hallásnyi mesziségre, 
a' sánczokon kivűl ismét az épületek , 's lakó - helyek 
mindenfelé  úgy voltak elhelyhezletve, hogy egyikből a* 
másikba kürtéi adott jel meghallatszott, a' közel lévők 
pedig egymáshoz kiáltozhattak, hogy sigitsóget ne kén-
telenitessenek mesziről szerezni. Ug}ran csak Práynál 
Szent Gál Szerzetes, ki az. Avarok' hadakozásába jelen-
lévő bizonyos Albert nevű katonától hallottak szerént 
adja elő a' dolgot, az Avarok' Rhingjéről ezeket mondja r 
,,a' Hunnok földje  „úgymond4' kiloncz kerítésekkel keri-
tetett bé, és mint hogy én nem más, mint csak holmi 
rekettyés ,'s bokros kerítésekről tudtam gondolkozni, kér-
dettem, mi csuda volt légyen az? azt felelte,  hogy ki-
lencz kerítésekkel volt megerősítve, 's mivel azokat sem 
képzelhettem másfélékéi,  mint a' millyenekkel a* vetése-
két szokták békerileni; erről való tudakozásomra mon-
dotta : olly széles volt egy egy kerítés, azaz: annyi 
helyet foglalt  magába, mint a' mennyi mesziségre vagyon 
Túron vára Constanliálól (Pray szerént ez mint egy 
harmintz mérlföldet  tehetett)  melly tölgy, kik , 's fé-
nyű fa  törzsökökkel úg}f  megvolt erősítve, hogy a' ke-
rítés' , vagy is költés', egyik szélétől a' másikáig húsz 
lépésnyi széles, 's ugj'an ollyan magos volt: 's az üresség 
kemény kövekkel frjer  földdel  meglőhetett. Továbbá a* 
töltésnek szine gyeppel beteritelett, mellyekbe ollyan 
fácskák  ültettetlek , inellyek a' mint észre szoktuk venni, 
midőn elmetszellfellnck  hajtásokat bocsójtanak. Ezen töl-
tések kizöü tehát a' Faluk, és Helységek úgy voltak el-
rendelve , hogy egyikből a' másikba az emberi szózat 
meghallatszott. Azon vivhalatlan falak  közölt pedig igen 
keskeny béjárások hagyallak, mellyeken rablás végett 
ki , 'd be szoktak járni. Isméi a' második kerítés melly 
szinte úgy volt mint az első csinálva , a r harmadikáig 



húsz német mértföldnyire,  melly negyven Olasz méri földet 
téj>zen,'kiter]edett. Hasonlóul vóltak a' többiek is elrendelve 
egész a' kilencze&k krriU'sir, ámbár az egyik kerítés a' má-
siknál sokkal szűkebb voll. Minden kerítésbe a* Helységek 's 
lakó-helyek mindenfelé  úgy voltak elrendelve, hogy a' jel 
adásul szolgáló kürtnek hangja, egyiktől a'másikba meg-
hallatszott." Az Avaiók' erősségének jllyetéu leinisából 
kiki képzelheti millycu lökélletesek lehettek; abb n az 
időben azok , annyira ; nagy más Nemzetek azt csudálnák5 
a' honnét úgy is vélekedhetünk, hogy a' Váraknak is 
régi Eleink vóltak légyen első Mesterei. Különben azon 
erősségeknek Ring nevezete alkalmasint a' .kerekségélől 
vette származását sőt alég ha a' Német is a nevezetet , 
melly gyűrűt, vagy is-karikát jelent „pejqi a' Magyar 
kering,  keringés  vagy kerítés  szavakból vette , a' honnét 
Thuring,  és Loiharing Tartományok nevezetét is ki-
ki megfejtheti.  Továbbá' a' Magyaroknak .hadakozások 
módjait leirta Bölcs Leo Császár, kinek is munkáját Kol-
lárunk illyen Czímü Könyvében Juris.  utrijusque Regni 
Hungáriáé  Arnaenitatei  Vol. I. Vindob. I7d3) közre 
bocsájtoLt, mel y minthogy nevezetes dolgokat foglal 
magában, nem tartottam haszontalannak azt itten rövi-
deden előadni, megjegyezvén itten , hogy l*eo a' Magya-
rokat mindenült Turkusoknak vagy is Törököknek ne-
vezi; de azért azon uevezet alatt, nem a' mostani Tö-
rököket , hanem egyenesen a' Magyarokat kell érteni $ 
„ Némelly Nemzetek tehát „úgymond Leo u mint a' Tur-
kusok, vagy is Törökök az Ellenséget feloldozott  rend-
del üldözik; a'honnét következik, hogy az Ellenség által, 
ha az rendesen bátrát, 's hirielen vissza fordul,  hama-
rább megverettetnek. Más Nemzetek pedig az Ellenséget 
mérsékelve, 's megtartott renddel űzik, ugyan azért, 
vissza fordulván,  ezekre egyenesen reá ütui nem taná-
csos , hanem aj mint mondatott, vagy oldalvást, vagy 
hátulról kell őket megtámadni. Mint hogy pedig a' To-



rökökről tettem emlékezetet, nem fogunk  czélunktól 
eltávozni, ha azt megmagyarázzuk miképpen rendelik 
ők el hadiseregeiket, *s miképpen kelletik ő ellenek azt 
elrendelni. Ezen tudományt tapasztalásból merítettük, 
midőn a' Bolgárok ellen, kik a* frigyet  megszegték, 's 
Thráczia Tartományát pusztították, azoknak segítségé-
vel éltünk. És pedig ar Bolgárokat, mint hogy a' Krisz-
tus , Isten, 's Királyok eránt hitetlenek voltak, az Isten 
megbüntette; mert midőn a* mi Seregeink a1 Saracenu-
sok ellen foglalatoskodtak,  az Isteni Gondviselés af  Tö-
rököknek seregeit a' Rómaiak helyett, a' Bolgárokrabo-
csájtotta; kik a1 mi elrendelt Császári hajóink által a' 
Dunának túlsó oldalára által vitetvén, azoknak segítségé* 
vei a* Keresztények ellen Istentelenül felfegyverkezett 
Bolgárok* seregét három ütközetben végképpen meggyőz-
ték : mintha vétkeiknek megboszúlására az Istentül lettek 
volna reájok küldetve, nehogy a' Keresztény Rómaiak 
Keresztény Bolgár vér által magokat tovább is bemocskolni 
kéntelenek legyenek. A* Szittya Nemzetek tehát a'hadi-
seregek' elrendelésében, 's a* vissza fordulásban  ugyan azon 
móddal élnek. Több Fejedelmeknek engedelmeskednek, he* 
nyélésben, ideig óráig való lakhelyekben, 's marháiknak 
alkalmatos legelő helyeken mindnyájan töltik életeket. *S 
egyedül a* Bolgár 9 's Török Nemzetek rendelik illy for-
mán hadiseregeiket, mellyek a* többi Szittya Nemze-
tek' hadi rendjeinél erősebbek, mivel mind szinletL fu-
tamodással ütnek az Ellenségre, mind pedig egy Főnek 
engedelmeskednek. Minthogy azonban a' Bolgárok ellen 
kik hitszegésből szerzett tapasztalások után megismérvén 
B' Hrisztust, a' Rómaiakkal ugyan egy hiten lennének, 
nem gondolnánk, hogy valaha fegyvert  fogni  kéntele-
nek legyünk annyival inkább: mivel a' mi ellenek való 
hadi szándékainkat Istenre biztuk volna, ugyan azért 
sem az ő seregeiknek mi ellenünk való r sem pedig vi-
szont a' mieinknek ő ellenek való elrendeléséről (mint 



hogy Hitünk sorsosi, 's a' mi intéseinknek helyt adta-
nak) nem szóllunk. De a' Törököknek szokásairól, 's 
hadi seregeiről, melly a' Bolgárokétól kcvé.ssé, vagy 
semmitsem különbözik, most már beszéllünk. Ezen 
Férjfiakkal  bővelkedő, 's virágzó Nemzet tehát Nemes, 
és Szabad;  Nincs neki a' pompára , 's a' bövelkedésre 
semmi gondja, egyedül azon igyekszik, hogy lelkének 
ereje, vagy is bátor szíve által Ellenségeit felül  halad-
ja. —- Ezen Nemzet tehát, melly t. i. egy Fő által kor» 
mányoztatik, Elöljáróit, ha valamit vétkeznek, kemé-
nyen szokta büntetni, 's inkább félelemből  mint szerei 
tétből, vagy is önkéntes akaratból engedelmeskedik, 
és minthogy lakása bizonytalan, minden munkát, 's 
nyomorúságot férjfiasan  elszenved , nem enged sem hi-
degnek sem melegnek, 'a az életre megkívántatoknak hi-
ánosságát békességesen eltűri. — A* Török Nemzetsé-
gek pedig mindenre igen vigyáznak, "s semmitsem tar-
tanak jobban lkokban mint az együtt való tanácskozáso-
kat , minthogy pedig a barátságnak , 's fogadásoknak  meg-
tartásán nem igen iparkodnak , 's pénzbeli kíváncsiságok-
ban telhetetlenek; ugyan azért az esküvést kevésbe vesaik 
(ezen  Teltétel  alég ha igaz, a ' mint az elébb-aiekben 
láttuk)  a' Frigyet sem tartják, 's ajándékokkal sem le-
het őket ki elégíteni, hanem elébb hánynak lest, 's a' 
Frigyet is elébb fel  törik, mint az ajándékokat elvegyék* 
— Az alkalmatos időt igen szorgalmatosán kinézik 's azon 
igyekeznek , hogy nem annyira erőnek erővel, vagy hadi 
seregnek hadi sereggel álljanak ellent, hanem inkább, 
hogy .'az Ellenség' seregét hadi fortéllyal,  véletlen reá-
lilésekkel, 's holmi megkívántatoknak elfoglalásával  za-p 
varba hozhnss.lk. — Fegyvereik a' kard, pánczél, nyíl, 
és dárda , rnellynél fogva  némellyek közülük az ütközet-
ben kétféle  fegyvert  is viselnek, t. i. dárdát a'vállokon, 
's nyilai a' kezekben, 's szükség idejében mind ezzel, 
in ind üuia^ul éluek, dc hátráláskor uz ulduzö cllcqség 



j,ellen a' nyilaza'sba mindeneket felül  múlnak, — nem 
csak hogy ők magok fegyvereik  által fedve  vágynák , ha-
nem egyszersmind az Elébkelők lovaiknak eléjeket vassal, 
vagy egyéb vastag ringy rongyokkal fedezik,  's erősitik. — 
A* lóról való nyilazást nagy szorgalommal, 's gyakor-
lással tanulják.—Követik őket nagy sereg állatok, kan-
cza *s herélt lovak, ismét tehén, 's ökör csordák, mind 
élelmekre mind pedig tej ivásra nézve, 's egyszer'smind 
azért, hogy táborok nagynak látszassék. — Midőn tábort 
ütnek, nem sánczolják körűi magokat mint a' Rómaiak, 
hanem az ütközet' napjáig Nemzetségek szerént széjjel 
oszlanak. A' lovakat mind télen mind nyáron állandóul 
legeltetik, az ütközet' napjának közelítésével pedig a' 
szükséges lovakat használás végeit magok mellett a' sá-
torok mellett békóba tartják egész a' sereg' elrendelése 
idejéig, mellyet éjszaka szoktak elrendelni. — Az Őrö-
ket messze a* Tábortól, közel egymáshoz állítják, hogy 
könnyen lopva reájok ne ülhessen az Ellenség. Az ütkö-
zetkor pedig seregeiket nem osztják három felé,  mint 
a' Rómaiak , hanem lobb ezredes csapatokra, melly csa-
patok egymással úgy összve vágynák foglalva,  és olly 
kevéssé vágynák egymástól elválasztva, hogy folyvást  egy 
seregnek, vagy ütközet-rendnek lenni látszanak. Az fel-
készült seregeken kivűl véghetetlen hadi csapaljaik is 
vágynak, mellyeket vagy az rosszúl elrendelt Ellenség' 
seregeinek megcsalására küldnek ki, vagy pedig vala-
melly munkálódó seregrésznek segítségére, tartanak. 
Tábori búlyoraikat pedig, 's szekereiket, a' seregnek 
jobb, vagy bal szárnyánál, egy , vagy más Erered' közzéta' 
sereg' hála megé helyhezletik , inellynél kevés segítsé-
get is hagynak.— JScha pedig felesleg  való lovakat köt-
nek öszve , 's nagyobb bátorságnak okáért a' Sereg' há-
la megé helyhezlelik. Az Ezeredes csapalokat, vagy is 
rendeket véghetetlen vastagon ^helyheztelik el, 's azon 
vastagságra hogy hadi seregek crosscbb légyen , legna-



gyobb gondjok vagyon, h) Véglére azon igyekeznek hogy 
seregeiknek eleje, vagy is első rendje tömött 's egyenlő 
légyen. — De a'távúiról való megütközést, a' csal ve lést, 
és keringéseket (circuitus) jobban szeretik, midőn t. i. 
kiterjesztvén seregeiknek mind a' két szárnyait az Ellen-
séget bé keríteni igyekeznek, valamint szinte a' színlett 
futamodást,  a' hirtelen való vissza fordulást,  'a a* Sereg 
csapatoknak elszéledését is. — Minekulánna pedig az 
Ellenséget egyszer megszalasztják, félre  tjívép minden 
gondolkozást, szorgalmatosan a' sarkokba vágynák , az 
üldözés lévén egyedül minden gondjok, 's szándékok. 
Mert nem elégesznek meg, mint a'Római, 's más Nem-
zetek, az Ellenségnek mérsékletes nyomozásával, o'sza-
ladok' holmijainak elrablásával, hanem addig üldözik 
őket, mig végképpen elnem törlik, melly végre minden 
igyekezetet, 's mesterséget elkövetnek. — Ha az üldö-
zött Ellenségnek néraelljr része valamelly erősségbe ve-
szi magát, akkor azon igyekeznek a' Törökök , hogy vi-
lágosan ki tapasztalhassák vallyon embereknek, vagy 
lovaknak megkívántató dolgokba szűkölködik e' az Ellen-
ség? mellyet ki tudván, a' Várat mind untalan ostro-
molják , hogy magokat, .vagy a' szükség szenvedés miatt 
megadják, vagy pedig bizonyos kötésekre kénszerilsék, 
és pedig előbbször kevesebbet kívánnak töllak, midőn 
pedig már az Ellenséggel egyszer megegyeztek, terhe-
sebb feltételeket  adnak elejekbe. — Ez tehát a' Törö-
köknek1 szokásai, mellyekben a1 Bolgároktól csak an-
nyiban különböznek, hogy ezek Keresztényekké lé-
vén , 's a' Rómaiak' élet módját annyiban mennyibeu 

h) Ezt Kollár iqondott kiinyr. a* 31. lapon így teszi ki: , .T«r. 
viarum milliariumteries,  ti  te ordinet  indejinita  prnfunditatt 
instruunt  , qnod profundi  tátit,  guo aciet  tit  ralidior  maja* 
rem curam gerunt.'*  Az e'rdenies olvasó Ítélje meg , ha jól 
vagyon c' vagy sem ez :lt^Um magyarázva ? 



követvén, vad szokásaikat, kóborló álhalatlan élei-
xnódjokat bálványaikkal egyetemben elhagyták. — Elle-
nek vagyon pedig a' Törököknek a' legelőnek hiános-
sága, a' velek hordott állatoknak sokasága miatt. — Az 
ütközetben pedig semmi őket jobban vissza nem veri, mint 
a* gyalog jól öszve szorult sereg, melly nekik uugy elle-
nekre vagyon; mint hogy ők lovasok, 's a* lóról lenem 
szállanak, mert gyermekségektől fogva  megszokván a' 
lovon való ülést lábon állni nem szeretnek, — Ellenek-
re vagyon nékiek az egyenes , 's mivelt föld  is, ezen ki-
vftl  a* tömött 's minden megszakadás nélkül egyik a' 
másik után lévő lovas sereg. — Ellenek vagyon nékiek 
a' nehezebb fegyverekkel  közelről való megütközés, is-
mét az éjjeli olly okosan elrendelt reáütések, hogy a' 
Reáütőknek egy része az ütközet' helyén, más része 
pedig lesben álljon. — Igen rósz szívvel veszik azt is, 
ha közüllök valaki a' Rómaiakhoz; által szökik, mert 
esmérik több Nemzetségből öszve állott Nemzeteiknek 
álhatatlan indulatját, nyereség kívánását, következéskép-
pen nem gondolnak sokat sem rokonsággal, sem egyet-
értéssel. Mert minekutánua ne talán némellyek hozzánk 
állal szökni kezdettek, 's általunk barátságosan, 's em-
berségesen fogadtatlak  volna, többen követték azokat, 
mellyre nézve igen nehezen veszik, ha valaki tőllök el-
szakadand. — Ha tehát valaki megütközés végeit hozzú-
jok közelíteni akarand, mindenek elölt az Örökre leg-
inkább vigyázzon, kik egymástól nem igen messze álla-
nak; azulán a' rosz kimenetelre mindenek jól elkészít-
tessenek, hogy t. i. ha a* Törökök által meglámadtalt-
ván, megszalasztattnék, a' szerencsétlen pillanlalbap va-
lami erősségbe vonhassa magát, 's néhány- napra 
szerezzen különösen a" Lovasságnak szükségeseket, *s ha 
lehet a' lovaknak 's marháknak ; arra pedig legnagyobb 
gondja légyen , hogy vizbe szükséget ne szenvedjen. Az-
uliu ii  lúboii búiyorukiól ia olly rendelést tegyen, uiiut 



q' millyetaz elébbi Fejezetben a' tábori szekerekről mon-
dottunk. — Ha gyalog hadi - csapatok vágynák , akkor 
leginkább az első ütközetben, az első rendbe azokat, kik 
azon Nemzettel már másszor is megütköztek, a' fellebb 
meg irt mód szerént rendeld el , az az J hogy a' gyalog-
ság hátamegett légyen a* jól elkészült Lovasság, — Ha 
egyedül csak Lovas csapatok volnának , melly eket a* Tö-
rökök ellen kellene elkészíteni, akkor mind számok-
ra , mind vitézségekre nézve hozzájok hasonló sereget, 
szinte azon módon rendeld el, mint a' miképpen ottan, 
jnidőn a' seregek' elrendeléséről szóllottunk, megmon-
dottuk. — A' szárnyoknak, vagy is oldaloknak védelmé-
re pedig többeket, 's gyorsakat kelletik ki választani, 
mert a' sereg' hátuljának védelmére elegendők a' fel,  *a 
leugrándozó Lovasok , kiket közönségesen Védelmezők-
nek neveznek. De a' könnyű Lovasok vagy is Zászlóvé-
dők , midőn az elszéledett Ellenséget űzik, vigyázzanak, 
ne hogy vakmerően kergessék őket, 's a' fel,  's leugrán-
dozó Lovasoktól három, legfellebb  négy nyil lövésnyi-
nél meszebbre.ne távozzanak. A' sereg' Vezére pedig leg-
inkább azon igyekezzen, hogy ha lehetséges, egyenes 
sík földön  rendelje el seregét, a' hol sem sürü erdők, 
sem tavak, sem völgyek nem akadályoskodnak, a' Tö-
rököknek csel ve lések végett, melly et szorgalmatosan szok-
tak vetni. Vigyázó Örökét is illendő távolságra egymás*» 
tói a* seregnek ncgy részében helyheztessen. — Az is 
jó, há lehetséges, ha a' seregnek hátamegett ollyan fo-
lyó víz, vagy tavak vágynák , mellyeken terhes az állal-
menelel ; hogy a* részről bátorságban lehessen. — Ha az 
ütközet szerencsés kimerfetellel  végződik 9 akkor sem 
gondatlanul nem kell őket üldözni, sem pedig a' dol-
got nem kell henyélve vinni; mert a1 Törökök nem 
hagyják úgy el a' harczot, mint más Nemzetek ha az 
első ütközetben megverettetnek, hanem mind addig, 
míglen minden erőből kifogyalkozváu,  kedveket cl vesz-



t ik , egyedül azon igyekeznek, hogy EllenségeiketUsmét 
minden úton] módon megtámadhassák. Ha a' /Hadisereg 
végyitett léend , 's több léend a* gyalogság, az illyen 
esetben a' lovak' eledeléről gondoskodni Kell, mert ha 
az Ellenség mulatja magát, akkor a'Lovas-katonának a' 
lovának eledelt öszve szerezni nem szabad, a* Törökök-
nek tehát ezen hadakozás módjok, 's szokások, a' mint 
mondatott, némelly csekélységben különbözik ugyan a'Bol-

•gárokétól, de a' többiben egymással igen megegyeznek. 
— Ezeket pedig mi néked nem azért irtuk le, minlba 
a' Törökök ellen kellene rendelned Hadisereget, mivel 
6k nékünk sem nem Szomszédink, sem pedig nem El-
lenségeink; sőt a' Rómaiakhoz jó szívvel viseltetnek. 
— Hanem azért oh Vezér! hogy légyen miből tanuljad 
mind azokat, mellyek a1 Hadiseregeknek többfélekép' 
való elrendelésére, *s okos vezérlésére megkívántatnak, 
's hogy azokat alkalmatos időben tetszésed szerént gyoiv 
san használhasd, ezen kivül, hogy a' Vezéreknek viselt 
dolgaiból, *s a* seregek' elrendelése' példáiból, mellye-
ket sok tapasztalás után találtak fel  némellyek, az a' mi 
hasznos, magadnak kiválaszthasd, 's használhasd; vég-
tére, hogy midőn időd engedi, a' mondottakról ellen-
kezőkép is gondolkozván, mint jó kitanult Vezér, sere-
gedet vezérelhesd." — Ezek tehát fiölcs  Leónak a' Ma-
gyaroknak hadimesterségeiről való előadása , mellyek ha 
némelly részben, a' mi, kivált a' Nemzet' Characterét 
illeti, mint az elébbeniekből láttuk, nem egészen az 
igasságon épülnek is, mindazáltal, mint ho»y Leo maga 
forgott  a' dologban , 's  több részben más írókkal is egye-
zik állítása, lökclletes hitelt, *s dicséretet érdemel. 



VII. F e j e z e t . 

A3 Szittya  Felekezetbeli  Nemzeteknek  Ural-
kodások  formájáról. 

Jóllehet a' Szittya Nemzetségek által már a' legré-
gibb időben használt Uralkodás' formájáról  olly kevés 
tannbizonyságok szóllanak , hogy arról a' leghatározat-
tabban szóllani nem lehetne, úgy lálzik mindazáltal, 
foogy  minekutánna több régi írók a' Szittya Nemzetet 
száz nyolcz Nemzetségből állónak lenni erösitik; a) azon 
Nemzetségeknek valaha egy Köztársaságot kellett for-
málniok, és ez annyival inkább igaz, mivel a' régi írók 
sem bizonyítják azt, hogy valaha az egész Nagy Szittya 
Ország valnmelly Királyi Kormány alatt lett volna 
vagy pedig az valaroelly hatalmas Fejedelem által meg-
hódítatott volna. Azon időtől fogva  azonban, miolta a* 
Szittya Nemzetről bizonyosabban szólhatunk, annyi igaz-
nak látszik lenni, hogy azon száz nyolcz Szittya NemzeU 
ségeknek némelly része a'Királysági, némellyike ismét a' 
Köztársasági Uralkodás'formáját  vettékbe. Azok, kik Ki-
rályság alatt voltak, a1 mint ezen Könyv1 elején is mon-
dottuk , Kunoknak, Hunnoknak, Sakkáknak , Chaza-
roknak, vagy is Császáriaknak, 'S Baziliusoknak nevez-
tettek. Voltak azonban ollyan Szittya Felekezelek is, kik 
jóllehet szinte Királyság alatt voltak, még is a' képpen 
nem neveztettek, mellynek okát ott kell keresni, hogy 
az ollyanok, mint szinte emlíLettük, vagy valamelly más 
állapottól, vagy helyheztelésektől vették nevezetjeket, 

a) Lásd Simonis Keza Chronicon  Hungaricum  Edit. IToranyianae 
Badae pag. 35. lamét Thuroczy Chron.  Hungaror.  in Seri-
ptor.  rer. Hung.  P. 1. Tvrnariae 1765. pag. 00. 



vagy pedig Valamclly hatalmas Uralkodó által lenyo-
mattattak. Így az Avarok jóllehet Királyság, vagy is 
Hánság alatt voltak, mindazáltal a' fellebb  mondott név-
vel mégsem neveztettek, de azonban több írókból még 
is bizonyos , hogy ők Hun - Avarok következésképpen 
Kánok voltak légyen b). A' mi tehát az a' féle  Királyi 
Országlásformáját  illeti: úgy látszik, hogy az a' Szittya 
Felekezeteknél régenten sem volt egészen tiszta , hanem 
egyelítelU Bizonyítja ezt a* Hunnoknak azon törvények 
is, melly a' Haza* közö.nséges védelmére nézve hozattatott, 
és a' melly ezt foglalja  magában : „ Az Isten  és a* Nem-
zet'  parancsolatja,  hogy kiki  ezen , 's  ezen a ' helyen, 
ekkor,  's  ekkor  , fegyveresen,  vagy a'  hogy lehet,  meg-
jelenjenc) Bizonyítja továbbá ezt az isf  hogy Priscus 
szerént Attila is a' Nemzet' Fő embereinek tanácsával 
élt , 's végezte a' Haza' dolgait, d) Különben úgy látszik, 
hogy a' Királyság a' régi Szittya Felekezeteknél nem volt 
tökélletesen a'firól  fira  való örökösödéshez kötve, hanem 
AE a1 Nemzet' választásától függött,  kivévén, ha máskép 
esküdlek volna hűséget. így ha némelly íróknak hinni 
lehet, azt tapasztalhatjuk, hogy az Hunnoknál, kik 
Balamber' vezérlése alatl jöttek ki Magyar Országba, a' 
Királyság nem firól  fira  való örökösödés utján származott 
általa' Maradékra, hanem a* Nemzet választása határozta 
azt meg. így Balamber után Charatont választották a' 

b) Lásd Pray Annál.  Hun.  pag. 185. 
e) Lásd Kéxának fentebb  eml/tett Krónikáját a' 37. lap. 
d) Pray ipondotft  könyv, a' 132. lapon Priscusnak e' következí 

szavait adja elő, Tum  Onegetiut  retpondit  te jam dudum 
Jmptratorejn  et tot  qui et a consiliii  erant admonuitte,  '• 
a* t. Ismét a' 130. lapon Priscus ezeket mondja „ Itaqué  non 
viulto  pott  contilium  Procerum de  hit  quae Attila  ttalue-
rat,  habuit"  ' sa ' t . mellyekből szinte kitetszik, hogy Atti-
la is az Ország dolgainak elintézésében a' Nemzet' tanacssá-
val élt légyen. 



Ilunnok Kir.llynak; ez után Uldint 5 ezt követte Mund-
znch az Allila' Atyja t, ezt ismét követték Uptar, és Ruás, 
Mundzuchnak Testvérei, 's végre ezekalán a' Nemzet' 
Közgyűlésén Attila választatott Királynak, e) kinek ha-
lála után ugyan csak a' választáson való vetélkedés, és 
megnem egye/és okozta azt is, hogy a' Hunnok' Biro-
dalma végképpen felforgattatott.  f)  Vágynák azonban 
ollyanok is, mint Priscus, és Jornandes, kik azt erősi-
tik , hogy a' Hunnusokuál a' Királyi Uralkodás örökö-
dés' uljáu származott légyen állal egyik Uralkodóról a* 
másikra. Továbbá olvashatjuk Prayból azt is, hogy az Ava-
rok- Kánjokat, vagy is Királyokat választás állal tették 
légyen g). A* mi a' Magyarokat illeti: hogy ezeknek mi-
nekelőtte még a' Törökökkel ugyan egy Nemzetet tet-
tek, h) 's minek előtte Európába jöttek volna, semmi 

e) Lásd Pray Annál.  Vet.  Hung.  pag. 80—00. Egy ezt Pfay  Dls* 
sert ad Annál.  Vet.  Hun.  pag. 224. 225. Egyéb eránt Üon-
íiniusban Herurn  Hung.  Decadet.  Lipsiae 1771. az 50. laport 
Attilának választásáról ezeket olvashatni: ,, Edictis  igitur 
Comitiit,  quun1 Trióm  undiqut  convenittent  Attiláé  cuncti 
jnffragia  reddunt,  Regemque declarant"  meíly szavakból 
eléggé kitetszik, hogy a' Hunnoknál a' Királyságot nem 
örökösödés által, hanem a' Nemzetnek kos gyűlésén történi 
Tálasztáa által lehetett elnyerni. 

f)  Keza Krónikájában a' (il. lapon bz Attila fiainak  versengé-
sekről ezeket irja ,, Quia vero tantor  part (tcilicet  populi) 
C/trtíüe  adhaerebát;  extera  autem Xátio  Aladario  , eapropter 
utrique  inceperunt  imperare 

g) Praynak fellebb  említett könyvébe a* 100. lapon ak Avatok' 
Kánjának választásáról ezeket lehet olvasni: ,, Polomutnut 
Onahoeji Consangvineus  leclo  , quanta celeritate  potuit,  vii-
lite,  Chifam  profligavit,  Chani  titulum  et poteitatem  a 
Topul0  contequtui 

h) Lásd Prayhak elébb említett könyvét a* 312. lap. a' hol a' 
többi közt mondatik „ Turcot  hodiernot  ex Hungarit  oriot, 
íioc  est unam in primordio  cum Hungarit  gentem fuitte  " 
's a' t. Égyezt. az l-ső Fejezetben mondottakat. 



Fejedelmek nem volt, hanem Köztársasági Uralkodás' 
formáját  követték, az Constantinus Porphyrogenitus régi 
Jróból eléggé világos, i) azután pedig jóllehet a' lV|agya-
rok Árpádot Vezérjeknek választották légyen is, mind-
azáltal a' Fejedelmi just az Országgal együtt nekie által 
nem adták, hanem a* Nemzetségi Felekezetek köz meg-
egyezéssel , következésképpen szinte Höztársas^g formá-
ban kormányozták az Országot, mellyet bizonyít azon 
esküvés formája  is, mellyet a' Magyarok egymás között 
tettek, k) 's ezen Uralkodás' fordiája  tartott mind addig, 
míglen a' Magyarok köz megegyezéssel Szent István első 
Királyunkat Királyi méltóságra emelték, melly időtől 
fogva  a' Nemzet' főbb  részének kormányával mérsékelt 
Királyi Uralkodás' formája  foglalt  helyet Hazánkban; 's 
az dicséretesen tart mind e' mai napig. 1) Kérdés azon-
ban hogy mi féle  Felekezeteknek volt szavok régenten 
az Ország' kormányjához? raellyrőljutóbb, midőn az Or-
szágos Gyűlésekről szóllandunk, fogunk  kevéssé értekezni. 

i) Említett Constantinus de  adminittrando  imperio  Czimu mun-
kájában a'38dik Fejezet, ezeket mondja: „ Ante Jiunc  Árpa-
dum Ttircae  (a* Magyarokat érti alatta) Frincipem  alium 
nullum  habuerunt. 

k) Béla' névtelen Jegyzője in seriptor.  rerum hung. pag. 9. a' 
Magyaroknak esküvéséről a' többi közt ezt i r ja : „ Secundu» 
status  Juramenti  sic fűit:"  ,, Lt quid  quid  boni per labo-
rés  eorum acquirerepossent,  tiemo eorum expers fieret  " melly-
ből kilátszik, hogy akoriban a* Nemzet mind azt, a' mit fegy-
verrel keresend, köz osztályra bocsájtani kívánta, 's a' 
Fejedelemre által nem ruházta. 

1) Hogy már Sz. István Királyunk is a' Nemzet' főbb  részének 
Tanácsával, é l t , 's folytatta  az Ország' kormányát bizonyít-
ják azon Sz. Királyunknak a' Törvénytárba le'vő két Tör-
vény-Könyvei , mellyekből a' Regale  Concilium  a' Decretum 
Regalis  Senatus  nevezeteknek több nyomára akadhatni , ezen 
kormányozás' módját a' következő Királyok' Törvény l^Öuy 
vei még világosabban bizonyítják. 



II. R É S Z . 

I . F e j e z e t . 

A' Királyválasztásról  Magyar  Országban. 

Béla' névtelen Jegyzője szerént, a) Dicső Eleink, midőn 
ezen boldog Hazát elfoglalták,  a* Turúl  Nemzetségből 
származott Almos jeles Vitéz embert, több írók szerént 
pedig Árpádot az Ál mos' fiát,  h) Választották Fejedelmek-
nek ollyan esküvéssel: bogy miglen az Álmos, vagy is 
Árpád Nemzetségi - Ágazatnak magva nem szakadand, 
mindenkor abból fognak  magoknak Vezért, vagy is fe-
jedelmet választani. Melly bői kiki által láthatja , hogy 
jól lehet a' Vitéz Magyarok az Árpad Nemzetségi Ága-
zathoz kötelezték ugyan magokat; a* Vezér, vagy is Fe-
jedelem' választásban mindazonáltal szabadságában állott 
a' Nemzetnek azon Nemzetségi - Ágazatból akar mellyi-
ket választani. Ezen szabadválaszlásbeli jussa a' Nemzet-
ne^ fent  maradott mind addig, miglen a' Magyarok az 
1687. Ország-Gyűlésén lső Leopold Császárnak, 's Ki-
rálynak, a' Törvénybe is bé iktatott olly kötelezést tet-
tek, melly szerint a' Magyar Királysági just lső Leopold 
Császár *s Királytól szármozandó Férjfi  - ág' első SzülŐt-
jére, ennek pedig magva szak diával, az akkori Spanyol 
Király II. Károly' ferfiu-ágból  lévő Maradékára szinte 

a) In  Scriptoribut  rertan  hung. pag. 9. 
b) |,áid Pray Annái. Vet.  Hung.  pag. 310. 



nz első Szülöttre állal ruházták, olly formán:  hogy a" 
Hirályságra rendelt első Szülött mindenek előtt az Ország-
Gyűlésén megkoronáztassék, 's  azon alkalmatossággal 
az Ország' szabadságának, 's Jussának megtartására hit-
lel köteleztessék 5 az ecqlítelt örökösödésnek magva sza-
kadtával pedig a' Királyválaszlásbéli Jussa az Ország-
nak a' Nemzetre ismét vissza száljon. c) Ezen örököső-
désbeli Just a' Nemzet a' Felséges Austriai Haz eránt 
viseltető Jobbágyi hűségénél fogva  VI. Károly Császár, 
's Király alatt ismét jobban kiterjesztette, mivel az 
1723. Ország-Gyűlésen a* Magyar Királyságban való 
örökösödést, nem csak a* fellebb  említett Ferjfi-ágra  , 
hanem egyszer'smind elébb ugyan a' most emjílett Csá-
szár, 's Királytól, ennek magva szakadtával ismét lső 
Jó'sef  Császár,'s Királytól, és ismét ennek magva szakad-
tával az lső Leopold Császár, *s Királytól szármozandó 
Leánymaradékokra is mindenkor az Elsőszűlőllekre 
által ruházta , szinte a* fellebb  említett feltételek  alatt, 
d) A* most említett Törvények* hozása előtt léhát, a* 
mint mondám, a' Királyválaszlásbéli Jus a' Nemzetnél 
vólt, és pedig az Árpád Nemzetségi ágazat' uralkodása 
ideje alatt, a' mint láttuk, egyedül arra kötelezte a' 
Nemzet magát, hogy csupán csak azon Nemzetségi ága-
zatból, akarmellyiket azonban tartozzék Királynak vá-
lasztani, 's ezen Királyválaszlásbéli jussát gyakorolta is 
a' Nemzet szakadatlanul egész a' fentebb  említett Tör-
vények' születéséig ; mellyet bizonyitnak e' következen-
dők : TJgyan is mindjárt Szent István Királyunknak 
magvaszakadtával a' Nemzet nem Kopasz Lászlónak 
fiait,  kik a' Ferfi-ágon  az Árpád Nemzetségi ágazatból 
valók vo tak , hanem Szent István Testvérének Gizelá-
nak fiát  Pétert, választották Királyjoknak, és ennek le-

e) Lásd az l(i87. Törvény Könyv. 1.2.3. Czikkely. 
d) Lásd az 1723. T. K. 1. 2. Czikkely. 



telélével ismét Szent Királyunknak Sógorát Abát, és csak 
ezeknek ki haltával választotta a' Nemzet fept  említett 
Kopasz Lászlónak egyik fiát  Andrást, és ezután ismét 
nem ennek fiát  Salamont, liauem elébb a' már említett 
Andrásnak Testvérét J3clát választoLták Királyoknak. E' 
képpen ment a' dolog egcszIII. András Királyig, a' mi-
dőn is jól lehet még akkor a' Turul Nemzetség ki nem 
veszett ugyan , e) mindazáltal mivel a' Magyarok egye-
dül az Árpád Nemzetségi ágazatnak kötelezték le Ki-
rály válaszlásbeli jussokat-, az Árpád Nemzetségi ágazat-
nak pedig ő benne a'Férjfi-ágban  magva szakadott, a' Ki-
rály választásbeli jus a' Nemzetre ismét vissza szállott. 
Bizonyltja ezt azon környülállás, hogy jóllehet III. An-
drásnak vólt légyen egyetlenegy Leánya Ersébet, mind-
azáltal a1 Nemzet nem azt, hanem Cseh Venczelt, 'a ez 
után ismét Bajor Ollót hivta meg a' Királyságra, kik-
nek rövid uralkodások után a* Magyarok ismét IV. Lász-
1(L Magyar Király' Testvérének, II. Károly Ne;ípolyi 
Király' Feleségének Unokáját Bobért ká rolyt választol-
ták Királyoknak, f)  De hogy hosszas ne legyek a' do-
logban, így ment a' dolog egész a' szerencsétlen Mohácsi 
veszedelemig, a' midőn II. Lajos Királynak magva szakad-
tával a* Király válaszlásbeli jus a' Nemzelre ismét visz-
sza szállóit. Ekkor meghasonlollak az Ország' Nagyjai 
egymás közölt, 's egy része azoknak Zápolya Jánost, 
más része lső Ferdinánd Római Császárt akarták Kirá-
lyoknak , a' mint is mind a' kellő, és pedig Zápolya 
Ildik Novemberben 1526. FehervárolU g) lső Ferdinánd 

e) Lásd Magyar  Ország Gyökeres  Xemtelse'geiról.  Pest 1820. 
63. lap. 

f)  Lásd Disquisitio  lintorica  de  modo consequendi  Simimum  Im-
périum  in Hungaria  , Budae 1820. paar. 200—209. hololt is 
Károly Király' választásáról két Diplomák találtattnak. — 

g) Láa|d a' most említett Könyvet a' J29riik lap. 



pedig Szent Katalin napjára, vagy is 25dik Novemberre 
rendelt Ország Gyűlésen megkoronáztatlak ; h) Utóbb 
Zápolya Ferdinándnak engedni kéntelenilclelt mind 
azért: mivel azon Ország Gyű lés, mellyen ő megkoronáz-
tatott, nem a' Törvények!' rendelése szerint t, i. a' Nádor 
Ispány által hivattatott öszve , mind pedig azért: mert 
az Ország' Nagyjainak nagyobb része a* Ferdinánd' ré-
szén volt, 'a közöttők, az egyesség megtörtént illyen 
forma  feltételek-alatt:  hogy ki mit bir az Országból azt 
tartsa meg mig él; Horváth, Tót, és Dalmát Országok 
Ferdinánd alatt, Erdély pedig Zápolya alatt maradván, 
meghalván pedig Zápolya', ha mindjárt nékie fia  marad-
na is, az egész Magyar Birodalom lso Ferdinandra, vagy 
annak Férjfimagzatjára  menjen által; ha pedig 1ső 
Ferdinánd Férjfi-mag  nélkül meghalálozno, akkor a' Ki-
rályság Zápolya' Férjfimaradékaira  száljon , 's csak mind 
a' kettejeknek a' Férjfiágban  való magva szakadtokkal 
száljon vissza a' Királyválasztásbeli Jus az Országra, i) 
Megerősíttetvén tehát Ferdinánd a' Magyar Tronuson , 
jóllehet az uralkodási Jus ezen Királynak Maradékaira 
is által ruháztatott, mindazáltal, az azok közül való vá-
lasztás még akkor is a' Nemzettől függött  egész, a' mint 
mondatott, lső Leopold [Király* idejéig; a' minthogy még 
Ferdinándnak fia  Maximilian is választás által tétetett 
Királyjá. k) Többiben a' Nemzetnek ezen választásbeli 
jussát bizonyítja a' Nemzet által egész lső JóseP idejéig 
szakadatlanul gyakorlott, azon szokás is, melly szerint 
minden koronázás' alkalmával az Ország' Nádor Ispánya, 
vagy ennek Helytartója, a* koronázás' helyén a' legfel-
sőbb lépcsőre ftl  menvén, 's kezébe a' koronát tartván, 

h) Lásd kaprinay Hungaria  Diplomatica  teniporibus  Mathiae 
Cortini.  Vidobonae,  1767. p. 1. 274—27ü, 

i) Lásd a* fellebb  említett DítquitiUo  kist,  könyvet a 143— 
146. lap. 

k) Lásd a' most említett Könyv«t a' 149 151. lap. 



a' Népet háromszor fenn  szóval megkérdezte e'képpen : 
„ Akarjátok  e'  hogy ez, 's  ez (nevéről szóllítván a* Ki-
rályt) választott\Király  megkoronáztassákiC  melly után 
ha a' Nép által visszonoztatott ,, Akarjuk  " szó követ-: 
kezelt 5 a1 Király megkoronáztatott. 1) 

II. F e j e z e t . , 

A3 Magyar  Szent  Koronáról. 

Magyar Szent Koronának nevezzük azt, mellyel 
Szent István.első Királyunk megkoronáztatott, 's melly 
mostan is Budán a* Királyi Palotában őriztetik. Azon 
Koronát mindenkor olly becsben tartotta, 's máig. is 
tartja Nemzetünk, hogy csak azt esméri törvényes Ki-
rályának, ki azzal megkoronáztatik a'minthogy példa 
is vagyon arra, hogy ennek nem létében, a' más Koro-
nával való megkoronáztatás nem volt elegedendő arra , 
hogy a' választott Király az egész Nemzet állal törvé-
nyes Királynak el esraértessék a). A' mi ezen Koronát 
illeti: közönségesen azt tartották a* felől,  hogy azt Szent 
István Királynak II. Sylvester Pápa ajándékozta légyen; 
az ujjabb időkben azonban találkoztak többen ollyanok, 
kik egyenesen tagadiák, hogy az Sz, István Királyunk-
nak a' nevezett Pápától küldetett adománya volna, b) 
mellyre leginkább az adott okot, 's alkalmatosságot, 
hogy a' nevezett Koronán Görög felülírások  is lennének; 

I) Lásd a' fellebb  említett kL'nyvet a' 101—IG2. 
a) Itobert Károly is illyen esetbe volt. Lásd Magyar  Századok 

Budán 1816. 46—47. lap. , 
b) Kollár Hittoria  Diplomática  Juris  Patron.  Hung.  liegum, 

Vind  uhuimé  1762. 2Ü-Í7. lap. Ismét 1821. Tud.  Gyűjt.  XII. 
Köt. 3. — 'a kör. lap. 



sőt vóltak ollyanok is, kik azt állították, hogy azon Ko-
ronát» Vagy Róbert Károly, vagy Nagy Lajos Királyok 
készíttették, c) Mindezeket a' sok ketségeskedéseket 
azonban Fő Tiszt. Koller Jó'sef  Úr, 's mások után is'(Lásd 
de  Sacra  Corona TJngar.  Commentar.  Quinque Eccles. 
1800) igen szépen kivánta megfejteni,'s  el igazítani nagy 
érdemű Hazánkfia  T. T. Szombathy János Pataki Pro-
fessor  U r , ki is áz 1821. Tudományos«  Gyüj temény* 
XII. Köletjében azon Szent Koronánkról közlőit érteke-
zésében, azt mutatja meg: hogy Szent Horonánknak 
felső  része, mellyen Deák felül  írások vágynák, Szent 
IsLván Királyunknak Kómából küldetett; alsó Görög ré-
sze , pedig Geizának Szent László Király' Testvérének 
Konstantinápolyból küldetett Koronák légyenek; mind 
a' kellőt pedig egyesítette Szent László Királyunk olly 
formán:  hogy a' Rómából Jcüldetett keskenyebb Koro-
nát a' Görög tágasabb Koronába hélyhezletle. Hogy te-
hát azon Hazánknak Szent Ereklyéjét többen is esmér-
hessék ; azt az érdemes Olvasókkal a' szerint, a' mint 
azt Fő Tisztélendő Koller Jósef  Úr fentebb  említett köny" 
vébe három Réz Táblákba kiadta, itten közlőm. Ezen 
ábrázolatok közül az I. ábrázolja a* Koronának első, a' 
II. a' Koronának hátulsó részét, vagy is oldalát; a* 
IIL pedig a' Koronának tetejét, 's a' mellyet csak ren-
des vi'sgálat után lehet látni. 

A* Korona fél-gömb  formája,  arany posztóból va-
gyon csinálva; belől pedig kis selyem párnácskák vágy-
nak varva , hogy az a'koronázandó Király'fejéhez  illjen. 

A' Korona' tetején arany Kereszt vagyon helyhez-
telve, melly, minthogy lyukai ki tágullak , hol egy, 
hol másik oldalra dűl, a' mint t-i. mozgattatik. 

A' felső  részén tehát ezen Koronának, melly Deák 
Koronának mondatik , mind a' fellebb  mondott okokból, 
mind pedig azért is, mivel azon mind Deák felül  Írások 

c) Lásd 1821. Tud.  Gyűjt.  XII. Kolat. IS. lap. 



vágynák , mindjárta* Kereszt alatt a' Megváltó' képe ülve 
vagyon ábrázolva, mellette két fa  Torma láttatik, mely-
lyeknek tetejek hegyesek, *s befelé  hajlók. A* Megváltó' 
feje  felett  egy kör látszik, mellyben bizonyos vékony 
egy nemű vonások ak Megváltó' feje  körül keresztet áb-
rázolnak ; a' fő  mellett pedig jobbról a' Nap, balról a* 
Ilóldújság vágynák ábrázolva* Ezekután következnek az 
Apostolok' kep^i a' felül  Írásokkal, a' mint a' III. ábrá-
zolaton látható. És pedig 

A'Korona egyik, vegy is hátulsó oldalán a' Meg-
váltó' képe alatt ezek találtatnak. 
SC s J O H S . az az : Szent János. 
A RT HOL O. az az; Szent Bertalan. 

Ismét a' kerekségnek jobb oldalán a' Megváltó' ké-
pe alatt. 
SCS P E T R U S , az az : Szent Péter. 
SCS ANDREAS. az az: Szent András. 

A' Kerekségnek bal oldalán szinte a' Megváltó' képe alatt. 
S~CS P A U L US. vagy is: Sz. Pál. 
S C 8 P HI LI P US. az az ; Sz, Fülep. 

Az Koronának elő oldalán a' Megváltó' képe alatt. 
fiGS  J A COBUS. az az: Sz. Jakab. 
SCS X H O M A S . az az: Sz. Tamás. 

Mindezen óldalok egymástól keresztbe külön vá-
lasztva lenni látszanak a* Koronának legalljáig. 

Midőn egyenesen reá tekint az ember a' Koronára 
(Lasd az I. és Ií. |ábrázolatokat) nem látszanak ezek-
nek, t. i. a7 Megváltó', Szent János', Péter, Pál', 
Bertalan', Sz. András', Fülep', Jakab*, S. Tamás (kivé-» 
vén ezen ulólsónak homlokát) képei. Ha azomba úgy 
ford/ltatik  a' Korona hogy láthatok legyenek mind!azok, 
a' miket látni lehet, akkor megláthatni, a1 kereszt alatt a* 
Megváltó' képét: János, Péter, Pál, Jakab, és Bertalan 
Szenteknek felül  Írásait; András, és Fülep Szenteknek 



fejeit,  és Bertalan, 's Tamás Szenteknek homlokait. (Lásd 
a* III. ábrázolatot) Bertalan, András, Fülep, és Tamás 
Szenteknek képei, 's a1 Deák Koronának alsó része, a* 
Görög Koronán lévő képek, 's czifraságok  által eltakar-
tatnak. — 

Egyébaránt különbözik a* Deák Korona a* Görög 
Koronától mind a' mivnek, mind af  Gyémánt köveknek 
minéműségére nézve. Ugyan is a1 Deák koronán lévő ké-
pek nem olly mesterséggel vágynák csinálva *s a* Gyé-
mánt kövek, valamint a' gyöngyök is csekélyebbek mint 
a* Görög Koronán. 

A' mi a* Görög Koronát illeti: mellyen semmi Deák 
felülírások  nincsenek, ezek tapasztaltatnak (Lásd az I. 
ábrázolatot.) 

A' Homlok felsőjén  a' Megváltó képe', melly csak 
ezekben külömbőzik a'Deák koronán lévőtől: hogy ama-
zon a' Megváltó jobb kezét feltartva,  a' kis, és neven-
dék ujját a' kéznek bé hajtva, a'közép, 's mutató új jók-
kal, mellyek a' hüvelyk ujját eltakarják, mintegy ál-
dást ádni, a' bal kezében pedig könyvet tartani látszatik; 
és ismét, hogy a' Megváltó fejének  jobb oldala mellett 
ezen betűk IC.  balról pedig XC.  az az: Jésua  Kristus 
látszanak- Továbbá 

A' Megváltó* képe alatt jobbról vagyon Sz. Mihály 
Archangyalnak képe ezen felül  Írással: O APX  MIX  az 
az: Sz.  Mihály  Archangyal:  Balról ismét Sz. Gábor 

• Arcbangyál* képe tűnik szemeleibe ezen felül  írással; 9 
APX.  rABPIHA  az az: Sz.  Gábor Archangyal, 

Ismét jobbról szélről Sz. Mihály képe melleit Sz. 
György Martir1 képe ezen felűl-irással:  © rEJIPriOS  az az: 
Sz.  György} balról pedig Sz. Gábor' képe mellett Sz. 
Demeter Martyr* képe ezen felűl-irással:  ö AHMTTPIOS 
az az: Sz.  Demeter. 

Továbbá azon Görög Koronának hátulsó részén (Lásd 
a II. ábrázolatot) legfelül  Ducás Mihály Görög ,Csá-



ss&árnak képe tűnik a' NézÖ' szeme eleibe illy felül 
írással 

Mik  EN  XSl  niSTOS  BA2IAETS  PfLMAIJINO  AQTK. 

az az' d e á k u l : 
Michael  in Chriato  fidelis  Imperátor  Romanorum 

Ducas 
M a g y a r u l . 

Ducas Mihály  cC Kristusban  hív  Római Császár. 
Ezen kép alatt jobbról vagyon Constantinus Porphy-

rogenitus Constantinápoli Császár' képe ezen felűl-irássnl  j 
KJÍN  BA2IAET2  PJIMAISINO,  TlUPUT  POrE"NHTOS 

az az d e á k u l : 
Constantinus  Imperátor  Romanorum Porphyrogenitus 

M a gya rú1 : 
Konstantin  Porphyrogentitus  Római Császár» 

Isméi alól a' bal oldalon Geobilz Török Királynak 
képe iIlyen felül  Írással: 

TESIBITZ  A2 mSTOS  KPA  AII2  T0TPKIA2. 
az az d e á k u l : 

Geobitz Dominus fidelis  Crales  (Rex) Turciae. 
M a g y a r u l : 

Geobitz hűséges  Úr  Törül  Király. 

Itten meg kell jegyezni, bogy a* mint a' nagy Tu-
dományú Kollír is megjegyzette , 's az elébb mondottak-
ból is megtelszik, a? Geobitz szó alatt I. Geiza Királyt 
a* Turcia vagy Török szó alatt pedig a'Magyarokat, vagy 
is Magyar Országot kell érteni. 

Továbbá ezen a' felén  alól szélről a' jobb oldalon 
Sz. Demjén' képe ezen felül  Írással: © AAMIANOZ  azaz: 
S. Damianus, magyarul: Sz.  Demjén $ a' másik vagy is 
bal oldalon pedig szélről Sz.  Kozma*  képe ezen felül-
írással: 0 K02MAZ,  az az: S. Cosmas} magyarul: Sz. 
Kozrrfa. 



Ezen Görög Korona altjáról (Lásd az 1. és II. ábrá-
' colatokai) kilencz arany lánczok csüggenek le, két ol-

dalról négy négy , és hátulról egy, mellyek külömbb-
féle,  de még is többnyire veres kcből formált  virágok-
kal végződnek. 

És ennyi azon Sz, Ereklyénknek megesmértelés^re 
nézve elég légyen, a' ki ennek bővebb le irását akarja 
látni, 's többet akar arról tudni, lássa tisztelt Koller 
Urnák fentebb  említelt könyvét. Ismét Katona Islván 
a* Magyar  Szent  Koronáról  Budán 1793. Ismét Decsi 
Sámuel <C Magyar  Sz.  Korona  Hist.  's a' t. 

III. F e j e z e t . 

A Magyar  Polgári  Alkotmányról  általjában. 

Sok könnyen Hívők, 's a' Nemzetnek nem legjobb 
Barátjai a' Magyar Polgári Alkotmánynak régi állapotjál, 
a' Nemzet, 's a' Külföld  előtt nem olly kedvezően fes-
tették le, mint azt valóban megérdemlette vólna ; ugyan 
is némellyek e' részben azt erősítették, hogy a' Magya-

. rok Polgári - Alkotmányoknak minden részét a1 Külföl-
diektől köllsőnőzték ; mások ismét azt, mint valami 
bárdolatlan osoport Néptől alkotott öszve szerkeztélést, 
figyelemre  sem méltalták annyira: hogy a*szegény Ma-
gyar már már hinni kezdette, hogy Ilonnyi elrendelte-
tésének kezdetét is a'Külföldnek  , 's más Nemzeteknek kö-
szönheti, 's hogy a' Nemzet nem is volt alkalmatos ma-
gának helyes Polgári léteit adni. Igaz ugyan, hogy a* 
Deák nyelvnek Hazánkban való béjővelele, 's elterjedése, 

az e' miatt Hazánkba sereglelt sok idegenek által Pol-
gári alkotmányunk már az első zsengéjében letemes vál-
tozásokat szenvedett: ezen változások azoroban, a' mint 
V következések mulatták, inkább rontottak, wiul jubbí-



toltak Hazai alkotmányunkon, a) n tárgyat igyekezett 
Hazánkban fejtegetni  néhai nagy érdemű Kollárunk 's 
ntánna Kováchichunk, b) 's mások is, mindazonáltal 
a* régiségeknek hiánossága miatt ők is elég tévedésbe estek; 
— En a1 mennyire csekély tehetségem engedte , némelly 
olyatén hibákat kívántam ki pótolni 's ezen tárgyról 
röviden értekezni. — 

Polgári alkotmányunk Hazánkai egy'idős, sőt né-
melly része annak már a' nagy Szittya Nemzet* legré-
gibb szokásaiba gyökereztetik , 's illyen az első Nemes-
ség, mert hogy a' száz nyóltz Nemzetségből álló Szitiya 
Nemzet mindenkor szabad volt légyen, azt több hiteles 
írók bizonyítják, c) Ezen szabadságok a4 Nemzetségeknek 
szinte ezen Hazafelfoglalásakor  a' Vezérek alatt is meg-
maradot t ' s akkor is csak azok vóltak Nemtelenek, ki-
ket vagy a' Magyarok' fegyverei  Rabszolgaságba ejtet-
tek, vagy pedig kik szükség' idejében a' Haza' védel-
mére a' Nemzet' parancsolatjára , fegyvert  nem ragad-
tak. d) A' Birtokos Jószágok', 's a1 Vármegyék'ál lapot ja 

a) A' Várakhoz tartozott Jószágoknak elidegenítése, :s a' Jöve-
vényeknek a'Hazafiak  felett  adott szabadság, meltyeknek m' 
régiségekben elég nyomaira akadhatni. 

b) Lásd Kollár Históriáé  Juritque  pu'/lici  Regni Hung.  Amat-
uitates  , Vol. II. Vindob. 1783. Kovachich Xotio  Comitatuum 
etc. Viennae 1814. Disquitilio  an et quid  diterimiitit  inter-
fuerit  inter  Nobilet  Regni, Servientet  Regit  et Militet  olim 
apud Hungarot  , Claudiopoli , 1814. 's a' t. 

c) Béla névtelen Jegyzője az 5. lapon más régibb Irők ut ín a' 
Seythákról a' többi közt ezt is mondja ,, Scythica  enim gent 
a nullo  Imperatvre  fűit  tubjngata.*'  Ismét Bonfiniusnál  a* 
33. lapon olvashatni ,, Scytbat  aliena  juga nunquam ifiutiut 
tolerare  potuiite,  eotque hello  caelerot  tuptratteli  Bölcs Leo 
Kollárnál in Amaenitatibut  Vol. I. pag. 25 ezeket mondja 

I a' Magyarokról: ,,Haec  igitur  gent  T'irorum  copia Jlortnt  in-
genua e*t et libera.  u 

d)  I>áid Kéza' Krónikáját  a' 37. lap. 



a' Nemességgel, 's Ifezával  szinte egy idős, mert midőn 
régi Eleink a' Vezérek alatt ezen boldog Hazát elfoglal-
ták, egymás közt ollyan kötést tettek, hogy a'mit fegy-
verek által keresendenek, abból kiki közülök részesül-
jön; e) a' minthogy elég nyoma is vagyon annak , hogy az 
elfoglalt  földeknek,  's Váraknak egyik egyrészét, másik más 
részét nyerte légyen f)  's ez az első nevezetes osztály az, 
melly az Országban lévó főbb  Méltóságoknak, 's a* Nemesi 
Jószágok' természetének fő  állapját teszi, 's a' melly maga 
után húzta az Ország' közönséges védelmét is, vagy 
is a' Nemzetségeknek közönséges felkelését,  melly 
utóbb Bandériumnak neveztetett. Mind a' Nemesség', 's 
szolgaság' állapotja, mind a' Jószágoknak természete, 's a' 
Vármegyék' elrendeltetése, a' Kirátyi uralkodás alatt több-
féle  változásokat szenvedtek, mivel a' Jószágoknak kü-
lönbbféle  természete, 's a' későbbi Nemesség' csak a' Ki-
rályi uralkodás* idejétől fogva  veszi kezdetét, mint a' 
következendőkből ki fog  tetszeni. 

IV. F e j e z e t . 
A! Magyar  Nemesség''  eredetéről,  *s további 

állap  otjár  ól. 
Ez a* szó Nemes Nemzetségből valót jegyez , szokás-

ban volt t. i. az oltyan Nemzeteknél, kik Vitézségek által 
a* többi Nemzeteken Uralkodókká lettek, Vérségi szár-
mazásokat, a'legrégibb időkről is számonj tartani, mind 

e) Béla* névtrlnn Jegyzője szerént a* 9. lap. a' Magyaroknak 
ki jövetelek alkalmával tett esküvések' második ágaza/ja ezt 
tartja : ,, Quidrjnid  boni per laborét  eorum acquirere postent 
nemo eorum expert  jieret." 

f)  Béla névetelrn Jegyzője szerént Bors Turczol , Zabolch Usuhu, 
Rovta 's tübb Vitéz Magyarok kaptak földeket  ezeo Haza' 
elfoglalása  al kaliná'al, süt későbben más Vitéz Jövevény t-k is. 



személyes, de kiváltképpen birtokos szabadságaik9 tekin-
tetéből. Illyen volt a' többi közt a' nagy Szittya Nem-
zet is, melly nek Nemzetilélele, úgy szólván, ha nem a' 
a' vizözön előtt való időkre, a) legalább a' vizözön ko-
ráig felmegy  b) 's ezután nem sokára, mint száz nyolcz 
Nemzetségből álló nagy Nemzetnek esmértctelt. Ezen 
száznyolcz Nemzetségekből több felekezetek  a' Világ' ré-
szeibe ;ide 's tova vándorolván, a' hol megtelepedtek , 
ők mint Uralkodó Nemzetségből származottak Nemesek, 
a' kikel pedig meghódítottak, 's hatalmok alá hajtottak, 
szolgák lettek. Hogy a' Magyarok is azon száznyolcz 
Magyar Nemzetségből származtak e' boldog Hazába, 
azt régi íróink egy formán  bizonyítják, c) a' honnét is 
kiki láthatja, "hogy a'Magyaroknál szinte, mint más Szit-
tya Felekezeleknél a' Nemességnek egy az eredele. Mert 
jóllehet a' Magyarok is, mint más Szittya Felekezelek, 
már régi lakhelyeken is Nemesek voltak j minthogy azon-
ban a' Nemesség9 állapolja magába foglalja  a' birtokos 
szabadságot is, ugyan azért a' Magj'ar Nemesség tulaj-
donképpen csak ezen Hazának elfoglalása*  idejétől fogva 
veszi eredetét; a'midőn is a' Magyarok az akkoriban 
itten lakó Népeket meghódítván, ezen Hazát magok kö-

a) Kainnak Magyar nevezetét kívánta megmutatni T. T. Horvát 
István L'r azon értekezésében, mellyet az Elet  ét  Literalura 
Czimü Könyvben iktatott, 

bj A' Szittyákat több Írók, a' mint elébb is említettük, Noe' Já-
fet'  fia'  Maradékainak lenni tartották : T. T. Horvát István Úr 
pedig azokat Khámitáknak lenni állítja, a' mint erról BE 
elébbeniekben szinte emlékeztünk (Lásd Rajzolatok  a' Ma-
gyar Nemzet  legrégibb  történeteiből.  Pest, 1825. 12. lap. 

c) Kéza Krónikájába (Edit Horanyianae pag. 35.) mondja : „Cen-
, tum enim et octo generalionet  pura tenet  Hungaria  et non 

^ plurei  , aliae  autein  ti  quae iptit  tűnt  conjunctae adrenae 
tant,  vei ex Capticitoriundit  a ' t . 



eutt elosztották, 's a' meggyőzetett Népeket megfoszt-
ván Jószágaiktól szolgaság' állapotjában helyheztették ; 
's ez e' Magyar Nemességnek első születése. Ez volt az 
a' Nemesség' melly szabadságára nézve még a' Királyok* 
Uralkodása alatt is minden más. Országokba lévő Nemes-
séget meghaladott; kik osztályban esett örökségeiket még 
a1 Királyság alatt is, mint valóságos tulajdonokat, min-
den megköttetés, vagy szorítás nélkül szabadon birták; 
d) kik a' magok Nemzetségeikből választottak Birót ma-
goknak , nem tartozván későbben is a' Vármegyék' Bíró-
sága eleibe, egyedül a' Királyok' Urulfioda.̂ a  alatt a'Ki-
rályt vagy ennek Személyesét t. i. az Ország {Bíráját, ?s 
némelly esetekben a' Nádor Ispány t e) tartották legfőbb  B.-

d) MiHyen szabadsággal birták a' Nemzetségek jószágaikat ki 
tetszik Sz. Istán II. Tőrv. Könyv 5. Fejezetjéból Is , a'hol 
mondatik: ,, Decrevimut  Regali  nvtra potentia  ; ut unui-
quitque habeat facultatem  tua diviiendi,  tribuendi  uxori 
jiliit,  jiliabutque,  atque J'arentibu*  , tive  Eccletiae.  Necpost 
ej ut obitum quit  hoc detlruere  audeat.  Egyéberánt egy tzt : 
erre nézve ugyan azon Tör. Könyv. 6. és 35. Fejez. Nem 
különben. Kálmán I. T. K. 20. 21. Fejez. 

e) A' Nemzetségi Bíróra nézve felhoz  T, T. Horvát István Úr 
Kún László Királynak egy 1279. Oklevelét a' Gyökeres 
Magyar Nemzetségekről irt könyrének 38. lapján , mellyben 
mondatik : „ Nec  hoe praetermittimui,  quod iidem  Domini de 
Comanit,  (/  Nobilet,  et L'tiitertitat  Comanorum  Judicio  Pa-
latini  Regni nottri  subjacebunt,  ticut  tempore Belae Regit 
Ati  nottri  fuerat  inititutum,  qui quotlibet  cum incolit  Re-
gni nottri  s'n omnibut  articulit  judicabit,  auidente  ei Judi-
ce, teu Prineipe,  qui in Generatione  qualibet  fuerit  imtitutut, 
prout a tempore Avi nottri  exttiterat  obtervatum  ; hoc dum-
taxat  excepto : quod ti  lit  inter  duót  Nobilet  Comanot  tuper 
efftítione  tangvinit,  vei aliquo  catu inciderit  , ex tunc eun-
dem tolut  Judex  illiut  Generationit,  qui de  parte Rei exttiterit% 
judicabit,  nihilque  in eorumdem  duorum  Nobilum  Comanorum 
litibut  percipert  poterit  Paltíinut,  ct ti  altér  hujtttmodi  duo-



ráiknak ; kik jégtére midőn némelly alsóbb sorsú szol-
gáik otthon a' földet  mivelték, magok az Ország* oltal-
mazásában fáradoztak)  minden Nemzetségnek külön lé-
vén tulajdon Zászlója, melly alatt Hazájókért, 's Kirá-
lyokért véreiket kiontani, 's életeket feláldozni  minden 
időbe készek voltak, Vazt Nemzeti becsületnek is tar-
tották f).  'Különben szükség azt is tudni, hogy a' mint 
elébb is említém , a' Magyar Hazában az Ország' Polgári 
Alkotmányának elrendelése titán a' fellebb  említett száz 
nyolcz Szittya Nemzetségekből valókon kivűl voltak 
ínég több más Nemzetségek is , kik Kézu' Krónikája sze-
rént is g) mint Jövevény Nemzetségek a' Magyar Nemzet' 
vitézségének hallására messze földről  ezen Hazába di-
csőségre való vágyásból bévándorólván , vitézi szolgálat-
jok1, 's különben is jó Nemzetségek' tekintetéből a' Ma-
gyar Nemzet'tagjaivá lettek, 's lörökös birtokokkal meg-
ajándékoztatván , Magyar Nemessekké tétettek, h) Vala-
mint azt sem kell elfelejtenünk,  hogy azon legelső Ma-
gyar Törvény, melly szerént közönséges Felkeléskor a* 
Haza' védelmére örökös szolgaság* vagy halál' büntetése 
alatt megkellelt jelenni, az eLső Osztályos Magyarok kö-
zül is sokakat szolgaságra taszított, i) Illyetén helyhez-

rum inter  te litigantium  Senlentiam  Judieit  tuae Gtnera• 
tionit  refutaret,  adtune  eotdein  duót  Hot  personaliltr  atti-
dente  nobit  timiliter  Judicé  Gener a tionit  tuae judicabimut  *' 
' s a r t . Ezen példa az általam mondottakat reméltem eléggé 
erősiti. 

f)  Lásd az e) alatt most említett Könyvet a' 100. kör. lap. 

g) Lásd a* c) alatt mondottakat. 
h) IV. Bélának egy 1263. Oklevele szerént Deodatm, ki mar 

Geiza Herczeg' Sz. István Királyunk Attya' idejébe jött Ma-
gyar Országba , szinte valóságos Magyar Nemessé lett. 
Lásd T . T . Horvát István Urnák mond. Könyv, a' 27. lap. 

i) Lásd Kéza' mondott Krónikáját  a' 36. lapon. 



tetésbe voll tehát a' Nemesség' állapotja a' Magyaroknál 
a' Fejedelmek' ideje alatt J de a' melly a' Királyi- Ural-
kodás alatt egészen más formát  nyert, nem annyira az 
első Nemességre, mint a'következő több féle  megkülön-
böztetésekre, 's felszabadíttatásokra  nézve. Ugyan ismi-
nekutánna a' Magyar Nemzet magát a' Királyi Uralko-
dás alá adta, azzal együtt a' Nemesítési 's más szabadsá-
gositó jussokat is szinte a' Magyar Szent Horonára ru-
házta, és ettől az időtől fogva  csak Királyi adomány ál-
tal; későbben pedig Gzimereslevél mellett is lehetett nyerni 
NemességeL, 's más szabadságokat, t. i. a' kinek a' Ki-
rály természetére nézve örökös Jószágot, vagy más félét 
is örökös Jussal (jure haereditario) ajándékozott, az, az 
által meg is nemesedett, 's  mind Jószágára , mind sze-
mélyére nézve Nemesi szabadsággal birt. így mineknlánna 
a* Magyar Nemzet a' Heresztény hitre tért volna, aján-
dékozták meg Sz. István Király, 's többi Királyaink 
főbb  Papokat, valamint más idegen Nemzetségeket is 
szép Jószágokkal örökös Jussal, mellynél fogva  azok 
azonnal a' Magyar Nemesség' tagjaivá lettek. Mellyek-
ből következik : hogy Hazánkban már a' Királyi Ural-
kodás' kezdetekor kétléle Nemesek voltak, t. i. Osztályos 
Nemesek , kik a* Haza' elfoglalásakor  azonnal Nemessekké 
lettek, 's ezeknek jussaikra nézve semmi Adomány-levél 
(ha csak későbben a' Királyoktól azt nem kértek volna), 
nein kívántatik; és ismét Királyi-adomány által lett 
Nemesek, kiknek jussaikra nézve az Adománylevél el-
kerülhetetlenül szükséges. Mindezeken á' Nemeseken ki-
vűl leginkább a' Királyi Uralkodás alatt többféle  szabad-
sággal felruházott  Felekezetek is származtak, kik közül 
némellyek a' későbbi Királyok alatt hasonlokká tétettek 
a' .Nemesekhez , és illyenek voltak a1 többi között az 
úgy nevezett Serviensek is, kikről a' következendő Fe-
jezetben fogunk  szóllani. 



V / F e j e z e t . 
Az úgy nevezett  Serviensekról,  vagy is Udvari 

Katonákról. 

Serviens  Magyarul annyit tesz mint Szolga , *s veszi 
Hazánkban eredetét a' Királyság' kezdetétől, a' midfia 
is már Sz. István Királyunk' Uralkodása alalt a' Rab-
szolgaságból való felszabadulásnak,  a'Polgári Alkotmány-
nak ujjabb formája  szerént, több nemeire találhatunk, 
a) Ezen Serviensek kétfélék  voltak, tudniillik Királyi, 
*s a' Nemesek' Serviensei. b) A' Királyi Serviensek ismét 
többfélék  voltak, itten azonban csak azokról van a' szó, 
kik Servientes  Regii nevezettel jönnek elő a' Régisé-
gekben, *s nem egyebek voltak eleintén mint Udvari 
Királyi Katonák , kik a'Királyi Zászló alatta' Király'ol-
dala mellett harczoltak; a* Nemesek' 8erviensei szinte azok 
voltak , kik a' Nemesek mellett hadi, vagy más egyéb 

a) Már S*. István Királynak 1015. Oklevelében melly a' Pécs-
Várad I 8z. Benedek Conventjének Szerzését foglalja  magában 
a' felszabadított  Rabszolgáknak több nemei találtatnak illy 
formán  : Omni autem etira  adhibita  —idetn  Motiatferitim  — 
do tavimui  territ  , tilnir,  piaci ni i vineit,  ri/fit,  popnlit 
tam liberit,  quam Scrvii  , Literit  tei/ictt  ducenlit  Militi-
bat, — Minintrit  qui Serviunt  enm equit  156 , item Mini-
ttrit  qui terei  unt cum equit  Curribut  469. /'initorióut  110. 
Aratoribut  36. Apiariit  12. Tribtttariii  Fori  20. Pitcalort• 
hut 50. et Fabrit  10. 's a* t. 

1») Hogy a' Privatus embereknek Is voltak Serviensei bizonyítják 
IV. László Király egy 1288. Oklevelének e' következő sza-
vai ls : „Qrtorf  Maginter  T/t  ómat Tatpot  diclut  Sertiem  Ma-
gitt  r.i Latíreütii41  Lásd Bévezetit  a* Diplomaticúba  III.  R. 
41. lap. Ismét a* Gyíiri Káptalan egy 1240. Oklevelébe er.e-
li'ét móndja: „ Qtturf  ad  Xottram  accettemnt  praetentiam 
Apa Servient  Dionytii  de  Thou  's a' t. Lásd Codex  Difi. 
Hung.  T. IV. V. I. pag. 102. 



(Lásd az 1459- 36. T . Cz. in Sylloge  Decret. pag. 172.) 
szolgálatot tettek, 's ugyaaazoknak Zászlójok alatt vi-
tézkedtek. Valamint egyik, ügy a' másik neműek bizo-
nyt» szabadsággal felruházott,  's Jószágokkal is meg-
gazdagítolt emberek yoltak a'régi időben is, 's különösen 
a' Királyi Serviensek már Sz. István Itirályunk által olly 
szép szabadsággal ruháztattak fel,  hogy még a' későbbi 
időben is vagyon toyóma atanak, hogy a' Sz. István Király* 
Setfiensei  manókat a* többi következő Királyok' Servien* 
síéitől megkülömböztették, c) de azért a* régibb időben, úgy-
ltaint Serviensek, ha csak Nemzetségből nem származtak, 
'Nemesek tiem voltak d). Utóbb midőrt á Királyok,'s az Or-

fej  Lásd Kollár Jurit  utriutque  liegni  Hung.  Amaenitatet  V. II. 
pag. 78—.80» 

d) Hogy riégi időben a' Serviensek mint Serviensek valóságba Ne-
mesek nem voltak , bizonjitja a' többi közt a' Nemzeti Ma-
zeum' Kéziratai között lévő II. Andrásnak egy 1228. Okle-
Vele, melly Kun László Királynak 1284. Másoíatjában ta-
láltatik , holott is a' többi közt ezek vágynák ,, Quod cum 
dilectut  et fifielit  notter  Simeon Comet  ab extrevia  gente pro-
fectu*  , non nevetni  tátit  aut alicujut  inediae  cauta ted  toliut 
Hottrae  benignitatit  fama  de  remotit  Regionibut  scilicet  de 
Aragónia  — not vititaturui  avcettit  — petilionibut  et do' 
nariit  iptum adhoc induximut  ut in Regno notlro  commo-
raretur  , et te n o 11 r o ma n c i p ar e t Servitio.  Qui 
cum te in omnibut  voluntati  nottrae  inclinattet,  et in Ion-
g um tértit  iit  no ttr  i t te applic  a iiett  et ad 
beneplacitum  nőtt  rum in cunctit  Servivistety  pottu-
lavit  a' nobit  ut locum Detcentionit  in Regno nottjro  tibi, 
et Cognati»  tűit  qui eum eo aderant  Jure  haereditario  potti-
dendum  conferremut  eodem titulo  , et Vriviiegio  libertalit, 
quo taeteri  hotpiinm  Nobilium  ex gratiota  Donatione Frae~ 
deeettorum  nottrorum  obtinuerunt'n't.  Ezen Oklevélnek 
szavai azt mondják , hogy jóllehet Aragoniai Simon már az 
Oklevél' születése előtt régi Királyi Serviens volt, de azért 
csak utóbb ezen Oklevélnél fogva  tétetett Nemessé, 



Ifcágnak  régibb Osztályos Nemessel) kik nVkotJóbbrtgiai-
hab 'b Báróknak is neveztettek , ezen ServienSeknek sza-
badságait némü úémü határok közzé siiorilották volna« 
II. András Király alatt a' Vár Jobbágiakkal együtt sok 
nynghatallanságokat tettek az Országban anyira; hogy 
kéntelen volt a nevezett Király ezeknek szabadságait 1222. 
Arany pecsétes Oklevele által megerősíteni f  e) melly 
Oklevélföl  sokan , mind e' mai napig is azt tartották, 
mintha az által az Országba lévő minden Nemességnek sza-
badsága megerösiletelt volna, holott a' mint azon Oklevél' 
szavai 's Gzikkelyei is mutatják azon Oklevélben adott 
szabadság egyedül a' Servienseket 's Vár Jobbágyokat 
nem pedig a' régi Nemességet, kik a' magok szabadsá-
gaiból akkoriban semmitsem vesztettek, illette, f)  Ezen 
időlől fogva  azonban a' Servienseknek szabadsága anyira 
nevekedett, hogy már II. András 's IV. Béla Királyok 
által világos szavakkal Nemeseknek is neveztettek, g) 
mindazáltal még ekkorsem bírtak egyforma  szabadsággal 
á' régibb Nemzetségből való Nemességgel) egyedül a' 
későbbi időben, midőn a' Hazának sok rendbeli viszon-» 
tagságai a* Nemesi Jussokat zavarba hozták, lettek egy-
máshoz hasonlókká, a' mint ez Verbőzcy I. Részének 
2dik Czimjéböl megtetszik. Vágynák ugyan némellyek , 
kik ®zt gondolják hogy a' Serviensek a' régi Nemesek-
hez I. Lajos Király' Í i törvény Czikkelye által tétettek 
hasonlókká, h) azok mind az 41tal kik azt mondjak, a* 

e) Lásd axon Királynak 1222. Oklevelét a' Törvény Tárba. 
f)  Hogy axon arany pecsétes Oklevél csak leginkább a' Servien-

sek' szabadságait illette, kitetssik aaon Oklevélnek Cxikke* 
lyeiből, a' holott csak kevés Csikkelyek emlékesnek mátokról. 

g) IV. Béla Király 1267. Törvény Könyve (Lásd Sylloge  De-
ctetormm  pag' IL) a* Élőbeszédbe e'képpen szól: „Üigni/iem-
tnut  quod Nobile*  Hungáriáé  Univerti,  qui Servieniet  Heg*-
let  dicuntur"  's a' t. 

b) Lásd I. Lajos T. K, 11. Cxikkellyét, 



Türrény foltét  nehi értrk, in aaon tévedésbe egyedül 
azért esték * mivel az azoá> Törvény Czikkélyre feltett 
Jlubrum  vagy is Czim tiebn egyezik-.a! Törvény' értel-
mével, mivel azen Törvény 'Czikkelybe nerh egyéb fog-l-
laltatikraint az : hogy Valamint az Anya Országba,.úgy 
annak részeibe lévő'Nemesek is egy forma  shabadsággal 
bírjanak*, ezen Törvény |>edig azért hózattatotti, mivel 
a' Magyar Országi fészek  többnyire a' Király Fiak* ha-
talma alatt lévéá, itoofoaak  az Atyjokkal vagy is való* 
ságos.Királyai való több íeqdbeli viszálkodásaik miatt, 
az azon Részekben lak* Nemesség némelly részben lenyo-
matta totl. Különben jóllehet a' mint mondára, ezen T» 
Czikkelybe nem a* fellebb  mondottakat kell érteni, mind 
azáltal • azon Törvény Czikkely rendekése olatt már a'Ser-
viensek is értetődnékt'mivel a' mint fellabb  említetett» 
avServiensek már IV. Bála áltál id Nemeseknek nevez-» 
tettek. Többiben mákó:meg jegyezni, hogy ezen Ser-
viensek a' Vármegyéd' BÍrósága.alá nem tartoztak, i) ha-
nem >a* Királyt, az Ország Bíráját esmérték Bi rá jóknak* 
's annak is vagyohelíég 'nyöhía, hogy aa Ország Gyü* 
lésébe: végeztettek! CL- • Servienseknek Ügyes-bajós dol-t 
gaik. k)í ,'i  -.< ' r 

; VI. F e j e z e t, 
^Jobbágy  Neceüefatek  ierotietéról,  V kik vol-

tak régenten  a1 Jobbágyok  ? 
:.' • VII' r. 1 • : ' 

A'  Jobbágy Ma^yái1 feiót  némelly ajjabb írók nenl 
helyesen magyaraztak , származtatták ezen szavaktól 
jobb az agy. Tévejedésekpek oka az volt, hogy (mqstai^ 
az adófizető  földel  {urúifipberL  szokták Jobbágynak ne-

i) Lásd az 1222. T. K. 5. Czikkelyr't. 
k) Lásd az 1222. T. K. I. Czlk. 1231. I. 0*. * 



vcztu» kik mini hogy aaori Irqkeak vélekedések síerént 
pégenten jobban iszeretfék  a' heteiét : » «' pvtato4g<Ht: 
mint a? vitézséget, ugyan azért biMUarllak Jobbágyokat 
Ezen,hibás vélekedést ózonban sem kelletik hinai*. fair' 
xsY  b Jebbógy  elrontott Magyar ssá, melly ezen wóiból 
jQbthfígi  származott, 's mintegy dobh.ágból  g# i»i 
jóbb Nemzetségi sairmaz&ból való embert jelentett?, ; AZÍ 
4égi Oklévelekbe előforduló  eldeákósított Jobb  ágy o «hóba, 
tehát ML  y betű. netai u'^ betűnek-lágyitása hanem, i-toLűi 
helyett vagyon; a* minthogy ugypn .«gy Oklevélben 
találhatni azon bgttikeít acon szólja cie', képpen JubogyQ» 
ra /o&r^ío felcserélve,  a) Hivattattak, ezen nevezettela' 
lagrégih^idókbe a^ Ocstágnak azon Foy 's első 4Veinétaei* 
kik Hazai, vagy más Idegen, de élőkelő, ?s roeghaidfuii 
sddott Vdmzetségből valók WlnkvVa* Országbaja* Jég-
főbb  Hivatalokat: mint a*Palatinussig,/aa Orscág-.Bî oság, 
Fő Ispányság 's a' t. viselték b) Későbben, midőn a' Ha-

a) Hogy a* Jobbágy szó régenten ezensfeótól  jobbági  sfe&ÍNhbzott 
" '" bizonyítják számtalan törvényeinkben "'s' Oklerelélrtkbie elő 
~ 'AtrdQlti el deákoftított  Jobagio sfcáVák;  Valamint sthifé  Sz. 

liászfá  Királyinak a' Veszprémi Ekkferiínak  részéré adott 
v ' 1Ó82. Oklevele, a* hói a* többi ktizt mondatik: „ ér ex gra-

tfa  ÉTUt  únum átatrum  duót  aratorét-,  trh  «ervos, Iriginlm 
. -1 túrrifckrot,  tepieni  artificet,  et tíedetnm  Jobngi  vacatos" 

ismét másutt „ In  villa  Vatcfml  Jtabtt  Eccletia  iertátíí  ai 
itovem araira,  vineat  decem , tervét  oöto, Jobagi  plurirttv* 

' duót  hoipiiet,  et Jöbági  teptem.  Ugyán e«ta Oklevélben ezen 
sző háromféle  képpen is leirva találtálik ,'fiol  a* most taon-
dott módon, hot Ismét Jobagio  hdl fsifttt  Jobagy és Jobba-
gyó , fLásd  Codex  Diplom.  Hung.  Bndaiö 18J». T. 1. pagl 

1 Í48.-45Ö. 
b) Kálmán Tóth Országi Királynak Hértiregnek egy 123li Ok-

levelében (Lásd Cod.  Dipl.  Hung.t.  IV. V. I, pag. ezek 
találtattnak: » Ittit  tamen Jobagiönibut  praetentibut  Juta 
Bano, filioque  ejutdem  altero  Jula  Magiitro  Tavernicorum 
nortromm , Sicolao  de  Zala,  Opot de  Simig,  Pelr»  de  Watkor. 
Cevrzio  de  Rtthmh  Comitalut  tencnlibutu  's a' t. Ismét I/. 



sai főbb  Nemesség, vagy is a' Nemzetségi ágozatok kö-
zül sokan elszegényedtek Volna , *s Kéza' Krónikája 
vént is o) a' Várok* hivatalaira, 's jószágaira szorullak;' 
*s midőn a' Királyok ktsdették a' Vár Jósadgait él ide-
gcniteni, a* Jobbágy nevezet a* szegényebb sorsú emberek-
re is által származott, 's már ekkur több nyomaira 
találhatni, a' Privatos Nagy Urak' tulajdon Jobbágyainak 
is, de a* kik fnittdV  mellet bizonyos szabadsággal fel 
ruházott;emberek, sőt acok között ré^i Nemesek, 's Tisztáé-» 
get viselők is voltak d) jól lehet már ekkor lehet találni 
nyomára annak is, hogy a* Vár Jobbágyok kik között 
különben némellyeka' régi Nemességből valók vojtaki 
Királyi Serviensek' rangjával megtiszteltettek, de a' 
melly .csak onnét eredett, mivel az illyen Var Jobbá« 
gyok a' Vár Jószágaiból bírván, a' Várok' fő  Ispát 
pyai> *s azoknak. Jíírásága alá tartoztak j 's nem- a* 

András egy 1233, Oklevelébe a' többi közt mondja: t r el 
promittimua  per not et ívccewQft*.  nostros cont^ittftre  tingu-
Ijt  anuit,  et dare  falatinum,  vei alium  ie Jobagionibut,  no-% 
tirit  " Ismét Bqrs Bán egy 1233. Oklevelében mondja : Job-
bagionibut  ver a \'golino  A. Epi^copo,  t Xicolao  filio  Bercit  ̂  
Laditlao  et l'opt,  Jtutice  a ütem Demetrio  periit^enitbutl<l 

JIlyen példákat számtalanokat lehet Ulálai a" régiségekben^ 
(Lásd. a' feljebb  említett könyvet-, 

c) Kéza Krónikájában a' 144. lapop p\va«hatpi Í m Jol/agiosei  vera 
Cattri  tűnt  pmuperet XoHilet  , qui ad  Regem qeaientet  , teri 
ramtit  tribuit,.  de  Cvtfvi  territ  ttf  pheuda Cat(fir  ét  Cat-
trum gyerra; ffmppre  cuitodirent  " 'a a' t, 

4) Egy I22Ü. Qklevélbc» ^ e k t a l á l t a t ^ „ Pa^a fokqgiqne  Cat-
ttri  Bortientity  ef  func  Curiali  Comite  ejutdem  Cattri  's^' t. Is-
mét egy 12'<|ü. Oklevélben : >\el testei  prodneerent  de  omnibtn 
kominui^gentibitt;  tfilicet  Servie»(ibut  Regit  x et\de  Jobba-
gionibut  Cattri,  et de  aliit  hou\nibut  qui tunt  ge^ere li-
terit  It  banae famae's  a*'t. Ismét egy 1232. Oklevélben 
ezek „ et mitlti  JaAbagianet  Soii/et  ejutdem  Eeclet\ae  'a a' t . 
Lásd Codex  Diplom.  Hung.  T. III. V. II. 



m 
Királyi Zászló alatt mint a* Serviensek, hanem a' Fő 
Ispányok* Zászlója alatt vitézkedtek e). Ismét későbben, 
minekutánna a* Vár Jószágai a' Jobbágyokkal egyetem-
ben mind elidegenittellek, '« Priválusoknak elajándékoz-
toltak, a'Jobbágy nevezet a' Szántóvető emberekre is áltál 
származott, a' minthogy találhatni nyomára annak, 
hogy III. András Hirály' idejében azon nevezet alatt már 
a* Parasztok , vagyis Szántóvető emberek értetődtek ; f) 
Mindazáltal a' Jobbágy nevezet még ez után a' később 
időben sem illette a' legalsóbb rendű Parasztokat, vagy 
is Szolgákat, mivel még 'Sigmond Király' idejében is 
a1 Jobbágyok bizonyos szabadsággal felruházott  érabek 
rek voltak, kik a* mint említettük ,a'.Magyar Polgárig 
alkotmány* változásával, midőn a9 Várok' jószágai már 
mind elidegenítetlek a' Várok' földjein  lakó Várkatonák-
bpl, ydvaruokokhól, 's más szolgálatot té,vő'emberekiből 
e) Az e' félének  a' többi közt nyomára akadtam András. KirAljr 

nak egy 1217. Oklevelében, holott is a' többi közt monda-
tik t „Hinc est ntique quod nos npsri íjdelis Uruz Jobagio* 
,, nis S. Regis de Zala servi(iuin nobis in .adventu nostraa 

charissimae Co.njugiq Yoles, fideliter  impeqsum cognosceftes 
,, — ipsum cum tribus fratribus  uteriöií "Mágus Cozma,"Svépsa 
„e t cum haeredibusipsius etfratrnm  snoram Kábitfs  , et ha^ 
„bendisS Jobagionibns 8. Regis de Cadtik- 2aiadteiU& 
,, exemptum liberum et immunem perma^e.re praecipimua, 
,,re$i* statnentes auctoritate, ut liceat tpM ina, com fráti 
„ tribus nominatis — et cum praediis T. T^ jwriter eorun-
,, dem ad eos jure haergditario pertinentibua, aurea et 
„perpetua perfrui  libertate, et inter Serywntw Regis an-
„ numerari perpetuo" 's a t. (Lásd Gödi'  Diplom.  Hung.„  T . 
III, V. I. pag. 198.) Melly Oklevél' szavaiból kitetszik, hogy 
as említett, jóllehet Vár-Jobbágy volt, 's jóllehet örökös bir-
tokos volt, mindazáltal felemeltetés  gyanánt szolgált npkie 
a' Királyi Serviensek' sorába jönni. 

f)  111. András Király 1298. 70. T. Czikkelye e'képpen szól: 
„ Item  quilibet  Huiticu*  *eu Jobagio  alieujui  Noiilit  u a' t. 
(Lásd Syllog. Dserctor. pag. 50.) 



lettek, g) Sőt a' Vár- Jobbágy ok még az 1467: 2Ík T. Cg, 
általis mintegy Nemeseknek neveztettek. Nem csuda tebát 
ha még Verböezyis azt mondja ; hogy a'Jobbágyok régen-
ten bizonyos szabadsággal bírtak, de Ulászló Király alatt, 
dz általok okozott zenebooa miatt szolgaságra taszíttat-
tak,h) melly alól némelly; részben csak a' későbbi időkbo 
azabadultak ismét feL  Kgyéberánt erről bővebben máa 
kor különösen fogok  értekezni. 

VII. F e j e z e t . 
Jí  Bárókról  vagy is Szabad  Zászlós  Urakról  és 

a Bandérium,  eredetéről  rövideden. 

Minekutánna a1 Magyar Nemességnek első eredetét 
már tudjuk,. 's arról is emlékeztünk volna, hogy azon 
Nemzetségek, kik a' Haza' elfoglalásakor,  's némellyek 
azatánis osztályba Jószágot kaptak, a' magok Zászlójok 
alatt vezették Vrtézzeiket a*Haza' oltalmára, igen könnyen 
által láthatjuk , kik voltak, 's honnét eredtek a'Bárók, 
vagy is Szabad Zászlósok Hazánkba? Ugyan azért tudni 
kell, hogy Báróknak* már némelly más Országbeliek is 
azokat n e t t ó k , kiknek szabad Zászlójok volt, *s azon 
Zászlójok alatt számos Vitézzeiket, 's VasallusaikatJvitték 

.. il ''  • i.:-. i • • . , 

g* fligmond.  Király IL T. K. 6-ik Csikkelye e' képpen «zóll, 
- „Sanriiau* {Waeterea ut a modo in antea Cives Hoapites seu 

; > „Jobagionea noatri Regalea de ooatris Civitatibus, Posses-
--.-•• „sioníbns , Opptdia,, et ljberi» Villis Castrorumque tenutis 

„ad Eccleaiarum, Nobíliym, et alteriui praeem>nentiae ho-
„minnm Poriaemones,' e t e converso earumdem Eccleaiarum 
„neo non Nnbilium ^t alterius praeeminentiae hominum Joba. 
„giones, in pracfatas  no»tra« püssessionea, Castrorum nostro* 
„mm tenutas, et generaliter quilibet liberae Cenditionia homi-
„nes 's a* t . i ( Melly utóbbi kitésel azt matatja hogy a* Jobbá* 
gyok szabad állapotú emberek voltak, 

fc)  Lásd Verbüczy Hl. R. 25. Cz. 



Táborba, (4) Jllyen Szabad ^szlosok votyaknállunk 
azok a* Jövevfriy  ,'s idegea Jfteiozetségfkist  , Jyk vagy a* 
Haza' elfoglalásig-,  vagy osztályba, . vpgy ismék 
Királyi AdpQiápyJraellett Jószágot (fjpprejlilfis) 
nyertek a' I J a ^ a , 's ezen u^vbfyí^  köjpp^.farlpfla^  a' 
Főbb Papok if  » mipt az É r ^ m ^ Piiapykok, Aputok, 

a* t. (b) : Azon Jószágokért tehát; tarlpztqjc ajs pllyano^ 
magok Zásaslójpk alatt Jiiqonjos száíjajf  ;.£aJgníiságot 

tartani, 's háboiú'idcjén a'Hü»a'olfaJLmára  siejnj» melly 
Záfzlóally^  katyn£s<jgot a' később, időkbe Panjieriurana}^ 
nevezték, ajk^lrji^int ezen szót? IBfindg,  m e l l y é £#aport 
ér te lme v « y 9 « M V ^ W ^ ^ ^ P - H . 
kpzül n«ig ^f-M^  «wyi jóságot hogy egy;\ 
Katonaságot ki( áJUlhattak volna , az,pllyaj}a^ i^bt^en állott 
tak öszve, hogyegy Zászló ki c) 
Innét tehát kiki állal láthatja mind azt, mi volt légyen 
a* Bandérium ? mind pedig azt, hogy kik tartoztak 
deriumot tártarii; valamint iiinét lehet aztis még-1 magya-
rázni, miért a9 régibb időbe áz Érsekek VPdfcpÖkök  is 
személyesen jelentek meg af  Táborba? 's sokan köpülök 
éleleketis felálcjpzták  a' Haza' oltalmiért. A* később időbe, 
aeonban mldöa a' főbb  hivatalba lévők miategy $l«ösé<-

—U  » 

a). Du Fresne Gloasariuntába lehet ezeket olvasni: „Quo sennu 
„etiam Franci Barones appellant, qui Vexilla in praeliis 
„educunt, et cum Vasallis suis praeeuntibus iisdem vexillis 
„in praelio pro Rege pugnant" (Lásd a' Magyar  Gyüker.  régi 
Sem*, a' 101 -ik lapon.) ^ 

b) Hogy régenten a' főbb  Papok , mint a' Püspökök is Káróknak 
neveztettek, kitetszik András Királynak egy 1235-iki Okleve-
léből a' hol a' többi közt azon Király mondjai „Cum eunn 
„venerabilia Páter Dominus Hartholomeus Quinque.pcctésien-
„sis Episcopus, noster Baro üdeliaaiinus" (Cod. Qipl.Hung. 
VL p. 130.) 

e) Lásd T . T. Horvát István Urnák Magyar  Gyek.  Aemz. a' 
102, J03. lap. 



get kezdetlek magoknak ^alajdonilani, a' többi Bárok 
felett ,  's midőn már asr Ország'főbb  hivatalaira nem 
csak a' Nemzetségek, han^ty néha más alább való szár-
mazású emberek is emelteitek, a1 Biroságb kétféle  lett; 
azok kik születéseknél fogvais  Bárók voltak, Termé-
szetes Báróinál  (fiardaes-tiaturales)  a* kik pedig a'főbb 
hivatalokat, mint a'I>álhtinnsság, Ország Biróság, Fő 
fspányság,  Bánság, 's a* t.'viseltek, Hivátalbeli  Bárólnak 
(Barones ex Offioio  tales)?s későbben Ország Báróinak 
neveztettek (d) Mellyré nézve nem kell azt gondolni, 
hogy az Ország Bárói névezét alatt régenten csak a' Vér-? 
böozy 94̂ -ik Ozimjébe emlitettek értetődtek volna, mivel 
több Oklevelek'bizonysága szerint, régentem mindenFd 
Ispányqk ügy szólván,1 az Ország-Bárói közzé számlál-
tattak ,e) 'sVerböczy tévedése legiukább onnét történt, 

, ( > % i -

4) így ég? ki Oklevélbe a .ezek <ftláH«tn«k  : „Item Barotie» 
„ex Oífieio  ia Hupgaria.D, Palatínus H^ng. lX Comes Cu-
„riae Re^iae Majestatis, Ds. jMa^ister TavernicofumReg.  Maj, 
„O. Thesaurariu$ R. Maj. D. Marschalus. Item Princi^es in 
„Hungar^a: Dominus Banus Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae. 
,,D. Despotus Serviae. D. Banus Boznae D. Vajvoda Vata-
„chiae. D, Vajvoda Austriae. D. Banus Machoviensis. IX. 
„Banus Nándor-Alöensis. D. Banus Zevriniensis, D. Comes 
^Thcmesiensís , D, Comes Posoniensis. Item Barones Natî > 
vrales in Hungária : Dominus Dux Laur. de Ujtak. Domini 
^Comites de Frangepanibus, D. Comes Scepusiensis, Domini 
„Comites de S. Geor|[io, et de Bozin, Domini Comites de 
„Corbavia , Domini Comltes de ZriniQ, Domini d$, Losoncz, 
„Domini de Perin , Domini de Rozgon 's a' t ." (Lásd Schwart-. 
ner lntroi.  in Rtm. tírplom.  Budae 1802. pag. 207.) 

a) Béla Királynak egy 1288-iki Oklevelében ezeket olvashatni: 
„Praesentibus A n d r e a Posoniensi Comite , Dominico Magistro 
„Taverntcorum nostrorum, et Comite Nitriensi , Nicolao 
„Csoogradiensi, Renoldo Vesprimiensi , Comitibus, Thonia 
„Comite Capellae nostrae, — aliisque complaribus Regni 
„noitri Baronibus" Jllyeuckre (übbek{e tehet tal^ni Ré-
giségekbe. 



mivel régentea az Oklevelet'» végezetjein leginkább az 
Ország, 's a' Király' Fóbb emberei t-'a  a* Véghelyeket— 
kormányozó Ispányoknak neteik, kik a* Vég-helyek' kor-
mányozásának tekénteléből az Udvar előtt kedvesebbek 
voltak, említettek, f)  Végre a' Mohácsi veszedalem után 
a' Báróaág személyes meg tisz&eltetésaé lett, 

VIII. F e j e z e t . 

4' Palatínust  vagy Nádor  lspányi  hivatalról. 

A* Palatiuusi hivatal nem yglt idpgen dolog a* Kül-
földön  sem« mivel annak a' régiségekbe elég nyomára, 
akadhatunk t '« Hazánkba ugy látszik, Sz. István Ki-, 
rályunk' Uralkodása alatt származol^. Hivattak régenten 
deákql, Comp» Pa latiig  vagy Corr^es  Palatínus  qéve-
eettelis, Magyarul pedig Nádor Ispánynak, melly Magyar; 
név, hogy honnét származott légyen, nem bizqnyos. Né-
ipelly Tqdósok. *s a' többi közt Timgq is (Lásd Imago 
fiiing,  antiquae et novae pag. 42. 45.) a' Nádqr neve-
zetet azon Tóth szótól Nadwnr melly Udvari Fő tisztet 
{.esz, származtatják, valamint szjple az Ispány nevezetet 
js Tóth eredetű szónak lenni állítják, dc ez én csekély 
vélekedésem szerént a|ig}iQ ném hibásan. Ugyanis ha igaz 
pz, a' mit maga Timonis a' mondott l^elyen említ, hogy 
a' Nádor spqt régenten e' szerént: Nagur  irták ki , ak-
kor kétséget sem szenved , hogy az Nagy  Urat  jelenlelt, 
ipivel fégenten  a' g belü mellé a* lágyító y belü nem 
használtatott, 's azon 14gyitásnal( többféle  formája  csalt 
a' később időbe jött keletbe; a' mi pedig az Lspáuy ner 
vezetet illeti: prre nézve jfleg  lehet; jegyezni, hogy Kéza 
Krónikája szerént, már Atilla idejébe, Kqn, vagy is 
JHunqus nyelven a' Tábori Kapitányok Spánuknak,  vugy 
is Ispánoknál  neveztetlek , 's nevezetesen azok, kik az 

fj  Lásd Verb. 1. R. ÍM. Ca. a' + alatt. 



Atilla' idejébe KalaloiHjiAba.fiiaradLak;  melly Spánoknak, 
vagy Ispánoknak nevezeUKapitányoktói vfttte  ulobb Spa-
nyol Orsaágis a' deák Ispama  vagy Hiapafiia  nevezetét. 

szerént tehát ugy iléhttpe vélekedni , hogy a' JNádor 
Ispány ségenteo. nem egtyehet tett Volna., mint Nagy  Ur 
Inpány-j  hivattathatott. pid^gN agy Urnák , mive.La' többi 
Fő Ispányoknál méltóságára nézve fellebb  való volt; a' 
minthogy mos} a^n^ sqofcatljin^non^*  f  Magyaroknál 
az illyen forma:  Nagy  Űram  Ispány  Uram,  '*  több 

íDe  «'küUQttiM^VAkily  bélJ^Uomv  aaerént la 
lesiet vélekedni, hogy a' Nádor  nevezet, régente^ alig 
há nem ííándor is lehetett,. minthogy. mósVis vagyon a' 
ltla^yaroknak Nándor  Fejérvár  neyezej jé, 's  azt tárton^ 
hoíjy a* Nándor szónak kellett régenípn válapij, ollyat 
jelenteni, melly a*' Palfttinusi  Méltósághoz tartozott, de 
azon qzó jelentésének érüelmér^ síjíiol sem akadhattam. 
Éj^éfeeránt,  Timon m. c. lapján azt jegyzi meg, hogy' 
IV. B í̂a, al̂ Lt aví^áj]ói| Ispányságot kiki osalc esztendeig 
viselhette, mivel bátorságosnak nem tartolták azt tovább 
egynél hagyni igen nagy tel^éntflek  ,és hatalinok niiall) 
Ugyan is már II, Andriís Arany Bullája 31 Czimjepek ezen 
szavaiból : „Ita  quoá ipsam seríptúram  prae pculis 
semper haben$, tiec ipse deviet  in aliquo praedédó-
riim , neo Regem vei Nobiles  seu alioa eonsentiat de-
viare" az tetszik ki , hogy a' Palatínus Bi ró volt'min-
denkor a" Király, ép a' Nemzet kőzött, valamint ezen 
hatalmát világossal^ még is erősítette 

Ulifsáló  I .T. K. 33. 
1574: 18. Ismét í. faá'tyásV.  T. K. 6cfik  Czikkelye, dé 
Öfficio  Palát,  mellyre való nézve a' Palatínus Albert 
TVK. adik Cz. Ulászló J. 'T. K. 33. Cz. 's a* t. érteline 
szerént mindenkor az Ország'megegyezésével választatott. 
Különben a' mint 9z. László Királynak Törvényei mulat-
ják, b) a' Palatínus már abba az időbe a' Királyi Kúriába 
a) Lásd Kéaa' Krónikáját a/. 51 lapon. 
b) Lásd S*. László ÍM. T. K- 3, Feje*,-



mindenféle  emberek' Ügyeit i télheti e, azon kivül pedig 
csak az Udvarnikoknak, V még azoknak iigyes bajos 
dolgait intézhette, kik magok jó szántából mentek hofezá. 
Hí. Béla. Király idejébe ismét a' Fejérváron minden Esz* 
tendőben tartatni szokott Országos Gyülekezetek, ha a' 
Király ezcnclyeien jelen nem lehetett, a' Palatínus elöl* 
ülése alatt tartattak , *s Ő Ítélte az Ügyes bajos dolgokat; 
melly szokás későbben Ildik András Király Arany-bul-
lájának I-sö Czikkelyeáltal meg is erősítftelt.  Valamint 
némellyek szerént cj ngyan ezén Király alatt jöttkétatbé 
aü is, hogy A1 Palatínus a\Királyi Kúrián kivülis min-» 
denféle  emberek' dolgait Ítélhette, kivévéu a'Nemzetsé-
geknek dolgait, mellyekbe a'Palatínus csak a'Nemzetségi 
Btrónak jelenlétében, a' több Vármegyék' kihirdetett 
Gyűléseiben, (proclamatae Congregatiónes plurium Co-
mitatinim) 's nem is valamelly Várban, hanem azon kivűl 
ítélhetett, d) mellyel ha valamellyik Fél meg nem el&L 
gedett a' Hirály eleibe vitetett a' Per. Kivévén továbbá 
tíz  ngy nevezett Serviens Nemeseknek Főben járó dolgait, 
mellyeket a'Király' híre nélkül elnem végezhetett, azaz: 
minekelőtte az ollyan dolog végre hajtatott volna, szük^ 
ség volt azt a* Király eleibe terjeszteni* e) Kivévén vég-
tére az Egyházi szentélyeket * ajE%)zvegyi jutalmat, a* 

c) Lásd Pauli Hajnik Hint.  Jnr.  Hung.  Bndae 1807. Tab. IX. 
Kgyeat II. András 12*22. T. K. 1-só C/.ik. 

d) T. tf.  Horvát István Urnák régi  Gyök. Mtrgy.  Xems.  a* 105 I. 
e) Lásd a' üylloge  Decr. Czimű Könyvbe a* 1231-iki T. K. 1». 

Cr.. Ugyan csuk erre mutat IV. Bélának egy 1238-iki Okle-
velei*, mclljhe mondatik: „Villirus etiam ipsorum (srilicet 
„Civium de Szombat) una cum duodecim melioriltus de villa 
,,ad exhibeudam justitiam deputritis hominibiis «•jusdem villae 
„vei de aliia pro Crimiue in pndrn dUlrictu cumniissq de 
«.empitationis , vei atiam quameunque peenam infligendi  ha-
„beat potestatem nisi Nobilis exstiterit; cujus JudUium 
„Majestati ttegiae reservetur. 's a' t. 



Házassági, *s más Egyházi dolgokat tárgyazó Ügyekét, 
mellyek a'Sz. Szék eleibe tartoztak, f)  Továbbá vagyoa 
nyoma már IV. Béla alatt a' Nádor Ispányi Törvény-
széknekis (Judiciura Generale seu Palatinale) mellybe a1 

Palatínus a' Gonosztévőknek dolgait ítélte, a* mint több 
régibb Törvényeink bizonyítják. Valamint a?t ís szük-
ség tudni, hogy a* Palatínusoknak már a* régibb idők* 
beis voltak All-Birái, vagyis Vice-Palatintissai, kik midőn 
azok reá nem fértek,  helyettek ítéltek. Egyéberánt a* Pa* 
latinusi hivatalhoz már I48ő-be a' Királyi Helytartói 
(Locumteneus Aegiu*) hivatalis kapcsoltatott, g) de azon-
ban nem voltak azután folyvást  minden Palatínusok egy-
szersmind Királyi Helytartók is , kivált a'F« Austriai 
Ház' Uralkodása* kezdetében, a* midőn is kivévén Nádasdy 
Tamás Nádor Ispányt, egész Ildik Mátyás Király Ural-
kodásáig a* Nádor Ispányi hivatal helyett a* Királyi Hely-
tartóság foglalt  helyet. Végtére meg lehet jegyezni azt 
is, hogy a* régi időben az Uralkodó Király-Fiaknak, 
vagy is Ifiabb  Királyoknak , és az Esztergomi Érseknek 
is voltak tulajdon Palatinussaik, a' mint azt némelly ré-
giségek bizonyítják, h) 

I X . ^ F e j e z e t . 

Az Ország-Birói  Hivatalról. 

Az Örszág-Birói hivatal szinte a'Királyi Uralkodás» 
sal kezdődni látszatik, 's neveztetett Deákul Judex  Cu~ 

f)  I^ásd in Stjlloge  Decret.  az 1231 T. K. 17. Cz. 
g) Láad az 1485. 10. T. Ca. 

h) litván ifiabb  Király egy 1262-lki Oklevelében ezeket mondja : 
„quod ti  Comet  Palatinut  nontcr — Baronibut,  teit  Servictt-
libut  Carittimi  Patrii  nottri  '« a* t." Iámét Bélának egy I2G3 
Oklevelébe mondatik i , , 'W ejmdtm  Ecc/tiiae  $triganicniii 



riae  vagy Comes Curiae  Regiae , vagy Judex  's Comes 
Curialis  Regi* 9 vagy Regiig;  vagy ismét Aulae Re-

giae Judex  (Lásd Cod.  DipL Huug>  T. IV. V. I. p. 142) 
nem külümben Regni Hungáriáé  Judex  Cur iae; melly 
nevezet Magyarul nem egyebei jelent, mint Királyi Ud-
var-birót, *s ha nem hibázom úgyis látszik » hogy eleinte 
az Ország-Birája» csak a1 Királyi Udvarhoz tartozandó-
kon bíráskodott) mivel az Országra nézve a' régi időbe 
a' Palalinus vitte a' Királyi Udvarba a'Fö Bíróságot; ide 
láttatik czélozni Kálmán Király' 1. T. Hönyvének l l . é s 
12dik Fejezetjeis, melly utolsóban mondatikt „Ducis Mi-
nistri qui in Mega  Regis sünt, et Regis qui in Mega 
Ducis sunt, ante Comltem,  et Judicem  : Minoresvero 
ante Judicem  delit  igen tu itt ha nem hibázom a' Comes 
szó alatt a' Comes Palatínus vagyis Nádor Ispány, a' Judex 
szó alatt pedig a' Judex Gnriae , Vagyis az Ország-birája 
értetődött. Ezen állításomat ugyan igyekeztem volna bő-
vebbenis megpróbálni, de mivel az igen régi Oklevelek 
között mellyek kezembe eddig meg fordultak  , ennek nyo-
mára nem akadhaltam , ugyan azért bizom a* dolgot azok-
ra , kik e' részben kedvezőbb környülállások közt vágy-
nák . Akár hogy légj'en azonba a* dolog annyi igaz, hogy 
az Ország'Bíráinak is időrül időre nevekedett a' hatalmok 
annyira; hogy már II-dik András alatta' Királyi Kúriá-
ban de nem azon kívül, mindenféle  embereket ítélhet-
tek ; a) Úlóbb pedig midőn már a* Palatínus a' Királyi 
Kúrián kívül is ítélhetett, ha azon ítélettel valamellyik 
Fél meg nem elégedett, és ha a'Királyi Felség maga sze-
mélyében nem itélhetett, a' fellebbvilel'  utján az Ország-
birája eleibe került a'dolog bővebb megvisgálás végett b) 

Judice*  videliret  J'alatinut  wut" a' Lásd Cod.  Difi. 
Hung.  T. IV. V. III. 73. és 134. 

a) Lásd BE 1222-iki T. K. 9-ik Cz. 
b) Lásd a' Magyar  Gyiiktr  Semz. a' 105. lapun. 



's ugyan azért későkben Királyi  Személyes  Jelenlétnek 
is (Pefsonalis  Praesentia Regia) neveztetett, c) Vágynak 
ngyan iíémellyek, kik az 1536-iki T. K. 15. Czikkelyé-
nek ezen szavait: tpsé (scilicet Archi-Episcopus Stri-
goniensis) juxta- formánt  generális  Decreti Regni, 
tamquam Personatis  Májéstatis  Regiae Praesentia, 
unus ex Judicibus  Regni Ordinariis  esse censeaturu 

vgy m igyarázlák, mintha itt a'PersonalisPraesentia neve-
zet az Esztergomi Érsekre értetődne, következésképpen 
azt hitték , hogy az Esztergomi Érsekei kelletik az alatt 
érteni, dé hibásan mivel azon Törvénynek szavai csak 
hasonlatosságot jelentenek, mintha azt mondanák; hogy 
valamiht a' Királyi Személyes , ugy az Esztergomi Er-
Bekis az Ország' Rendes Birái közzé számlállassék , és 
ezen állítást látlallnak számlálom régi Oklevetekis bizo-
nyítani, a' holott az Eszte^gami Érsek a' Király Szemé-
lyébe (ha csak egyenesen arra nem rendeltetett) sóhá 
nem itélt, ellenben pedig az Ország Bírája a* Király' 
Személyébe számtalanszor ilélt; a' honnét most már, 
hogy mi volt légyen régen len a1 Személyes  Királyi  Je-
lenlétnek  . Hely  tartúja  (Personalis Praesentiae Regiae 
in Judiciis Locumtenens) kiki állal láthatja. Egyéb* 
eránt szükség tudni, hogy illyen Judex Cnrialissai, 
Vagyis Udvur-birái voltak nem csak a' Királyoknak , 
hanem a*. Királynéknak , d) nagyobb Hivatalba lévőknek 

c) Régenten kiilömbség volt a' Speciális  praesentia  Regia,  a' 
Spirituális  praesentia  Regia  , és a ' Personalis  praesentia  Regia 
nevezetek között, mivel az elsft  magát a' Királyt , a' másik 
az Ország PrtméssáC, a* harmadik az Ország Bíráját jelen-
tette , a' mint ezt T. T. Horvát István Ur az J81U.iki Tud. 
fiyiijt.  IX. Kötet 8(i-ik lapon bölcsen megjegyzett*. Egyez-
tesd erre nézve az 145Ö*iki T. K. 35. Cz. (in Sylloge  Decr. 
p. 172.) 

d) A' Királynék' Judex Curiátissainak nevek több régibb Okle-
velek alait ( nilítellnek. lg)' a'többi közt András kiiúlynukls 



e) és a* nagyobb Nemesek nekis f)  melly környülállás fel-
lebbi állításomat szinte bizonyítani láttatik, valamint aztis 
szükség tudni, hogy régenten egyszerre két Ország-Birák 
is voltak, kik közül az egyik Nagyobbnak,  a* másik 
Kissebbnei  neveztetett, g) 

X . F e j e z e t . 

Á* Tárnok-,  és  Lovász-Mesterekről,  és  egyéb 
Királyi  Udvari  hivatalokról. 

A1 Tárnok-, és Lovász-Mesteri (Tavernicorum et Aga? 
zonutq Regqlium Magistri:) hivatalok: szinte a' Király-
ság kezdetétől veszik eredeteket Hazánkba. 4 ' Tárnok szó 
veszi származását ezea szótól Tavar  vagy Taver,  melly 

egy 1209-ik Oklevél alatt ex olvastatik „Petro  Curiali  Comite 
Regina?1  '• a ' t . Lásd. Cadex.  Dip. T. III, y . II- pag. 470. 

e) Egy 1231-i ki Oklevélben mondatik: uEgo Cehen Jobágio  Cattri 
Miaunientit,  et Curialit,  Comet  vice Xicofai  Comitit  ejut-
dem Cattri"  (Lásd Cod.  Dip. T. III. V. II. pag. 188) Ismék 
Róber t Kárólynak egy 1323-iki OkléveléBeh' l e h e t olvasni: 

. „quod Comite  Fetro  Judité  Curiae  Magnifici  Viri  Demetrii 
Magittri  Tavernicorum  nottrorum  ab una parte  'B a' t." (Lásd 
Bevezetés  a' Dipl.  111. R. 47 lap) 

f)  Egy 1181-iki Oklevélben mondatik: „Elelit  Curialit  Comet 
Froue"  'B a' t. Ismét egy 1184-iki Oklevelében a' Fejérvári 
Káptalan mondja: „Quod Abbat cum duobut  Fratribut,  et 
Curiali  Comite  tuoil  (Cod  Dipl.  T. II. pag. 200, és 202) 
Továbbá egy 1230-iki Oklevélben : ezek ;,a Mathia  Curiali 

4 Comite  Archiepitcopi.  Slrigonientit  ' s - t ' t . " (Lásd a' ni. k. 
T. IV. V. 1. pag. 25C) 

g) Geiza Királynak egy 1158-iki Oklevelébe (Cod.  Dipl.  Hung. 
T. II. p. 152) olvashatni '„factum  ett  hoc Kitriae  praeten-
libut  dictő  Arc/iiepitcopo  % Appa Curiali  Comite  Majori, 
F.meriru  reru Minoriil 



utóbbi Laponi&i nyelven Kincset jelent, a) 's  meglehet, 
hogy ezen szó régenten nillunkis azzal a'jelentéssel hírt, 
midőn még keletbe lehetett, annyival inkább mivel a' Tár-
nok Mester régenten valósággal Királyi Kincs-tartó is volt, 
s ugyan azért deákul néha Thesaurariua,  néha Camera-
rius Regius, vagy Regni nevezet tel tiszteltetett meg. Illyen. 
Tárnok Mesterei voltak nem csak a' Hirályoknak, hanem 
a' Királynéknak, 's Király Fiaknakis, a' mint több Ré-
giségek bizonyítják* A' Királyi Tárnok Mestereknek kö-
telességek volt f en t en  a' Hirályi küLő gazdaságokra , 
mint a' pénz, VsóBá nyákra, azoknak használására, a' 
Kilenczed', 's Tized' beszedésére, 's több a' félékre  fel-
vigyázni mellyeknek rendes elintézésére nézve a' Tárnok-
Mesternek áz Országba több Alattvaló Tisztjei voltak. A' 
honnét kiki meg ítélheti, hogjT ez régenten is az elsők köziil 
való hivatal volt, 's hogy ez régéojtén mint egy a' N. M. 
Királyi Kamara'helyét foglalta  el, 's ugyan azért Hiva-
talának illy üagy tekinteténél fogva  a' Tárnok Mester már 
III. András Király* idejében Király' 's az Ország' meg 
egyezésével választatott, b) A" mi továbbá a* Királyi 
Lovász Mestert,illeti: ennek az Országban lévő Hirályi 
Ménesek voltak gondviselésére bízvaj A' Királyi Pohár-
nok és Asztalnok Mesternek (Pincernarum et Dapifera-
rum Regalium Magistri) pedig, mally utóbbi régenten 
Senescalcus  vagy Seneschallus  nevezettel is fordul  elő 
a1 régiségekben ú) a' Hirályi Asztalra volt gondjok , nem 
ugyan olly formán,  mint haök magok személyében szól-

al Lásd a' sokszor emiitett Rajzolatokat  a' 75 lap: 
.1>J Lásd az 129L T. K. 9-ik Cz. in Sylloge.  Decrct.  Comit. 

pag. 18. 
c) a' Codex  Diplomaticut  Czirnü Könyv III, K. I . Darab. 381 

lapon András Királynak egy 1222-iki Oklevelében ezeket 
olvashatni : „fíemetrio  Senetealeo  (Magistro Daptferorum) 
's a' t. 



gáltak volna a* Királyi Asztal körül, hanem valamint a' 
Királyi Tárnok, és Lovász Mestereknek, ugy ezeknekis 
voltak Alattvalóik, kik kormányaik alatt voltak. Ezeken, 
kivül még voltak Ajtón-álló, és Szoba-Mesterekis (Jani-
torum, et Cabiculariorum Regalium Magistri) kiknek ha 
neveikről Ítélünk, tudhatjuk , mi kötelességek lehetett? és 
ezek valamint a'Kancellariusok is értetődtek alkalmasint 
a' Királyi nagyobb Ministerek nevezete alatt régenten, 
d) mivel a' mostani időben fel  állított Ministereknek a' 
régiségekben semmi nyomát sem találhatni. Ennyi tehát 
ezekről elég légyen, most már térjünk által a' Várme-
gyékre ; 's az azokban lakó Népekre. 

XI. F e j e z e t . 
• J 

-A1 Vármegyékről  ét  azoknak eredetéről... 

A' Vármegyéknek Magyar nevezetei ezen két szavak-
ból Vár  és Megye  származik. Hogy a* Vár  nevezet 
valamelly erősséget tészen kiki tudhatja, hogy valósá-
gos Magyar szó légyen, azt az Avar, Varchuni,  'Va-
rangi, Várdaeit  's a' t. Szittya eredetű Népeknek ne-
veik eléggé védik. A' Megye  szó alatt , hogy} a' Várhoz 
tartozó földek  értetődnek, szinte bizonyos; 's származik 
ezen igétől Megyek  vagy Menni*  melly mintegy azt 
jelentette; hogy a' Várhoz tartozó földeknek  határán, 's 
az abba lévő Bíróságnak hatalma mennyire ment, vagy 
terjedelt légyen? A' Megye szó a' régi Oklevelekben, 's 
Törvényekben néha el deákositva, vagy az azon időbeli 
Helyes-irás' rend szabása szerént Mega  nevezettel is fordul 
elő, a) a' honnét némelly Tudósok, 's az egész Világot 
tótosítani kivánó Hazafiak,  azon nevezetet a'  Medza  Tóth 

d) Lásd Kálmán I. T . K. 0. 11. és 12. Fejez, 
a j Lásd Kálmán Király I. T. K. 12. 'a 37. Fejez. 



szótól» melly határt jelent, egész örömmel, Vmeg elége-
déssel származtatták; de ha meg gondoljuk azt, hogy a' 
régi időbe a' g betű lágyit^sához az y betüj nem ragasz-
tatott ; ugy szinte , Hogy több Magyar szavak régenten 
nemis úgy végződtek, mint mostani időben azokat vég-
ződni tapasztaljuk, p. o. házbért,  rutség  lapis sípvei 
üdnap,  df  mostanV  Üuúsban,  rútság  lapos sipvaly 's 
Ünnep  helyet; valamint továbbá ha aztis fel  gondoljuk, 
hogy réigent,en a' Magyar eredetű szavakat az Oklevelekbe 
élís deákositatták. p. o. a' Jóbb  ági szót Jobbágio%  az 
Ör , vagyEur szót; Orii, deák végezetekre által változ-
tatták, azonnal eloszolhalik minden kétségünk az eránt, 
hogy a' Mega  vagy Megye  valóságos Magyar, 's nem 
Tot eredetű szó légyen, annyivalis inkább; mivel a'Tolok 
régenten a' Vármegyék Fő-IspányaiL el deákosffva  Jup-
panüsnak,  a* Vármegyéket pedig vagy Juppánnah  vagy 
Juppanatusnai  nevezték, b) 

11 ~ . 

ti> Midőn Sfetopolch  Horváth Országnak Polgári Alkotmányt 
- adott 875-be azon Okieveibe olva.statik : „ I  na quoque autem 

, , »* Provincia  Banum ordinavit,  ideit  Ducem, — et Juppano» 
, id  eit  Comites  et Sedricos  id  est Centurionet  ex- nobilioribut 

earumdem  Provinciarum"  Ismét egy 892-ikiOklevelben ezeket 
""lttfhatni:  „Signum  mei Budümiro  Juppano  Palatii  (az az 

Comet  Palatii)  Signum  mei Zeflitero  Juppano  Cleoniae" 
Ismét egy 10fr0-ik  Oklevélben ezfelcet  olvashatni „Cutma  Ju-
panttt  de  Liccja tetfis,  Adamizo,  Ronae, Jupanus"  's a' t. 
(Lásd CodéX  Pipi.  Hifit.  T. 1. p. 191, 223, 407.) Továbbá 
Kálmán Királynak egy 1111-ik Oklevelében ezeket í „Juppani 
IAchae,  Juppani  Buchani, et Bochachi ,,'s a' t. neiii kütöni-
ben Béla Királynak a^palatoni Eklesia részére kiadott 1244 ik 
Oklevelében ezeket^* Totum  terram Juppanatu»  de  Cetina 

' "a a' t. Melly eli t s«ámláltakból eléggé által láthatni, hogy 
a' Tóth eredetű Nemzetek régenten a* Vármegyék nevezet-
jeire nem a' Mega Magyar szót, hanem inkább d' Juppa  vagy 
Juppanatus  szót használták. 



A' Vármegyék deákul ComitcUus  szóval fejeztettek 
ki, melly Magyarul annyit tesz, mint követség  , fs  érte-
tődött az alatt a' leg régibb időkben alkalmasint, vagy 
az Fő-Ispányok' Zászlója alá tartozó Katonaság mellyck 
a' Fö Ispányt követték; vagy pedig az a' csoport Nép, 
melly valakinek kormánya alá tarlozyán, azt követni is 
tartozott. A' mi Hazánkba a' Vármegyék* eredetét, 's 
elrendelését illeti; jóllehet Béla Hirály Névtelen Jegyzője 
több Vármegyéket elő hoz, mellyek az Ő állítása szer'ént, 
részszerént már a' Magyaroknak idejövetelek1 idejekor 
megvoltak, mint Bihar, Nyitra, Vas 's  a' t. résaszerént 
pedig Eleink' letelepedésekor születtek ; mint Szabolcs, 
Komárom, Bars, Borsod Csongrád, 's a' t. c) és jóllehet 
annakis vagyon nyoma , paint ha némelly Vár-Katonák, 
a' Vár' földéhez  lartozó földeket  az Ország elfoglalása 
idejétől fogva  birták volna, d) mindazáltal minthogy Sz. 
István Király'Uralkodása alatt, 's attól fogvást  több ujj 
Vármegyéknek nevezeljeire akadhatunk a1 Régiségekbe, hi-

( hotöbbnek látszik lenni, hogy a' Vármegyéknek ha nem 
eredete, legalább azoknak helyes elrendeltelése leginkább 
a* Királyi Uralkodás' idejétől fogva  veszi kezdetét. Az 
elöbbeni vélekedésre leginkább az szolgáltatott okot,-hogy 
Béla Névtelen Jegyzője azt állitja, mint ha a' Magyar 
Nemzetségek némelly általa említett Várakat, 's Várme-
gyéket, 's azoknak földjeit,  a' Haza' elioglalása alkal-
mával osztály-képpen mint tulajdon Örökségeket nyer-
ték légyen^ de ezen állítása a1 mondott Jegyzőnknek a' 

. c) Lásd in Scriptoribux  Rer : Hung  Tyrnaviae 1705 P. 1. p. 2.1. 
25. 33. 's a' t. 

d) A' Váradi Tüzes Vas próbáról s/.ólló Regestrum 368 §-l»a ezeket 
olvashatni: ,,YilIáni de Nyr , qui sunt Pistores Casfri  «le 
,,'/olnuk' inpetieruntj qunsdam liberos homiiies rjiisdem \'i 1 -
,,lae — dicentes eos extorres ; íIIí antem e rnntra dixerc *<• 
,,hal>ere terrani Coiiiniunein cum Castrensibiis a priiiia  Orru-
„piilinjie  sui Gencris 



Királyi Várakra, vagyis Vármegyékre nézve alig ha a' 
próbát ki állja, csak azért is:mivel jóllehet vagyon nyoma 
annak, hogy mind nállunk, mind más idegen Országokban 
e) némelly Vármegyék bizonyos Fó'-Ispányaiktól, vagy-
is Kormányozóiktól vették első nevezetjeket, mindaz-
által mind a' mellett azokat Örökség, vagy Vagyonképpen 
nem birták, egyedül hivatal képpen kormányozták azokat, 
így. jóllehet a* hires Hunt 's Pázmán Testvér Német 
Vitézektől, kik Szent István Király idejében jöttek be Ha-
zánkba , Hont, 's Poson Vármegyék; szinte a' régi hires 
Dubuka, és Sunád Vitéz Nemzetségektől Csanád 's Do-
boka Vármegyék, 's Besprim régi Vitéztől szinte Vesz-
prém Vármegye vették nevezetjeket, f)  de azért hol vagyon 
nyoma annak, hogy azon Vármegyéket valaha a' Neve-
zettek mint tulajdon Vagyonjokat birták légyen7 így 
lévén tehát a* dolog méltán állíthatjuk azt, hogy ámbár 
a' Magyar Nemzetségeknek még a* Királyi Uralkodás 
előtt is kétség kivül voltak tukíjdon Váraik , mind az által 
a' Királyi Váraknak vagy is Vármegyéknek helyes elren-
delletése,ba mindjárt azok mint Nemzeti feuduraok  már 
az előtt is meg voltak, egyedül a' Királyi Uralkodástól 
fogva  kezdődik, lllyen Vármegyék a* régi időben több 
számmal voltak, mint mostanában, de nem is csuda 

» 
mivel a' regi időben Magyar Országnak killyebb is terje-
dett határa, 's azon kivül'a* későbbi időkben több Vár-
megyék is öszvekapcsoltattak egymással. Rogerius Nagy 
Váradi Kanonok, ki a* Tatár futás  alaltélt, azt állítja: 
hogy abban az időben hetven két Vármegyék voltak a' Ma-
gyar Hazában, g) Ugyan ezt bizonyítja egy III. Béla Ki-
rály idejéről szólló Oklevél is. h)Bonfinius  ismét Mátyás 
c) Lásd az 1821-iki Tud.  Qyitft.  III. K. 48. lap. 
t) Lásd a' c) alatt említett Könyv 48—52 lap. 
g) Lásd in Scriptor  s fíer  : Hung  T. I. p. 491. 
h) Azon Oklevélben mondatik: „Idem  (t. i. a' Király) habét  de 

tua tertia  parte de  teptuaginla  duobu$ Comitatiiut  tűit  de 



Király1 uralkodása idejében 75 Vármegyékről emlékezik. 
Verbőczy azonban a' maga idejében már csak hatvanhá-
rom Vá?megyéket említ: i) Melly ellenkező állítások 
arra mutatnak, hogy a' Vármegyék időrűiidőre bizony-
talan számúak voltak Hazánkban, résszerént az Ország-
nak nagyobbodása , vagy- kissebbedése, résszerént, az 
újj Vármegyéknek születése, vagy a' régiebbeknek ele-
nyészése, vagy egyiknek a' másikkal való Öszve kapcsolása 
miatt. A' mi a' Vármegyék' régi elrendeltetését illeti: 
régenten az igen egygyíigyü, de azonban a' leg czél-erá-
nyossabb volt, melly régi Eleinknek mindenkor dicsősé-
gekre fog  szolgálni, 's egyenesen azt bizonyítja, hogy a* 
Magyar Nemzet a' legrégibb időben sem volt olly bárdo-
latlan , mint némelly szemtelen írók azt festeni  bátor-
kodtak. Hogy tehát a' Vármegyéknek régi elrendeltetése-
ket kiki annál világossabban által láthassa, az azokban lévő 
Tisztségekről, Hivatalokról, Felekezetekről ' sa ' t . külön 
külön rövideden fogunk  emlékezni. 

XII. F e j e z e t . 

Ay Vármegyék*  F6  Ispányairál. 

Az Vármegyék* Fő-Ispányi hivatalának eredete szinte 
a' Vármegyékkel egy idős, 's hivattak a' régiségekben 
deákul Comes Parochialis,  Comes Castri,  's néha 
Judex  Castri  nevezetekkel 'sa't- Hogy az Ispány szó 
Magyar eredetű légyen azt már Kéza7 soraiból, midőn a' 
Nádor lspányokról szóllottunk , megmutaLtuk, 'sha Kóza' 
mondott soraira tekintünk, nem egyebet tett," mint va-

reditu  annuo XXV  mi/fia  marcarum" 's a' t. (Lásd Codex 
Dipl.  Hung  T. II. p. 218. 

i) Lusd in torport  Jurit  Hung  Tyrnatiae 1751 T. II. pag. 217. 
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látni Felekezetűek Biráját, Elöljáróját, vagy Kapitá-
nyát, a' mint hogy a' Kunok az ő főbb  Birájkat, máig 
is Kapitányoknak nevezik. — Ugyan ezt muta'ja a* Fő 
Ispányoknak deák nevezete is, mivel a' Comes szónuk a 
Judex;  Magyarul: Biro szóval való felcserélése  a' régi-
ségekben nem szokatlan dolog. így az Ország Birája, hol 
Comes Curiae  Regiae, hol* Judex  Curiae  Regiae ne-
vezetekkel fordul  elő a* Régiségekben; valamint, a' mint 
fellebb  említettük, a' Vármegyék Fő. Ispányai néha Ju-
dex  Castri  nevezetet, is nyertek régenten; a' honnét 
kétséget sem szenved, hogy a' Cnmes deák szó , valaha 
Birót jelentett légyen , 's ugyan azért találunk a' Régi-
ségekbe, több olly személlyejtre, kik Grófok  vagy 
Mágnások nem voltak, *s még is Comes nevezettel em-
lítettnek azon okból, mivel a1 Nemzetségeknek Birái 
voltak, sőt a' mi) több vagyon nyoma , hogy a' Zsidók-
nak is, kik valamelly ollyas hivatalban voltak, a' Comes 
Czim megadatott, a' mint illyet Andrásnak egy 1232. 
Oklevelében is olvashatni.* „ quod  cum Judcieus  Tefia 
Comes in reddenda  ratione nostri negotii,  de  opere 
Camerae nobis in quadam  summa pecuniae remansis-
set ' sa ' t . Ugyan csak vagyon nyoma annak is, hogy a' 
Városi, 's Falusi Birák is Comes Civitatis  vei Villae 
nevezeteket nyertek régenten. A' mi továbbá a' Fő Ispá-
nyi hivatalt illeti az valóban régenten is az főbb,  's fé-
nyesebb hivatalok közzé tartozott, mellyre leginkább 
a1 Nemzetségekből valók emeltettek, 's ugyan azért né-
melly régi Oklevelekben Báróknak, a) 's néha Jobbágyok-

a) A' F<5 Ispányoknak Bárá nerezetjeiket hizonyitják számos 
régi Oklevelek, a' tdbbi közt IV. Béla Király egy 1238. 
Oklevelét e'képpen végzi ,, Praeaentibus — Andrea Poso-
,, niensi Comite, Dominico Magistro Tavernicorum nostro-
„ rum, et Comite Nitriensi , Nirolao Chongradíer.si, Re-
,, noldo Vesprimiensi Comitibus ; Thoma Comite Capellae no-
„ strae et Praeposito Ecclesiae Laurentii aliisque Com-



nak vagy is Jobbágiaknak is b) neveztetlek; későbben 
pedig minekutánna ezen hivatalokra a1 Nemzetségből va-
lókon kivül mások is alkalmaztattak; a' Fő Ispányok 
Jiivatalbeli  Báró , (Barones ex Officio)  a* hivatalon ki-
vül lévők pedig Természetes  Báró (Barones INaturales) 
Czimmel tisztellettek meg. c) Különben a' Fő Ispányi 
hivatal régeuten némü némüképpen hasonlított mintegy 
a' Basasághoz is, a* mennyiben a' Fő Ispányok a'Várme-
gyékből bejött adókból 's jövedelemből egy harmadrész-
ben részesültek, d) *s a' Vármegyékben lakó Katonaság-
nak Bírái, e) és Fővezérei f)  voltak, 's  tulajdon Zászló-

„plurimis Regni nostri Baronibus." (Codex  DipU  Hung.  T . 
IV. V. 1. p. 135.) 

b) István Király egy 1171. Levelében ezeket mondja : „ Cujus 
„ redditionis, interfuere  Jobbagyones, Ambrosius Banus Lau-
,, rentius Comes , Lucas Comes, Dionysius Comes"—*sa" t. 
(Cod.  Dipl,  Hung.  T. II. pag. 185.) 

c) Mátyás Királynak már említett 1487. Oklevelében ezek olvas-
tatnak: ,, Item  Barones ex Officio  in Hungaria  *'  ,, D. Pa-
latínus Hung. D. Comes Curiae Regiae fttajestatis,  D. Magister 
Tavernicorum R. Maj. D. Thesaurarius R. Maj. — llem  Baro-
nes Naturales  in Hungaria: Domiuus Dux Laurentius de Ujj-
lak, 'Domini Comites da Frangepanibus, D. Comes Scepu-
siensis" ' s a ' t . 

d) Láad Kálmán Király I. T. K. 25. ée 78. Fejez. 
e) A' Váradi Tüzes vas próbáról szolló Regestrumban a'104§ban 

olvasni lehet ezeket: ,,tJniversí jobagione* Biharienses im-
„ petierunt ante Micam Comitem eorum unjversos Castrensea 
„ d e Bichor dicentes, quod ipsi Castrense* bis accepissent 
,,ab eis debita Judicia , in quibus ipsi Jobagiones Castren-
„ sibus tenebantur, supradiclus itaque Judex dato Prislaldo 
„ nomine Laureutio de Villa Quesereu (Keserű) ad Judicimn 
,, ferri  Candentis missi Varadinum" 'aa't . 

f)  L'gyan csak azon most említett Regestrumban a' 304 §ban 
olvashatn^eaeket: ,,Cum Vojvoda Comes de I>obuka |»er-
,, videtet  exercitum suum." Egyeztesd erre nézve az 1222. 
7. 1231. 15. T. Cz. 



jok alatt vitlék azokat a' Táborba , a' holott is a'Várme-
gyebeliek magokat együtt a' Király Zászlója alá kapcsolták; 
annyiban azonban különböztek azoktól, hogy a' Fő Is-
pányoknak nem volt szabad a' kormányok alatt való fö-
pet sanyargatni; 's törvénytelen adókkal terhelni, g) A' 
mi az Igasság kiszolgáltatását illeti: azt a' Fő Ispányok 
tulajdon Vármegy éjekben legelsőbben csak magok sze-
mélyében vitték véghezt utóbb az Ali Ispányok is Ítéltek 
helyettek h) 's későbben némelly Nemesek is kapcsoltat-
tak hozzájok, i) méllyböl azután eredett a' Vármegyék 
Törvényszéke. Meg kell azonban jegyezni, hogy a' Fő 
Ispányok sem a* Nemzetségeknek, sem a' Nemeseknek 
semmiféle  Ügyes bajos dolgait nem Ítélték eleinte, egyedül 
későbben engedtetett meg nékiek ezen utolsóknak Praediu-
maira nézve az adó, pénz, és dézma dolgában ítélni, k) 
csollyekhez utóbb a' tolvajság 's rablás* megítélése is kap-
meltatott. I) Mert régenten a' Nemesek *s Nemzetségek dol-
gait, a' mint hellyel hellyel emiittünk, a' Király a1 Pa-
latínus , '8 a* Nemzetségi fiirák,  kik minden Nemzetség-
ből választattak, ' f  későbben az Orsz.íg Bírája isiLéltékel. 
Idővel azonban az egy Vármegyék* kihirdetett Gyűlésé-
ben, (proclaraatae'Congregationes uniusComitatus) melly 
eredete volt a* Vármegyék* Gyűléseinek, a* Szolga Bírák-
kal egyetemben a' Nemesekre nézve a' nagyobb hatal-
maskodásbeli dolgokat is ítélték; m) későbben pedig az 
Ország Polgári Alkotmányak némelly részben való vál-
toztatásával , a' Fő Ispányok' Törvényes hatalma annyira 
nevekedett, hogy az a' Nemesekre is általjában kiterjedelt. 

g) Lásd az 1222. 14. T. Cz. 
h) Lásd az 1222. 5. T. Cz. 
i) Lásd az 1291. 5. 14. 10. 17. T. Cz. 
k) Lásd az 1222. 5. 1231. 12. T. Cz. 
DJLásd az 1291. 37. T. Cz. 
in) Ugyezt az 1208. 32. T. Cz. 



XIII. F e j e z e t . 

A! VármegyélC  All-tspányairól. 

A' Varmegyék'All-Ispányi hivatalát, a'Fő-Ispányok-
nak megsokasodott foglalatosságaik  szülték; 's hivattat-
tak régenten deákul Comiles  Curiae  Parochiaríl,  Co-
mite8 Curiales  Castri,  's későbben Vice-  Comites  a) 
melly nevezetek minekutánna tudjuk, hogy a' Comes HZ.Ó 
alatt Birót, a' Curia  szó alatt pedig Udvartfkel  érteni, 
nem egyebet jelentetlek, mint a'j Fő Ispányoknak Udvar-
Biráit, Y ugyan azért ezek aa Vár' népei közül is tetet-
tek , b) és pedig egyenesen a' Fő Ispányok által; c) mint 
hogy azonban a' Fő Ispányság közönséges Fő hivatal volt 
az Országban, lassan lassan ezekn k Udvar-biráik is ré-
szesüllek az Ország' közönséges dolgaibán. Mivel először 

a) Ilogy a' Curialit  Comet,  és Vice  Comet  nevezetek ugyan 
egyet jelentettek, az az 1231. I I . és 1291. 4. és 5. Törvény 
Czikkelyeknek öszve egyeztetéséből valamint a' CUriaiis Co-
meseknek régi törvényes foglalatosságaikból  eléggé meg-
tetszik. 

b) Az Esztergálni Káptalannak egy 1226. Oklevelében mondatik: 
,, Paulo Jobbagione Castri Borsiensis et tnnc Curiali Comite 
„ ejusdem Castri " 's a' t. Ismét egy 1231. Oklevélbrn. „ Ego 
,, Ccken Jobbagio Castri Musuniensis , et Curialis Comes Vice 
„ Nicolai Comitis ejusdem Castri (Cod.  Dip. Hung.  T. AII. 
V. II. pag. 94. és 488.) 

c) Ide mutat az 1291. 4. Torvény Czik. melly ben mondatik : 
„ Nec etiam Barones suas dignitates ín certa quantitate pe-
„cuniae locare pcrmittemus. Nec Vices suis sive judicatus 
,,in Parochia conferri  ignobilibus patiemur." Ezen Törvény-
be a' Bárók alatt, a* Fő lspányokat kell érteni, kik a' 
mint elébb is mondottuk régenten Báróknak is neveztettek, 
a' Vicét,  és Judicatut  szó alatt pedig a* Vice Ispányt kel-
letik érteni. 
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az e'féle  Fő Ispányi Udvarbir;ík a' Vár' Népeire nézve 
semmi Ítéletbe nem avatkozhattak a' fő  Ispánynak hire, 
tudta, 's parancsolatja nélkül, d) 's csak utóbb engedte-
tett meg nékiek a' Vár Népeinek Ügyes bajos dolgait 
eligazítani, de aem a* Nemesekét is, e) mivel a'Nemesek' 
dolgaiban, a' mint ^lébb megmutattuk, a' Fő Ispány sem 
avatkozhatott. A' honnét kiki láthatja hogy az Ali Ispá-
nyokpak a' Nem^se^ren^zve való törvényes hatalmok 
csak a' későbbi, idpkpĵ k,. szvileménye* Hülönben illyetén 
Udvar bj cár voltad î &m csak a' fő,  Ispánypknak, hanem 
a' Kirqlyoknajk, Királynéktíak, f)  Királyfiaknak,  g) a' főbb 

d) A' sokszor említett Váradi Tüzes ras próbáról szólló Reges -
tmm 323. §ban mondatik: ,, Filii Joubagioiium S. Regis de 
,, Villa <3yán — impetierant clericum nomine Magnum — di-
„ centes ipsum extorrem — ille auteni respondit se habere 
„ separatam Jas fundi,  et Jus agri ad. tria aratra — quod 
„cum adversarii negarent, Paulus Curialis Comes de Bichor 
„ e x praecepto Doinini sui Micae Conutis , hujus Causae Ju-
,,dex constitutus, jussit Magnó, praenpminatanr Pristtildum 
,, hujus Causae adducere — supradictus ergo.Judex serie 
,, totius Causae Domino Micae Comiti recitata, et Auctori-
„ tate ipsius firmioruin  accepta, saepe memoratos homines de 
„ Villa G.ván , Judiciali sententia condeninavit." 's a ' t . Illyen 
példákra számtalanokra akadhatni a' régiségekben , melly-
bűt az Allrlspánynak Fó-Ispúnyától való függése  világ-
san kitetszik. 

e) Az'1222. 5. T. Czik. mondatik : ,, Coniites Cnriae Parochiani nul-
„tuni penitus discutíant, nisi populos sui Castri ' :" 

f)  A' többi közt András Királynak.egy 1217. Oklevelében olvas-
tat ik : „ Ochut Curiali  Comite  Reginae 

István ifiTiabb  Királynak Béla' Király' fiának  már máskor is 
említett 1262. Oklevelében olvashatni : „ Item promittiimis 
, , quod si C o m e s Palatínus Noster , vei Judex Cnriae .Nostrae, 
,,vel alii Judicen nnstri, Barnnibus seu Servieiitibus cai'is.simi 
Patris nostri" 's a' t . \Cod.  Dipl.  Ilung.  T. IV. V. III. 
pag. 72.) 



Egyházi személyéknek, h) és más nagyobb Nemzetségek-
nék,' i) melly Kítttlyi Udvar-Bíróságból a* mint elébbis 
liegnióhdottiikrázérmazotttitó'bb dá Őrszág Birói hivatal, 
's a Fő Ispányok* Üdvar BiráÍb61,V mint iriútatódott, 
lettek későbbed -a* Vármegyék" AU-Iépányjai. 

XIV. F e j e z e t. 
i >' • • > i, i ' • -, • 

4' Szolga  Birákróljs  c? Vármegyék'  Esküt  tjeiről, 

JJa^a* Szolga iBirói hivatalnak Magyar nevezetét te-
Jtéutjük, azonpal tudhatjuk, hogy azpk eleinte egyedül 
ap úgynevezett Servienseknek Bírái voltak, 's ugyanazért 
nehezteltek Szolga Bíráknak is, következésképpen ionét 
úgy is: vélekedhetnénk, hogy a' Szolga Birói Hivatal a' 
Servjensi - Renddel egy idős; ha azonban azon bivatalpak 
Jufax  Nobilium  Deák nevezetét vi'sgáljuk, 's gondcilóra 
vesszük, az egyenesen arra mutat , hogy ;ezen hivatal csak 

h)Á*"S*ékes Feje'rVá-ri Ktíptalahiiakfcgy  H84. Olevertben talál-
itátik : quod/ÍAhbagcum dvobds'Fratribus, et £uriáli Co-

; „Miite su®. < $acrántaafo  Jn A,lb$|si Ecoleisia prae.stjto : " 's 
(Cod.  Dff.Hung.  T. II. pag.; 220.) Ismét i y . ;Bélán?k 

egy 1205. Oklevelében ,,Quod Martinus Banus Villám Sáág 
„cum filiis  Zannar, videlicet Doeg, cum filió  nöniíne Pefro  ef 
,,Fratre súo-nómine Aegfdio,  quiipsius fuerant  Libertini, 
„eidem Monasterio (seilicet de Sa&g) ördinavit i-n tali liber-
'„ tate; ut ipsi viriutibus, ét facüHartibűs  praecédfcritibus  in 

> ^Curiales CbnAtés Ecclesiae praéfici  fllefeantúr." 

i) Á' trfbbi  kozt líl: Béla Király egy^lÖI. Oklevelében, m'elly-
beni mondatik ,/fiogv  bizonyos Fröua nevíl l rri Asszonyság 
bizonyos Jószágot az akkori falatinusnak  eladott, ezek fog-
laltatnak „ Flelis Curialis CoWs Froue , qni terminum t«r-
,, re in circuitu demonstravit " 's á ' t . Az ilt cmlitrlt Elelis 
Udvar Birája vagy is Curialis Cómesse volt a' Froua nevű 
Asszonyságnak (Cod.  Dipl.  Hung.  T. II. pag. 200.) 



akkor kezdődött, midőn a* Serviensek már Nemeseknek 
is hivattattak, és ez annyival is inkább igaznak látszik 
lenni, mivel régi Törvényeink 's Régiségeink szerént, a' 
mint mondatott, a' Servienseknek a' legrégibb időkben 
egyedül a' Király, vagy az Ország Bírája , a' Nádor ls-
pány és az Ország-Gyűlés volt Birájok j a) de különben 
már az elébb elő adattakból az is bizonyos , hogy a' Ser-
viensek' Birái az-Ország' legelső Nemessein, kik későb-
ben Báróknak hivattattak, sohasem bíráskodtak, követ-
kezésképpen azoktól Deák Judex  Nöbilium  nevezetteket 
nem is vehették. Én tehát csekély belátásom szerént 
úgy vélekedem, hogy a' Szolga Birói hivatal csakakkor 
vette kezdetét, midőn a' Fő Ispányoknak halalma annyira 
nevekedett , hogy az a' 8erviensekre nézve is kiterjedett, 
ügyes bajos dolgaik pedig igen megsokasodtak; ne hogy 
tehát a* Fő Ispányok az úgy nevezett Servienseket, kik 
azután későbben Nemeseknek is neveztettek, a' bírásko-
dás által elnyomják, jónak látták a' Régiek a' Fő Ispá-
nyok mellé néhány jó hirű, nevü, 's megesketett Ser-
vienseket, vagy is Nemeseket adni, b) és minthogy 
azok közzül némellyek az e'féle  Bíráskodásban igen bele is 
tanullak, leginkább azok alkalmaztattak azon hivatalra, 
és a' képpen mint egy Nemesek birájává, vagy is Szolga 
Bírákká lettek, 's ezek közül szokásban volt régenten min-

a) Lásd az 1222. 1. 8. é« 9. T. Cz. ismét 1231. 1. 17. éa  20. T. 
in Sylfage  Decret.  Com.  pag• 2. 6. 7. 

b) Ide mutat as 1291. 14, T. Czikkely is (tn Syllog.  Decr. Com. 
pag. 20.) a' hol mondatik : „ de qualibet Provincia quatuor 
„ boni homines com Comite Parochiali ipsam Monetam No-
,, stram currere faciant"  Ismét az 1298.~45. T. Cz. (in  Syl. 
D. C.  pag.42.) a* hol mondatik: „Quod in quolibet Comi-
„ tatu duo dicti (duedecim)  Nobiles conscientiosi et fide  digni 
„per Dominum Regem tunc eligendi, ex quibus tamen duo-
,, decim Nobilibus quatuor debent esse in Judices Nobi-
,. liuui " 'a a' t . 



den Vármegyébe négyet választani; c) a' többi biráskodó 
Eskütt Serviensek pedig lettek: az úgy nevezett Esküitek, 
vagy is esküit Tábla Bírák, deákul: Jurati Assessores , 
kiknek száma a* később időkben szinle meghatároztalolt, 
's hivalalok mint egy bizonyos személyekre ruháztatott. 
Innét kiki jláthatja, hogy a' mostani Vármegye Tábla 
Birói hivatal nem egyéb, mint számfelett  való Eskütti 
hivatal, vagy is deákul: Supernumerarius  Sedia  Ju-
diciariae  Juratus  Assessor, 's ezeknek öszveségéböl, 
hozzáértvén az All-Ispányokat is,, eredett későbben a* 
Vármegyék' Törvény-Széke. Különben a' Szolga - Birói 
hivatalnak világos nyomára már IV* Béla Király idejé-
ben is akadhatni ; d) 'Sigmond Király idejében pedig már 
az egészen a' mostani lábra áltíttatolt. . e) Egyéberánt 
vágynák ollyanok is, kik úgy* vélekednek, hogy a1 nallunk 
kelelbelévő régi Bilotus  nevü Bíróság, egyenese^ a' Szolga 
Birói hivatal lett volna, de hogy az ettől valóban sok-
ban különbözött, 's azok egymással öszve sem egyeztet-
hetők , a1 következendőkben, midőn a' Bilotusokról fo-
gunk szóllani, bővebben kifogtetszeni. 

c) Ezt látszik bizonyítani az 1291.16. T. Cz. (inSyl.  Decr.Com. 
p. 20.) a' hol ez vagyou: ,, in qüalibet Provincia quatuor 
,, Judices deputati cum Comite Parochiali ire, et judicare 
debeant." Lásd 's egyezt, az 1298. 13. 'a 14. 'a 46. T. Cz. 
(in Syl.  Decret.  Com.  pag. 32, 33. 42.) 

d) Béla Király egy 1254. Oklevelében mondja: „ Nec Comesali-
„cujus Castri, seu Parochialis , nec Judicei Nobilium quo-
„ rumcumque Comilatuum " 'a a' t. Lásd Cod.  Dipl.  Untig. 
T. 4. V. II. 231. 232. 

e) Lásd Sigmond VI. T. K. 2. Gz. 



XV. F é j e z e t. 
Az úgy nevezett  Bilotutolról  vagyBt'lochusokrél. 

Akaduuk a' régiségekbe, fs  régi Törvényeinkben bi-
zonyos Bíróságra, melly deákul Biloclius,  vagy igazáb-
ban Bilotus  névvel1' ttévefctelett.  Honnan nyerte ezen 
Bíróság azort nevezetét, *s mikor vette légyen eredetét? 
annak a' Régiségekben1 bizonyos nyomára nem a k a r a t -
iam. Ha azonban tiém'hibázom, úgy vélekedem,hogy a* 
Biloch"usok av később időkben éppen ollyan forma-Bii;ák 
lehettek', itíifit  a' millyen 8zent László III. Törv. Köny-
vének adik Fejezetjébe a' Sarchas  név alatt, mellyet 
Porphyrogenitus szerént Carchannak,  a' mostani orto-
graphia szerént pedig H írkíínnak kell olvasni, említetik , 
's a* melly nem egyebet'tett nlint Kár Bírót, 's cz an-
nyival inkább hihető ,' mivel valamint Sz. László Király 
a' Kárkán Bíróságot fe'ppétt5  özön Törvényei közt emliti, 
a* hol á' tőlvajságokróí, 's erőszakoskodásokról emlé-
kezik, úgy szinte' a* Bilotúsok a' régiségek', *s régibb 
Törvényeinknek út mutatása szerént, egyedül a' tolvaj-
ságokat, 's foszLogatásokat  ítélték el , és valamint a' ré-
gibb időkben, midőn a' Kárkán Bíróság keletben volt, 
a' Bilotusokrúl emlékezet sincsen , úgy viszont a' később 
időkben a'. Kárkán Bíróságnak nyomára n^m akadhatni; 
a' honnét úgy lehetqf  vélekedni, hogy a'Bilotus a'Kár-
kán Bíróságnak egyedüli név béli változtatása légyen. Ugy 
szinte az is hihetőnek látszik lenni, hogy azon emiilett 
Bíróságok a' Hazában akori időben elszaporodott tolvaj-
ságok' tíieg gátlására voltak rendelve , 's egyenesen a1 Ki-
rályok dltal tétettek, tíiellyre nézxeRega leseknek  is ne-
vezteltek , meglehet arío'n okból, mivél a* Vármegyék' 
Isp.inyai vagy elégtelenek voltak , a' tolvajsígóknnk raeg-
zabolázására , vagy pedig elmulasztották azoknak bünte-
tését, a' mint czL Sz. László II. T. K, 5. és 6. Fejezel-



iis 
jéből is gyanithani. A kiír hogy légyen ázotiban á* dolog, 
annyi igaz, hogy a' Bilotusok egyedül a' Vármegyék' 
Népéin j de ttem a* Sérviénseken 's Nemeseken is bírás-
kodtak , a) és pedig leginkább a' Vármegyék Fő T vagy 
Ali- Ispányainak jelenlétekben; b) ámbár annak is va-
gyon csekély nyoma , hogy a' Bilotusok az illyés dol-
gokban egyedül ihagók is ítéltek, c) Igen hibázlak tehát 
azok , kik olly vélekedésben voltak, hogy a' Bilotusi 
hivatal ugyan egy volt a* mai Szolga Bírói hivatallal, d) 
mi\el ha az igaz , hogy a* Bilotusok a* Servienseken 
ttigy is Nemesékén nem bíráskodhattak, úgy kétséget 
sem szenved, hogy a' Bilotusok egészen különböztek a* 
Sáolga Bíráktól, kik valamint mostan, úgy régenten is 
a' Nemesek' vagy is inkább a' Servienseknek Bírái vol-
tak., Egyéb eráiit úgy látszik , hogy ezen Bilotusi Hiva-
tal igém állandó nem volt a1 Hazában t mivel vagyon 

a) Bizonyitták ezt azon számtalan példák, mellyeíc a' Váradi 
Tüzes Vas próbáról szólló Regestrumban találtatnak, vala-
mint az 12^2. 5. T. Cz. holott azon Törvény Czikkelyberi 
egyenesen kivétetnek á' Nemesek a' Vármegyék' Ispánnyai-
nak Bírósága alól, annyival inkább kivétettek tehát a' Bi-
lotusok' Birói hatalmok alól, kik az All-Ispányoknál is arl-
sább Bírák valtak. 

h) Lásd az 1222. 5. T. Cz. mellyet bizonyít a' Váradi Tüzes 
Vas próbáról szólló RegeRtrumban a' 71. §ban a' többi közt 
találtató ezen példa is: Chéka , et Léseu de Villa Solumad 
,, impetierunt Forcásium de villa Gyrok prő fartő,  Judici-

bús Culqúed Curiálí Comite , et torcasió Biíoto." 
t) Ugyan csak a' Váradi Tüzes Vas próbáról szólló Regestruin 

57. §ban vagyon : ,, Ecyul de Villa Perl impetiit Leopoltnm, 
,, Jtfilbagionem  SchonW Comitis pro forto  ; Judice Bilottf  fte-
„gio de Zounak pristaldus Nicolaus de Villa Mochii, Leo-
„ pftldas  portato ferro  justi/icatus e s t " ' sa ' t . 

d) Lásd Kollár Juris  ulriusqve  amoevilalcx  Hcgni  Hungáriáé  's 
a' t. Vinriolioiiae , V. 2. pa^. 17. 

a 



nyoma annak, hogy már IV. Béla Király azon Birósá^ 
got némelly Vármegyékben eltörölte légyen, e) melly 
szinte azt bizonyítja, hogy a' Bilotusok Szolga Bírák 
nem voltak. 

X V I . F e j e z e t . 

A Prist  áldásokról. 
> 

A' Pristaldas szót sokan sokféle  képpen magyarázzák, 
némellyek azt ezen deák szótól praestolor,  mások ezen 
Magyar szavaktól Perest-  óldó\  mások ismét ézen Tót 
eredetű szótól, Prestaw  melly annyit tesz, mint: Biz-
tos t vagy Commissarius,  származtatták, és ezenútolsó 
származtatás, ha avPristaldusi hivatalt vi'sgálóna >vesz-
szű£, leghibetőbbnek is látszik lenni. Valamint pedig a' 
Pristaldus szóról, úgy az úgy nevezett PrisiaTdusi hiva-
talról is mindeddig sokan különb, 'a különbféle  vé-
lekedésben voltak, nemellyek azokat fiiráknák  lenni ál-
lították ; mások Tanúknak, mások ismét azokat az Ügy-
védekhez, vagy is inkább Fiskálisokhoz hasonlították , 
mint Müller Ferdinánd is , ki a' Pristaldusi hivatalról 
egy kis munkájában külön értekezett, a) de hibássan; 
miVel jól lehet a* régiségek szerént a1 Pristaldusok az 
ügyes bajos dolognak elintézésén jelen voltak, és jól le-
het a' régiségekben némelly Peresfeleknek  is említettnek 
Pristaldussaik , mindazáltal azért azok abb ti se nem bí-
ráskodtak, se nem ügyvédeskedtek, 's azokra pclditscm 

e) IV. Iífla  Király egy 1240. Oklevelében Gyúr Vármegyére nét-
TC a* többi rendelései közt ezeket is mondja: Rilntum  omnino 
abolenmt  (Cod.  Dipl.  Hung.  T. IV. V. I. pag. 1D6.) 

a) Lásd rri'taldu»  ex antiquitntibut  Juris  Hungarici,  Pestini 
1805. 



lehet mutatni, hanem egyedül azért voltak jelen'a* do-
log' elintézésén, hogy tudhassák, mint ment végbe a' 
dolog? hogy azt a* szerént exequálhassák is, vagy pedig 
hogy akár azon alkalommal, akár jövendőben a* Birói 
képpen történt dologról bizonyságot tehessenek; a* mint 
hogy azoknak bizonyságtételek régeftlen  tőkéllétes hi-
telűek is voltak, b) 's csak a' későbbi 1231. 21. Tör-
vény Czikkely által szoríttattak némelly részben ha-
tárok közzé. Én tehát részemről a' régiségeknek" út' 
mutátása után azt tapasztaltam, hogy a' Pristaldüsote' 
Birói Biztosok, vagy is Commissariusok voltak bizonyos 
reájok bizolt dolgoknak végben viteléré j 's használtattak' 

/ . . . . . . . i 

' • . ' ' ••) 

b) Kgy 1192. Oklevélben a' többi közt ezek foglaltattnak  í „Prae-
„ terea rursnm Albeus, Salamon, Aegídids, Saladíeifaéii-hé*? 
,, gis Udvarnici praenoniinatum práedium' Fenetii suuin^esse . 
„ Jus dixerunt. Igitur hajus rei controversla protejiaa/.eft 
,, uaque ad praesentiam Palatini Comitis Mochu coram £ujus 
,, praesentia Paris illnd, vendjdisse -praed.ittm se IjóbóJd, di-
„ xit. Udvarnici tanien exclamaverjji»*, quod coram Thoma 
„Comite litigassent propter práedium illud, et eis justifica-
„tum esset, Pristaldumqoe habefeat  nofuine  JoaiiQ assfrto-
„ rem veritatis in hac re. Itaque praepotatus Mochwi Bala-
,,tinus Comes Pristaldum-jussit ad se adduci; adduc^uf  igi-
,, tur Pristaldus Joanfi  , coram eodem Comite denegavit ^e 
„ esse Pristaldum super illud praediuip. Unde Udvarnici 
,, praetitulati invent» falsidici,  in Judicio d^mnati sünt, et 

praedium illud Itohold plenarie justificajum  est." Kzen 
Oklevélnek itt elő adott szavaiból, igeu világosan ki tet-
szik, mi okból kellett a' Pristaldusoknak az Ítélet téleleken 
jelen lenni, és hogy miért néha a' Perlekedő Feleknek is 
voltak tulajdon Prist'aldussaik ? tudniillik azért, hogy a* 
dolgot, 's Birói ítéletet annak rendi szerént tudhassák, feif 
hogy ha valamellyik Fél valami Birólképj en él in téz4tt'do-
logban valamivel vádoltatnék , arról Tanú bizonyságot is 
tehessen. 



régenten a' Törvénybe idéztetésre, c) valamelly ügye® 
bajos» vagy más Törvényes dolgoknak, 's Executioknak 
végbe vitelére , d) a' Jószágban való Beiktatásokra , e) 's 
néha a' Határjárásoknak megtételére is* f)  Különben a1 

Pristaldusi hivatal nállunk igen régi, mivel azokról már 
régi Törvényeink is emlékeznek , g) 's illyen Pristaldus-
sai voltak mind azoknak, kik valamelly Birói, vagy 
tehetősebb Földes Úri hatalommal bírtak, úgy mint a' 
Királyoknak, h) a' Palatínusnak i) az Ország-Birájának 
k) a' Püspököknek, 's más Fő Egyházi személlyeknek, 

e) Lásd a' többi kozt az 1231: 21. T. 62. A' Pristaldusok által 
való Tőrvénybe idéztetéseknek felesleg  való nyomaira lehel 
találni, a* Váradi tüzes vas próbáról| szólló Regestrum-
ban is* 

d) Lásd a' mondott Tüzes vas próbáról Szólló Regestrumot. Ismét 
Sz. László 1. T. K. 40. Fejez. 

e) András Király egy 1217. Adomány-Levelében mondja: y, Per 
1 „ nostrum Pristaldum fidelem,  et dilpctum Pottonem Comi-

,,tem , Abbatem et Monaehos ejusdem Ecclesiae legitime fe-
*,cimus introdüci" (Codex  Dipl.  Hung.  Tom. III. V. I. p. 
207.) Ismét Praynál in Hitt.  Reg. Hung.  etc. P. H. §.XXII. 
p. 78. lehet olvasni ezeket: ,, Comes autem Curialis erat Jula, 
,, qui per Pristaldum suum nomine Douk idem praedium — 

, i praedicto Coenobio statui t .u 

f)  Egy 1240. Oklevélben mondatik: „Pfiíria  igitur meta ut Pre-
,, Staldo testante audivimus, incipit ab oriente " 's a ' t . Ismét 
egy 1251. Oklevélben ezek vágynák „ quandam particulam 
,, terrae — per Ladislaum Pristaldum nostrum certis nietis 
„undique circamductam " ' í a ' t , (Cod.  Dipl.  Hung.  T. IV. 

" ' V. II. p. 118.) 
A" • 

g) Lásd Sz. László Törvény Könyveit. 
h) Lásd S/.. László I. T. K. 40. Fej. 
i) A' Váradi tftzes  vas próbáról szólló Regestrumban több helyett 

lehet olvasni illyettet: „ Endréd  I  reslaldut  Xicolai  l'alatini.'* 
k) Ugyan Csak azon Regestrumban lehet látni illyeneket: „ ÍV 

trut  de  Villa  Kér  l'rittaldut  Laurentii  Judicit  Curiae.  '4 



1) a' Fő Ispányoknak m) qémelly tehetőssebh Uraknak 
q) 's másoknak is. 

XVII. F e j e z e t . 
il'  Praecókról,  *s ezeknek Elöljáróiról. 

A* Praecoi Hivatal, mellyeket tartottak régenten 
nem csak a'Királyok a), 's Királynék, b) hanem a'Pala-
tínus , a' Fő Ispányok, c) 's más tehetősebb Nemesek, d) 
sőt a' Királyi Városokis e) nem volt a1 legelőbbkelő hivatal 

1) Lásd Sz. László 1. T. K. 40. Fej. 
m) Ugyan csak Sz. László I. T. K. 40. Fej. 
n) Lásd Sz. László III. T. K. 12. Fej, Ismét a' tüzes vas próbárál 

szólló ftegestrumban  a" 301. 305. §ban „ Toca  Friitaldut  Do• 
minae Eufemitu.  ; 

a) Egy 1255. Oklevélben olvashatni „Nos Tristan^a Comes Prae-
„conum Domini Regis4* ' sa ' t . (Cod.  Dipl.  Hung.  T . IV. V. 
II. p. 357.) 

b) IV. Bélának egy 1268. Oklevelében mondatik : „ Item est Villa 
„ Árpa, cujus terrae medietas pertinet Cooiitatui de Cama-
„ r u m , alia vero medietas Praeconibus Oominae Reginae, 
y quam possident communiter 4 4 's a1 t. (Cod.  Dipl.  Hung.  T. 
IV. V. III. p. 454.) 

c) 11. Andrásnak egy 1235. MegerásitÓ Oklevelében olvashat-
ni : ,, sic etiam volomus, quod nec Praeca Palatini, neo 
„Comitis Parochiani44 ' s a ' t . (Codt  Dipl.  Hung.  T. III, V. 
II. p. 429.) 

d) A' Fejérvári Káptalannak egy 1237. Oklevelében, melly bl-
zonyos Csáky Miklósnak Testamentomát foglalja  magában , 
a' Testáló a' többi közt mondja: „Etiam retinui mihi unum 
„ Praeconem nomtne Wachud de Villa Beren44 (Cod.  Dipf. 
Hung.  T. IV. V. I. p. 81.) 

e) A' Kovachich által kiadott Formulac  Styli  tolemne»  ' s a ' t . 
Czimü Könyv 22. lapján azon Formulák között olvadhatni: 
„Nos Magister A. f.  B. Judices de tali Civitate item Jurati 
, et caeteri Cives de eadem , damas pro memória, quod N. 
,, Praftco  noster, qui per nos nuperrime ad citandum tatéra 
„e t talem filios  talis, Concives nostros destinatus fuerat"  's a' t. 



j-égentcn, mivel kivált a' privatus emberek a' magok 
Praecoikat,-csak ugy adták vették, mint más holmiszob-
gáló embereket, f)  Kötelességek volt pedig azoknak néhi 
Türvénybe-idéztetéseket,g) de leginkább holmi kihirde-
téseket h) véghez vinni, söt a' mint némelly Régiségek 
bizonyítják, a' Királyi Praecoknak holmi Királyi Mar-
ták is hivattattak gondviseléseké, i) — Valamint a' Ki-
rályi 

» u§y Q ' Vármegyebeli Praecoknakis volt egy Elö}-
járójok, vagyis Fejek, kik közül a' Királyiak, Comea 
Praeconum, a* Vármegyékbeliek pedig Archi Praeco 
és Major  Praeco nevezetekkel fordulnak  elő a'Régisé-
f)  A' A) alatt emiitett Oklevélben lehet még olvasni ezeket: ,, et 

legavi  eidem  unum Praeconem tiomine  Ograde  Villa  Beren." 
g) Lásd az e) jegy alatt mondottakat. Ismét PrayWak de Sigilli$ 

ki adott könyvét, holott egy pecsétetis láthatni kimetszve, 
jnellyen illyen körül - irás vagyon „Comea Trialanua  me 
miiit"  Illyen kinyomott pecsét jegygyei való idéztetés szo-
kásba volt régenten Hazánkban , (Lásd Bivezetea  a' Diploma* 
tikúba  II. R. 33—35 lap) 

Ji) 111. Bélának egy 1190-iki Oklevelében mondatik: eic eliam 
Tohunua  quod nec Praeco Palatinini  nec Comitis  Parochiani 
síne  licentia  Epiicopi  vei Offieialia  mii,  per fora  ipsiui  Ec~ 
cleaiae  valeat  alt  quid  publice  proclamare  ,,'s a' t. (Egyezt 
az e) alatt említett ugyan erról szolló Oklevelet) Ugyan ezen 
Fraecok kiáltották ki régenten három Vásáros helyeken 
azt is , ha valaki a' Törvénybe idéztetésre meg nem jelent, 
és ezt hivták régenten Procl:matának  mellyet későbben ajtó 
előtt való Kikiáltásnak magyaráztak) Lásd Bétezetia  a' JJi-
plomalikaba  III. R. 101. lap) 

i) A* Váradi Tüzes vas próbáról szólló Regestrum 258 §-ból Kol-
lár in Amaenilatibtt*  *s a' t.V. II. p. 05. ezen szavakat adja 
eló „Bosur Archi praeco Békésiensis, de villa Yka duin 
„poneret rationem ex consveludinp sui officii  de Bobus Re-
,,giis, dixit se a Joanne Praecone de Villa Scevey quatuor 
„boves nonduni accepisse, ille autem dixit se ei . sciliret 
,,Bosur v dedisse judice Damiano Curiali Comite de Békés — 
„Uosur itaque judicio ferri  candentis convictus est." 



gekben. k) Ezek azonban már nagyobb tekéntetű emberek 
voltak, mivel vagyon nyoma annak, hogy a' Királyi 
Praecoknak Elöljárójok egyszersmind Királyi Lovász Mes-
terekis voltak; 1) valamint annakis, hogy némelly mel-
leitek szolgáló hűséges embereiknek nevezetes Jósz^gbeli 
Adományokatjs adlak, m) 

XVÍII. F e j e z e t . 
A" Vármegyékbe  lakó  Népekről  általjában% 

i 
Hazánk' Szabad-Zázlóssain (Báró) kivül, kik a' mint 

mondottuk ,a' Vármegyékhez nem tartozó Földeket bír-
tuk voltak még más Felekezetékis, kikV Haza1 védel-
mére vitézi szolgálatjokkal adóztak, mivel a' Hazánk* 
Vármegyeiben- lakó Népek a' régi időbeu, kivévén némelly 
földnélkűl  való, vagy Üdv« ri szolgákat, többnyire Ka-
tonai szolgálatot tevő emberek voltak , ollyan lévén az Or-

k^ Lásd a i a) és i) alatt lévő példákat, 
1) Bizonyos Királyi Privilegialis Levélnek kivonatjában (Lásd 

Cod.  Dipl.  Hung-  T. IV. V. III. p. 430) ezeket lehet ol-
vasni: „pro Nicolao, Nepote Wech Agazonum Hegalium 
„Magistro, et Regalium Praeconum Comite.u 

m) Az a) jegy alatt emiitett Oklevél e' képpen szóll: „Nos Tri-
„stanus Comes Praeconum Domini Regis , filius  Buzadi Bani, 
„significamus  omnibus — quod Aegidius filius  Salamonis a 
„pueritia nobis servivit in omnibus nostris arduis negotiis, 
„maximé autein in persecutione Tartarorum, dum omnes 
„Cognati , et Servientes nostri nos derelinquerunt; quando 
„Páter Filium, Filius Patrem derelinquebat, ipse nobis cum 
„magna íidelitate permanens. — Quapropter intuitu illorum . 
„meritorum fídelium  servitiorum de terra nostra haeredita< ia 
,,in ltoj'k, tamen ab omnibus fratribus  exemta , ex volun-
„tate. nostra , et onmium filiorum  nostrorum terram unius 
„aratri eidem contulimus juxta metas , quae separant terram 
„K'oyk a" Gelse perpetuo possidendam" 's a t. 



$zágnak belső elrendel lelése, liogy a' ki csak a' Magyar 
Hazában földet  bir t , a' Hazát fegyver  állal védelmezni 
*s tartozott; a* később időkben mind az által Királyi sza-
badság-levelek mellett több Felekezetek felmentették  leg-
alább némelly részben azon szolgálat alól; melly a' Pol-
gári Alkotmánynak hanyatlását szülte. Azon Népek pedig, 
kik Hazánk' Vármegyéit lakták, két félék  voltak, tud-
piillik Szabadó^  és zolgák.  A'Szabadok közzé tartoz-
tak minden Katooai szolgálatot viselt emberek ; mint a' 
Királyi Serviensek.kik későbben a- Vár, Jószágaiból is 
hirtak Jószágokat, *s kik későbben Nemesi nevezetet is 
pyertek ; ezeket mind az állal tökélletésen a' Vár-népé-
hez nem számlálhatjuk, annyiból mivel nem voltak a' 
Váf'  szolgálatjához kötve, ugyan az^rt ezekről már ez 
előtt érteke2tünkis. A* valódi értelemben tehát a' szaba-
dok közzé tartoztak, a' Vár  Jobbágyok  (Jobbagiones 
Castri) a' Szt  István  Király"  Szabadjai  Liberi vei Joba-
giopes S. Stephani) a' Vár-Katonák  (Oaslrenses) és a' 
Szabad  Városoknak,  vagyis Váraknak  Polgárai(Cives 
Civiles) A' Szolgák  ismét kélfélék  voltak, úgymint fel-
szabadított  , vagyis valamelly szabadsággá 1 fel  ruházott 
szolgák,  és ismét Rabszolgák;  az elsők közzé tartoz-
tak azok, kik birtokoknak vagy mesterségeknek tekén-
tetéből némelly szabadsággal birtok, 's iIlyenek vállak 
az ugy nevezett Királyi Udvarnokok;  kik Ĵ özzé tar-r 
toztak az Királyi Udvarban lakó kissebb Szolgák, 's  a* 
Hazában szerte szájjel lakó Udvarif  szolgák , mint a'Kirá-
lyi Vadászok,  Kaszások,  SzdllőmivelŐk,  Halászok  's 
más egyéb meslérségre alkalmaztatoltak, a' Rabszolgák 
közzé tartoztak pedig a' birtoknélkül valók, kik személ-
Jyek szerént is eladattak, vétetlek, 's; csak mint akár melly 
holmik ugy tartattak, 's örökös szolgaság alatt voltak. 
Mindezekről tehát a'következendőkben rövideden fogunk 
értekezni. 



XIX. F e j e z e t . 

4* Vár-Jobbágy  okról  fJobbagioncs  Castri) 
a Vpr-Ka  tortáiról  (Castrenses) 

A' Vár-Jobbágyokat (Jobbogiones Castri 9 Jobbagior 
ues Nobiles) többen ugyan egyformáknak  lenni vélték a'-
Vár Katonákkal (Castrenses néha Cives) a) melly téver 
dés leginkább onnét történhetett, hogy későbben, midőn 
a' Vármegyéknek régi el rendeltetése némü némü Kava-
rodásba jött volna, a' Jobbngio nevezetet, későbben a* 
Vár Katonákis/használták, holott különben a'Régiségek 
világosan meg knlömböztetik azokat egymástól, b) Szukt 
ség tehát tudni, hogy a* Vár Jobbágyok Kéza* Krónikája 
szerént is c) azon elszegényedett Nemesek , 's vitézségek' 

a) A' Váradi tüzes vas próbáról szólló Regestrnmban a' 110. 
§-ba olvashatni: „Joubagiones Castri Cara^nay scilicet — 
,,Ruben Major exercitu,s (Hadnagy)  Echilleus Várnog (Far-
it n.agy) Euzud , et Pinna Centuriones et Paradán, et Cive* 
„ejusdem Castri" 's a' t. ) 

W UoJ'an c s a ' t a 7 - 0 n Váradi Regestrumban a' 158 §-ban ezeket lehet, 
qlvasni: „Joubagiones Orodipnsis Castri, aciliret: Hodno-
gio (fladn^gy)  Nuhu, Bayr, Be.Iehe , Kqleain , Centuriones, 
„et omnes alii Joubagiones cum Castrensibus." Ismét ott a* 
J47§-ban ezeket: „Busuh dux exercitus de Castro Zounuk,» 
„et ut ipse djxi t , alii Joubagiones ejusdem Castri , item Bu-
^cicud et ut ipse dixit, alii Castrenses impetierunt" 's a ' t . 
Ezen két példákból reméllem eléggé kitetszik a' kül^pbség 
a* Caatrensisek, és a' Joltl agiopes Castri között. 

I?) Keza Simon Krónikájának 141-ik lapján ezeket mondja ; „Joh-
„baginnes vero Castri sunt pauperei Nobiles, qui ad Regem 
„venieiitas terram eis tribuit de Castri terris ut Pheud* 
„Castri, et Castrum guerrae tempore custodirent" *s t. 
Ugyan azt bizonyítja egy 1256-iki Oklevélnek Kivonatja is , 
niellybe némelly Thurocz Vármegyei Vár Jobbágiokról illyeji 
tiulekezet vagyoa; „Béla pei — Si^niHcuinua quud 



által érdemeket szerzett emberek voltak, kik a' Várak* 
Megyéjén főidet  birván, azt oltalmazni", 's a' Királyi 
Zászló alatt vitézkedni is tartoztak, 's ugyan ezek alkal-
maztattak a* Vármegyékbe lévő alsób;b Hivatalokra, a* 
millyen voltai All-Tspányság, Hadnagyság, Várnagyság, 
Századosság, Tizedessé^» 's a* t. d) 's ugyan azért hivat-
tattak ezek szinte , m/nt a' Nemzetségből valók Jobhá-
giaknak , de csak Váj: Jóbbágiaknak , hogy tudni illik az 
előkelő, 's örökös Jószágokban lakó Jóbbágiaktól, 's az 
alibb való Vár Katonáktól} vagyis Castrensisektől meg 
fcú'ldnhöztessenek.  Mert ezen utóbbiak» tudni illik a'Vár 
Katonák, vagy is Castrensisek, jól lehet szinte a' Vár' 
földjén  laktak, 's azokból birtak, 's a' Várakat szinte 
oltalmazni tartoztak , mindazáltal a' Vármegyékben ak-
koriban keletben lévő hivatalokat azok nem igen viselték, 
hanem mintegy Hözvitézeknek lenni tartattak, e) Az e* 
féle  Vár Jobbágyok, 's Vár Katonák mfoekutánna  a' Ki-
rályok a' Vár' földjeit  elidegeníteni kezdették, az elaján-
dékozott földel  együtt sokszor magokis által adattak más 
Privatusoknak birtokába, f)  sőt arra is vagyon példa, 

Í 
,,8Ícut in registro jam dudnm confecto  invenimus contíneri 
„Martinnm filium  Gregorii cum fratre  suo fuis.se  et esse 
,,veros Nohites Filios Jobbagionum „deThurooz" (Cod.DipI. 
Hung. T. IV. V. III. p. 330) 

d) Hogy a* Vár' Jobbagyaik alkalmaztattak a* Varmegyékben rf'-
genten keletben lévő alsóbb hivatalok ra, azt az a) es b̂  je^-y^k 
alatt láthatni. Itten még egy példát kivánlam felhozni,  melly. 
bői kitetszik, hogy a' Vár - Jobbágyokból a' régi időben 
Fő Ispányi Udvar - Birák, vagyis All-lspányok tétettek, 
nevezetesen pedig egy 1231-iki Oklevélben olvastatik: „Ego 
MCeken Jobagio Castri Musnnien.sis, et Curialis Comes Vice 
„Nicolai Comitis ejusdem Castri" '» a' t. Cod.  Dipl.  íluug. 
T. III. V. 11. p. 188) 

e) Lásd a' b) alatt való Jegj'zést. 
f)  A' Veszprémi Káptalannak részére 10S2-ben Sz. László Király 

által kiadott Oklevélben ezek vágynák : „praedium Kczeő 



hogy az elszegényedett Nemesek tulajdon jó szántakbólis 
általmentek némelly Nagy Uraknak örökös Jószágaikba 
*s szolgálaljokba, g) mellynéJL fogva  nem is rilka dolog 
a' Régiségekben több Nagy Uraknak , 's Ekiesiáknak Job-
bagyaira reá találni, kik közölt az Elöljárók, vagy Elöbb-
kelők Jobbagiones  Praepósitales,  Vagy Magistratua-

„concessit S. Itex Staphanus; el est munitum Regalibus 
„signis, ubi habét Eccleaia plurimos Jobbagiones — decem 
„hospites, Jobagi 22" Ismét András Király a' Fejévvári 
Eklesia részére kiadott 1229-iki Oklevelében mondja: „prae-
„terea trés Castrenses Simegienses, ne praedium cuiuslibet 
„potentis iutraret inter populos Ecclesiae cum terris ad duo 
,,aratra, et foeneti  quasi viginti jugera — eidem contuli-
„mus Ecclesiae" (Cod.  Dipl.  Hung.  T.1I1. V. II. p. 184) 
Ismét II. Andrásnak egy Oklevelében olvastatik : „Dedimus 
„quoque praedictisFratribuB nostris (scil. Monasterio Mariae) 
,,terram , quae vocatur Strebs, cum tribus mansionibus , ut 
„sint Jobbagiones S. Mariae cnm equis (Cod.  Dipl.  Hung. 
„T. 111. V. II. pag. 192) 

g) UgVan csak András Király egy 1215-iki Oklevelében mondja: 
„Quosdam homines Zida Alg et eorum Consangvineos a Ja-
„risdictione-Caetri Posoniensis , qui editi a suis progenito* 
„ribus Castrenses fuerant,  penitus eximiraus, et ad volun* 
„tatem et consensum eorundem eos et eorum successores in 
,,perpetuum huiusmodi libertate donavimus , ut praeter omne 
„conditionis obnoxiae debitum inter Jobbagiones Sanctae 
„Strigoniensis Ecclesiae legitimo titulo computandi főre  cen-
„seantnr , et eadem , qua Maiores ex eis libertate potiantur" 
Ismét lásd az 1298-iki 33. T. Cz. Továbbá Tamás Erdélyi Vaj-
dának Oklevelében olvastatik: „Dicit nobis Magister Jnan-
„nes quod populi vestri de Gyóg quemdam Jobagionem suum 
„Petrum filiuin  Vitéz nomine , qui super vulneratione cujus-
,,dam Nobilis Servientis nui videlicet Dionysii 'de Zenyey 
„in Judicio ibi remansisset" Cod.  Dipl.  Hung.  T. III. V. II. 
p. 4G2) Ismét egy 1203-ik Oklevélben ez : „Item quod Nobi-
,,les Rcgni nostri ipsi Ecclesiae Strigoniensi — possvnt — 
,,se subjicere ad serviendum more Nobiliuni exercituantium 
„alioruiu" (Cod.  Dipl.  Hung.  T. IV. V. 111. p. 135j 



les nevezeteket nyertek régenlen; b) az Priválusoknak 
Jobbágiai mind az által, kivévén némelly nagyobb Fő 
Papoknak Jobbágiait, i) mind a' mellett olly nagy tekén-, 
tetüek nem voltak, mint a' Vár Jobbágyok, k) leginkább 

h) Ugyan csak Sz. László Királynak említett 1082-iki Oklevelé-
ben mondatik: „In Villa Linther habét Ecclesia quatuor 
„Jobagiones Magistratuales — In Villa Euse Jobagiones 
„Praepositales habét Ecclesia quinque" 's a' t. 

í) András Király a' Pécsi Eklesiának adott 1235 Oklevelében 
mondja : „Ut omnes populus Quinque eclesiensis Ecclesiae sive 
„sit Nobilis Jobbagio Ecclesiae, siveHospes, vei Civis, seu 
„Conditionalis, Cuiuscunque servitutis" Ismét egy 1258-iki 
Oklevelében a' Bakonbeli Monastornak ezek mondatnak „quod 

'. „quosdam populos Ecclesiae de villa Nucztup — ex priori 
„conditione eximimus , tnm ipsos , quam eorum successores 
„in Ordinem et numerum Nobilium Jobagiouum Ecclesia^ 
„nostrae statuendo" (Cod.  Dipl.  Huug.  T. IV. V. II. p. 479) 
Ismét Béla Királynak egy 1263-iki Adomány Levelében mon-
datik : „volentcs et statuentea, ut Jobbagiones, qui Kelch 
„Jobbágfiu  dicuntur, et Castrenses ipsius, eadem libertate, et 
,,servitio, quibus /íobia servire tenebantur in Comitatu per 
„nos constituto, supra dicto Magistro Laurentio aervire 
„teneantur:" Cod.  Dipl.  Hung.  T. IV. V. 111. p. 149) 

k) András Királynak egy 1208-iki Oklevelében olvasni lehet 
ezeket: ,,Duodecim vero mansiones Jobagionum qui in villa 
,,S. Nicolai morantur, quocunque pro negotio Ecclesiae 
„Abbas ipsos mittere voluerit" (Cod.  Dipl.  Hung.  T. III. 
V. 1. p. 62) Ismét egy 1205-iki Oklevélben mondatik : ,,ltem 
,,de eadem villa Petrum et Nicolaum Miko — qui similiter 
,,ipsius fuerant  libertini, in Jobbagiones equestres, qui vul-
„gariter Lovaslegény nuncupantur eidem Ecclesiae ordiuavit" 
Ismét III. Béla Királynak 1180-ik Levelében ezek vágynák: 
„quod Job Archiepiscopus Strigoniensis terrarum , quosdam 
„homines, de Provincia Po.sonicnsi Marcum et Petrum in 
„nostram praesentiam agendis , contra ipsum super libertate 
„eorum , et asserens eosdem Jobbagiones Ecclesiae praeno-
,,minatae, hi vero dicentes se esse liberos, et militaii armatu 
„ia exercitu Domini Regis equitaiitcs taniqaam decet íí obi les 



azért» mivel ezeknek Jussokat közönséges Törvényfek,'s  Ki-
rályi Privilégiumok regulázták. — A'Várhoz tartozó föl-
deknek elidegenítése szülő oka volt tehát annakis; hogy 
a* Vár-Jobbágy nevezet, 's előség lassan lassan alább szál-
lott, 's azon nevezetet későbben a' Közönséges Vár-Ka* 
tonák, 's a' Privatúsoknak más földet  bíró emberei ia 
használták , de már akkor ugy látszik, hogy a* Jobbá-
gyok között az a' meg különböztetés uralkodott, hogy 
a' valóságos katonai szolgálatot tévő Jobbágyok néha 
Tisztességesebb,  néha ismét ElsŐ%  Természetes  Jobbár 
giaknak hivattattak. 1) Különben Törvényeink s2erétt.ta£ 

„servierites" Ég^éberant a' Vár Jóbtrágiaknak a' t'ríratu-í 
Sokén való elsőbbségét az 1222 19-ik T. Czikkely is bizonyt* 
tani láttatik annyira, hogy itt több példákat előhozni, szűk* 
ségtelen. 

1) István iffiabb  Király egy 1263-iki Oklevélben mondja; „acce* 
„dentes ad nostram praesentiam Thotnas Paulus Feney et 
,,Omb de Villa Inarch filii  videlicet Jobbagionum Castri Al-
4,bensis, qui descensum Comiti dare consveverant; nobifl 
„humilitér supplicarunt, ut cum eisdem per pestem Tarta-
„ricam desolatis, misericordiam factere  dignaremur: Nos igl-
„tur — benignitate solito eosdem de haiusmodi statu ipso-
,»rura éximentes in numerám , et Collegium honestorum Job-
t,bagionum ejusdem Castri duiimus transferendos"  's a' t . 
Ismét Béla Király egy 1269-iki Levelében mondja : ,,guod 
„cum tempore novitatis Praepositorum Albensium inter pri-
„mos, et postremos euisdem Ecclesiat) nostrae Jobbagiones 
,,super Nobilitate, et statu Jobbagionatus eorum multoties 
„fuisset  gravis discordia suscitata, — Concessimus statuen* 
j,tes, quod omnes illi, qui usque praesens tempus Magistri 
„Demetrii Albensis Praepositi, Aulae nostrae Vice-Gancel-
„larii — nomine Jobbagionum permanserunt, illa et eadem 
„gaudeant per omnia et gratulentur in perpetuum libertate, 
„qua iidem primi veri, et naturales dictae Jobbagiones Ecclc-
„siae perfruuntur  , et de caetero super, illorum libertatibus 
„nullus Praepositorum facultatem  habeat cognoscendi. Cum 
,,primis sicut praemisimus sint ultimi coaequati, et ut prae-



e'féle  Jobbágyok nem voltak a' leg alsóbb rendű, 's min-
den szabadság nélkül való emberek a* később időkbe 
is: m) mind addig, miglen azok Ulászló Kir;íly alatt a' 
Nemesség ellen fegyvert  fogván  , Törvény szerént örökös 
szolgaságra vettettek, n) 's az alól némelly részben csak 
a* később időbe szabadittattak fel,  o) de különben régi jus-
sokat, V elsőségeket vissza soha sem nyerhették. Egyéb-
eráni meg lehet jegyezni, hogy ezen Vár' Megyéjén 
lakó Jotbbágyok közül , némelly Várba, vagy erős helye-
keQi'l&ók , még igen korán a' Fő Ispányok* hatalma alól 
Királyi Privilégiumok által felszabadittattak  , *s ezekből 
származtak későbben a'Szabad Királyi Városok, mel-
lyekrpl utóbb lészen emlékezel; némelly, Jobbágyok 
ismét szinte a' Vár1 szolgálatja alól kivétetvén a* Ser-
viensek' Rendébe emeltettek, p) valamint erről már az 
előbbeniekbc emlékeztünkis. 

„6icii Jobbagiones honestatem Jobbagionatus sui , et aervitia 
„Itegnl in éxpeditionibus debita tanlo raleant facilius  et ho-
„nestius exhibere" (Cod.  Dipl.  Hung.  T. IV. V. III- p. 
155 et 518) 

m) Sigmond Király II. T. Könyvének 6-ik Czikkelye e' képpen 
Bzóll; „$anximus praeterea: ut a modo in antea Civea , Hos-
„pitei seu Jobbagiones nostri Regales, de nostris Civitati-
„bus, Possessionfons,  Oppidis et Liberis Villis, Caslrorum-
,,que nostroruin Tenutis, ad Ecclesiarum, Nubilium, et alte-
„ritift  pfae-eminetttiae  hominum possessiones; et e converso 
„eartimdem Ecclesfarum,  nec non Nobilium; et alterius 
„praeeminentiaé * hominum Jobbagiones in praefatas  nostraa 
,,Possessiones, Ca'sfrorumque  nostrorum tenutas ; et gefiera-
„liter quilibet liberae Conditionis homines" 's a* t. Ezen 
utolsó kifejezés  árrá mutat, hogy a' Jobbágyok még 'Sigmond 
Király' idejébeis szabad sorsú emberek voltak , 's hogy még 
alább való rendű emberekis voltak nálloknál. 

m) Lásd Ulászló VII. T. K. 14-ik Czik. 
o) Lásd az 1538-iki 21. 22. 's több T. Czik. 
p j Egjr 1206-iki Oklevélben mondatik: „quod, quosdam homines 

„Symarth, et filiun»  cius Hamud, cum sex cognatis eorum-



XX. F e j e z e t . 
2Í'  Szent  Isttán  Kiráhf  Szabadjairól,  vagyis 
Jobbágiairól  (Liheri  seu Jobbagiones  Sáficti 

Stephani[) 

Szent  István  Király*  Szabadjainak,  vOgy Job-
bágiainak  (Liberi v. Jobbagiones Sancti Slejbhani) kiktől 
fnáinapigis  a' Vesprém Vílrraeg) ei Szent  Király  Süábad» 
ja nevü Helység neveztetik, 's á* kik néha Ptoteréi  Ca-
stri , vagy Proceres St.  Regis nevezellelis, melly alatt 
mai időben az Ország Fő Rendei.t értik, jönnek ejö a' 
Régiségekben, a) hivattatlak azoik a,' -V^r Katonák kik 
Sz. István Király által Aruny-pecsétes*-Le-vél mellett, 
bizonyos szabadsággal meg; ajándékoztattak* 'a ugyan 
azért ezekis, valamint a1 Királyi Servieosek , a' magok 
szabadságokat az Árany^pecsétés-Lévéllől Arany Sza' 
badságnak  nevezték. Ezen Szabadokat sokan ugyan egy 
rendüeknek tartották lenni a' Vár-Jobbágiakkal, azt állít-
ván, hogy azok csak nevezetjekre nézve különböztek 
ezektől, ugy mutatják azonba a' Régiségek, hogy : azok 
között egyéb kűlönbbségekis uralkodtak. Mivel jóllehet 

„dem — de Villa Basth , qui de Altioribus Jobagyooíbus" 
(Lásd ezen kiléteire az 1) alatt való jegyzést) „Castri Bolon-
„duch oriundi fuerant  — de Jobbagionatu et conditione Castri-
„praedicti , qua iidem adstricti tenebantur, de Regia libera-
„litate penitus exiineutes, ad libertatem et nunierum caete-
„rorunt servientium nostroruni Regalium cum terris eorumdem, 
„quas habent haereditanas, duximus transferendos" 

a). István Király egy llG5-iki Okieveiében ezeket mondja „Ego 
,,Stephanus Dei Grat ia Rex Hungáriáé — istos honiines Sub-
,,urbanos Posonienses quoruin nomina sünt , etc. — a Ca-
„streusi servitio subtraxi, eo tamen tenore, ut inter Pro-
,,ceres ejusdein Castri, Proceres Filii, scilicet Stephani Regis 
„existant" 



a* Sz. István'.Szabadjai is Vár-Jobbágyök voltak, a* 
Várak'oltaltbazására némünemííképpen levoltak kötelezve, 
b) miüdazáUál a' többiVár Jobbágyoktól különböztek min<-
debek előtt abba; hogy ök külön rendet formáltak  a* 
Vár'Katonáitól, 's a' hadi gyakorlásókat külön vitték 
véghez, c) ismét: hogy a*6z. István'Szabadjainak a'Vár-
Jószágába való örökösödések ki terjedtebb vblt; mint 
á* más Vár-Jobbágiaké; d) és ismét: hogy a' Vár-Jobbá-
giakbóla' Sz. István' Jobbágiai közé való állal tétel meg 
jutalmaztatásnakis tartatott» e) következésképpen előbb 

ti) Lásd alább az f)  jegV alatt való példát-
t) A' Váradi Tüzes Vas próbáról szólló RegestJ-umnak 31-1-ik §-1já 

olvastat! k : „Cum Voiroda Comes de Doboka, pervideret 
jjfexercltum  sutlm 4 qnidam ex Joubágiooibus, eiusdem Castri 
,jnortune Henréust,tfetit  i.n ordine Joubagionum Natüraliom, 
f,qui  scilicet JoubagionesS. Régis nuncupari solent. Tuno 
j,accesSerunt qoidaro de JO.ubagionibaa 8. Regis — et reje-
„certint iilriiti de Ordine soo, dicentés, quod ipse dón esset 
j,de OJ-dine ét grftdd  Joftbagionüm  S. Regiá" 

6) Kálmán Király í. T. Könyvének 20-dik FejezetjVberi mondja : 
.jPOsséisio quaelibet a' S. Stephano donata humanae succes-
jjáíoniS qudslibfet  contingat haeredes. Possejisio vero ab aliis 
„Regibus data, de Patre descendat ad Filium, qui si defe-
„cerit , auccedat Germanus, cuius Filii etiam post mortem 
,,illius non exfiaér'ederitur,  Germánus autem praédícttis si 
„non inveniatur Regi ílaéredHás deputétur f  Itten a' l'osses-
„sio" nexerel alatt a' Várakhoz tartozó Jószágokat kelletik 
érteni, mellyekben való örökösödést a' Sz. Istián Király 
által adattakra nézre  nem szorította Kálmán Király olly 
azíik korlátok k3cé, mfnt  a' többi Királyok által adott Vár-
adományokba. Minthogy pedig a* Vár' Jószágait kivált még 
fcbbán  az ídóben , némelly Eklésiákat kivévén, többnyire á' 
Vár-Katonák , 'a Jobbágyok használták, ugyan azért a" Sz. 
István Király' Szabadjai, orökösödésbeli nagyobb Szabad-
ságok tekéntetéból mágokat a" többi Királyok' Vár Jobbá-
giainál előbb valóknak lenni tartották, 

e) Lásd az a) alatt való Jegyzésben emiitett példát. 



valókis Toltak mint'egyéb Vár Jobbágiak; Egyéberánt 
pedig mindenekben egy formáknak  lenni tapasztaltatnak 
a' Vár - Jobbágiaival, 's valamint ezek, ugy a' Sz. Király 
Szabadjai is csak érdemek után emeltettek a' ServienfieL' 
vagy is a' későbbi Nemesek közzé, f) 

XXI. F fe  j e z e ti 

A Szalad,  és  Királyi  Városokról,  3s azöknui 
Polgárairól  rövideden. 

Hogy a' Város szó ezfen  szótól származik Vdry  kiki 
láthatja, következésképpen azt is kiki tudhatja, hogy 
a' Város régenten nem egyéb volt thind valamelly kö-
rül kerített hely, vagy erősség mellyben, Vagy a* melly 
mellett emberek laktak. Az illyetén Városok midőn még 
a' Magyar Polgári Alkotmány a' maga épségében, 's va-
lóságában volt, nem tettek különös testét a' Vármegyék-
től , mivel azdkban azok laktak, kik a* Vároknak Mé-
gyéjén, vagy is a* Vármegyékben földet  bírtak, követ-
kezésképpen Vár Katonák, 's egyenesen a' Vármegyék' 
Fő-Ispányai' Birósága alá tartoztak, a) Minekutánna azon-

f)  András Király égy 1217-iki Oklevelében mondja: „quod nos 
„Nostri Fidelis Vnlz Jobbagionis 8. Kegis de Zala Servi-
„tium-cagnoscentes — ipsum cum tribus Fratribus Uterinis — 
„a Jobbagionibus. 8. Jlegis de Castro Záladiensi penitus exeirt-
,,tum i Uberum , et iiiimunem permanére praecipimus , regia 
^statuéntes Auctoritate, ut liceat ampliua ipsi una cum Fra-
„tribus — cum Praediis T. T. aurea et perpetua perfrut 
„libértate et inter Servientes .Regis annumerari perpetuo." 

a) Ki tetszik ez Kálmán 1. T. K. 38. Fejezetjéből is a' hol 
mondatik: „ Si Rex forte  cuiquam Comiii vei Mmistro 
i, aliquem de Civibus dimiserit, solus in expeditionibus 

pergat, sint autem ad popnluin, ubi égit revertatur. " 
9 



ban a' több rendbeli viszontagságok a' Hazát mint egy 
pusztává tették, a' Haza' java, 's bátorsága azt kívánta , 
hogy az idegen Felekezetek bizonyos szabadságositások , 
's felmentések  által a1 Hafcába  édesgettessenek, 's ugyan 
azért nem is mulatták el Királyaink némelly Jövevény 
*s Hazai Felekezeteknek bizonyos szabadságot osztogat-
ni , b) melly szabadságositáson való kapkodás utoljára 
annyira ment, hogy némelly Felekezetek a1 Királyok Pri-
vilégiumai által a' Vármegyék' Fő-lspányoinak Bírósági 
hatalmok alól egészen felmentettek,  c) következésképpen 
a' Vármegyéktől elszakasztatlak, 's ezekből lettek ké-
sőbben a' Szabad Városok. Innét kiki által láthatja hogy 
a* Várban, vagy a' mellett lakókból, 's Királyi Privilé-
gium által felszabadittattakból,  lettek későbben a* Vá-

% rosi Polgárok; a' Várok' vidékén vagy is a' Várok Me-

Melly T. Fejezet egyenesen" arra mutat, hogy a* Pol-
gárok a' Fó Ispányi hatalom alatt voltak. Világosabban ki-
tetszik azonban a' Város* Polgárainak a' Városhoz való tar-
tozandóságok, a' Váradi Tüzes Vas próbáról szólló Regestrum-
ból, a' hol a' többi közt a' 360. §ban ez mondatik : ,,Cives 
„ Castri Bolondus de villa Leginer — impetierunt quosdam 
„ de eadrm villa — dicentes quod eorum essent Concives — 
„ Martinus Conles eorum non contentus per Pristaldum — 
„ misit ad examen ferri  candentis Varadinum." 1 Ilyetén pél-
dákat számtalanokat találhatni a' régiségekben. 

b) Már Kálmán I. T« K. 80. Fcjezetjében olvastatik: „ Liber 
quoque hospes sicut sclavi, vei caeteri extranei, — pra 
„libertate tantum denarios dent.'l Ulyeneket szinte számta-
lanokat lehet olvasni a' Régiségekben, ugyan azért neui tar-

. tottam szükségesnek ide többet iktatni. 

c) Béla 1243. Oklevelében (Lásd Supplementum  Analectorum  Ter-
rae Scepui  pag. 30.) ezeket mondja: ,, Ad universorum no-
,, titiam horum serie volumas pervenire , quod hospilibus 
„nostris in villa Olozi de Tornává oongregatis, et congre-
„gandishanc concessimus libertatem , uta Comite Paroahiak 
1 ibéri sint penitus,«t exeropti( t ' s a ' t . 



t á l 

gyéjén lakokból pedig letlclc a* Jobbágyok. Különben 
régibb Törvényeink azt mtitdtják , d) Hogy Q'Szabad Vá* 
rosok régenten több félék  voltak , és pedig a' Királyok, 
Királynék, 's más Privalus Uraknak szabad Városaik, 
a* mint tudniillik egyiknek, vagy másiknak némelly 
adozáibeli terhekkel tartoztak; utóbb mindazáltal, mint" 
hogy Királyi Privilégiumok által kormányoztattak, 'a 
sokan magokat a' Földes Uri hatalom alól meg is vál-
tották, 's némelly Földes Uri Jussokkal fel  ruházott 
szabad Városokból Királyi Városok lettek* Az e'félé  sza-
bad Királyi Városok között legrégibbnek látszik lenni Szé-
kes Fejér Vár, mivel löbb szabad Városoktiak adott Pri-
vilégiumaikban az említett Város* szabadságai említtetnek , 
és a'hoz mérsékelteitek. Egyéberáht mimódoh *s mikor 
veitek részt a' Királyi Városok az Ország* köz Tanács-
kozásában arról utóbb, midőn az Ország-Gyűléséről szól-
landunk, fogúnk  emlékezni. Itten csak azt jegyzem meg, 
hogy Sigmond Király II. Térvény könyvének Élőbeszéd-
jében világos nyoma vagyon annak, hogy a' szabad 's 
Királyi Városok aZ Ország' köz Tanácskozásában részt 
vettek ; Árván szülött László alatt pedig már Regalisók 
által is meghivattattak, e) Nagyobb kérdést szenved azon-
ban az, ha vallyon későbben minden Királyi Városok-
nak volt az Országos Tanátskozásokban szava? mivel 
a' Koronatio előtti 1608. 6. Gzikkely következésében 
hozott Koronatio utánni 1608. 1. T. Cz. értelme szerént 
csak azok a' Királyi Városok számláltatlak a* Törvény-
tévő Rendek közzé, mellyek Ukíszló VII. T.K..3. C ik -
kelyében feljegyeztettek. 

d) I. Lajos Király T. K. 18. Czikkelye'ben mondatik : „ In ei-
„vitatibus, et liberis vilHs Regalibus, Reginalibus, Piae-
,,latorum, et Baronum et aliorum Nobilinm tenutis , et pos-

-,, sessionibas Jobbagiones Regnicolarum nostrorum pro pri-
„ stinis factis  non possint impediri "'*s a ' t . 

e) Lásd Kovarhirh Vettigia  Cvmilior.  pag. 288. et 



V I I . F e j e z e t 

Az úgy nevezett  Udvarnokokról,  vagy is Ud-
vari-szolgákról  (Udvarnik) és  a Szabadosok-

ról  (Libcrtini) V Szabadokról  (Liberi). 

Régi Eleink a' Rabszolgáknak többségében igen gyö-
nyörködtek annyira, hogy az volt a' legtehetősebb Úr a' 
Hazában, kinek legtöbb e'féle  Rabszolgái voltak, kiket 
körülöltek , 's Udvarokban is mindenféle  szolgálatra al-
kalmaztathattak , '& ezeket közönséges nevezettel a' régi 
időben Udvarnokoknak nevezték ; a' honnét az is kitet-
szik , hogy csak annak a' Nemesnek volt régenten Ud-
vara, vagy is jCuriája, kinek e'féle  Udvarnokokat tartani 
módjában állott, 's ugyan ezért mondja a' Magyar mai 
napig is, ha valakinek mélly tiszteletét akarj.i kijelen* 
teni, hogy kívánt Udvarolni. Idővel azonban nem min-
denféle  Rabszolgák jöttek közönségesen az Udvarnokok' 
neve alatt, hanem csak a' fényttévő  , 's szolgálaljokért 
földet  nyertt szolgák. Ezek pedig két félék  voltak; tudni 
illik: Királyi, kik közzé lehet számlálni a' Királynéknak 
's Királyfiaknak  Udvarnokjait is; 's más magános Urak-
nak, vagy Egyházi főbb  személyeknek Udvari szolgái; 
az első félék  Udvarnici  Regii, vagy Servi  Reg a les, 
néha Conditionarii  nevezetekkel jönnek elő az a' Régi-
ségekben , 's ezeket illette régenten az Aulae Regiae 
Familiares  nevezet, melly későbben az úgy nevezett 
Királyi Serviensekre származotL állal , mostan pedig 
nagy méltóságnak tartalik; az ulóbbiak pedig ritkán 
Udvarnici  névvel, hanem a' mint elébbis emlilelliik, 

inkább Curiales,  Ministri,  Conditionarii  vagy Liber-
tini nevezettekkel ruházatlak fel.  a) Továbbá a' mi a' 

il^PT. Andrásnak 1228. a' Pécs Váradi Ekklésiának adoft  Okle-
velében mondatik : „ Ministris quoqne qui serviunt cum equi» 



Királyi Udvamotokat illeti: azok vagy a* Király körül 
voltak , vagy pedig a' Királynak tulajdon Jószágában , 
vagy u' Vár-Joszágokban földet  birván, laktak, melly-
hez szinte a' Szerént valamint a' Vár-Katonák le voltak 
kötelezve, 's illyenek voltak a' Királyi Vadászok,]Erdő 
felvigyázók,  Madarászok, Lovászok, Aszlalnokok, Ka-
nás/.ok, Kasztsok, Jövedelems2edök, Marhák gondvi-
selői , Hirdetők , Pinczések , Halászok , Pénzverők , Szől-
lőmüvesek , Szekeresek 's több a' félék,  egyszóval a'kik 
a' Királyi Udvar' számára valamelly szolgálatot tettek» 
vagy mesterségeket űztek. Meg kell azonban jegyezni, 
-hogy jól lehet az e'félék  mind Udvari szolgák voltak:, 
'« közönséges nevezettel Udvarnokoknak, 's Coutfitio-
nariusoknak neveztettek', mindazáltal némfelly  Felekeze-
teknek jfülönös  tulajdon nevezetjei is volL^k* Így a' Ki-
rályi Lovászok Agazones , a* Hirdetők, Királyi Marhák* 
gondvisélői Praecone&r; b) a' Királyi jöv^delemszcdók 
Thavernici,  a' Királyi Asztalnál szolgálók, vagy isAsz-
talqokok Dapiferi,  a' Kaszások Falconarii  a' Vadaszok 
Venatores^  a Szekeresek Curriferi,  a' Pénzverők Mo~ 
netarii 's a' t, névvel is kerülnek elő a' Régiségekben. 
A' mint pedig némelly Udvari Felekezeteknek neveze-
tesebb hivatalok, 's kötelességek volt, szinte külön volt 
Előljárójok is, kik Magisler  névvel tiszteltettek meg 
régenten , mint p. o. a' Királyi Lovászoknak Elöljárója 

,, centum , quinquaginta sex;" 's a' t- Ismét Béla Királynak 
a' Demesi Prepostságnak ki adott Oklevelében mondatik: 
,, ttaec sünt nomina suorunj Curialium , qui ad omnia duui 
J, per Dfcanum  miltuntur parati sünt" 's a ' t . Ismétli. An-
drásnak 1208. Oklevelében mondatik: „ Libertinos vero, quo-
„ rum pars habitat in L j bin — tali serritio adstrinxeront, 
,, ut quindecnu unuui eqiiuin Curriferum  et Currum habeant, 
,,in quo — secundum Mandatum Abbatis servire teneantm ,u 

's a' t. 
fc)  Lásd a' Praecokról irt fejezetben  az t alatt való jegy/ésl. 



Magisler  Agazonum Regalium  nevezellel diszeskedell; 
a többi nem olly nevezeles Felekezelek pedig mint a'* 
Királyi Vadászok, Kaszások, 's a* t. több Elöljárók alatt 
voltak, nevezetesen pedig volt azoknak úgy nevezeti Szá-
fsadossok,  's Tizedessek,  c) kik néha Jobbagiones  Ud-
vornicorum d) nevezettel is említtetnek , és ismét volt 
Fő Elöljárójok, ki néha Comes Udvarnicorum  e) ne-
vezettel is diszeskedett, melly olly előkelő bivalql volt 
régen a' Hazában, hogy az néha egyszersmind valamelly 
Megyének Fő*Ispányságát is viselte f)  ; ezeken kivűl 
pedig még a' régibb, vagy öregebb Udvarnokoknak is 
jnegadhlolt az elsőség g). Többiben'meglehet jegyezni, 
azt is, hogy az e'féle  Udvarnokok , ha magoknak érde-
meket szereztek, néha a'Királyi Serviensek* közé is ál-

p) A' Fejérvári Káptalannak 1184. Oklevelében olvastatik: ,,qui-
,, dam Udvornicorum Regis de Suburbio Strigoniensi Sera-
,, phim videlicet et Pancratius Centurio cum quibusdam suis 
,, spbditjs Udvarnicis, Nana Comite s'uflragante  " (Codex  Dipl* 
Hung.  T. II. pag. 219,) 

Egy Posony Vármegyei í?22. Oklevélben mondatik : „ prae* 
,,sentibus viris diseretis rt honestis nobiscumque judicanti-
,,bus — Matheo et Marcello filiis  Comitum Udvornicorum , 
,, Nicolao filio  Alberti, Ladislao fllio  Kachy — Jobagioni-
,, Udvornicorum , Renedicto Klio Urk , Ladislao filio  Chumur 
,, — Senionbus Udvornicorum, etaliis quatn. pluribus nobis-
„cum consedentibus " (Cod.  Dipl.  Hung.  T. 111. V. 1. pag. 
365.) 

«) Lásd a' d) alatt való jogyzést. És ismét egy 1266. Oklevél-
ben mondja Kéla Király .* „ In hac parié requisivimus Far-
„ cassium Comitem Udvornicorum nostrorum de Pápa^ qui 
praesens erat." (Cod.  Dipl.  Hung.  T, IV. V. III. p. 314.) 

f)  András Királynak eg}' 122S. Oklevelében az alá irt személyek 
nevel között találtatik ez is : ,, Dionysio filio  Dionysii Ma-
t , gistro Udvornirorum, et Comite de Zonuk *'  ' s a ' t . (Cod. 
Dipl.  Hung.  T. III. V. II. p. ISO. 

g) Lásd a' d) alatt való jegyzést. 



tal télettek, 's a* szerént Nemességet nyertek, h) A' mi 
a1 Privatus embereknek Udvarnokjait illeti: azok szinte 
az Uraság* számára vitlek véghez többféle  szolgálatokat, 
•s mesterségeket, melly éknek a' régi Oklevelekben több 
nyomaira találhatni. Egyéb eránt a' mi a' Szabadosokat 
(liberlini) , kik közzé az Udvarnokok is tartoztak, *a 
Szabadokat (liberi) illeti: a' Felszabadításnak több ágai 
voltak regen Len j azok , kik valamelly bizonyos szolgá-
latra alkalmaztattak, vagy kiknek az Uraság eránt való 
kötelességek meg volt határozva, Szabadosoknak nevez-
tettek, 's e' féléknek  igen sok nemeit találhatni a' ré-
giségekben , i) de azért egészen szabadok nem voltak, 
mivel Uraikat elsem hagyhaLták, sőt Uraik által néha 
él is adattak, k) A* Szabadok pedig ismét többfélék 
voltak, tudniillik ollyanok, kik egészen felszabadittat-

h) Béla Király egy 1244. Oklevelében mondja: „Rogan , Klssid, 
,, Nolez , Zaphyrum Paulum et per ülios filiorum  suo-
,, rum cum terris eorum haereditariis (eximimus) et cou-
,, stituimus inter Nobiles et fideles  Servientea Regni nostri; 
,, nulluq deinceps eosdem et filios  filiorum  suorum praesqmxn^t 
„ Udvarnici nomine numinare" (Cod.  Dipl.  Hang.  T. IV. 
V. I. pag. 334J 

i) Egy 1137. Oklevélben olvastatik: „Alios etiam Libertos de-
,, di t , qui evenerunt sibi de interfectione  Juonis , ofl'icium 
„•illorum tale est, per se ipsos tenent equum, quocumque 
,, eat Dominus eorum, Currum dant cum equo, et Cooper-
,, torio ; cacabum dant, (equ.os «servant herba^ aflerunt  , 
,,ignein faciunt,  ligna incidunt, pecora ad vescendum du-
,, c u n t ' s a ' t . (Cod.  Dipl.  Hung.  T. II. p. 90.) Illyenekre 
számtalanokra talál Ihatni a' Régiségedben. 

k) A' Váradi Tüzes vas próbáról szólló Regestrum 374. §ban 
mondatik: „Jacou filius  Patae , emit a Bodun Comite terT 

„ tiain partém terrae Solumus — idem etiam ab eodem emlt 
„super eandem terrani duos libertinos -•- Bodun anteni tes» 
,, tatus est se vendidisse illa, et accepjsse pretujni eorum 
„ la l i t . r , videlitet vinginti et septeui niarcus " 



lak Uroknak hatalmok alól, 'a a' hová akartak oda m&> 
hettqk, 's a1 millyen szolgálatot vállalni akartak, ollyat 
vállalhattak; 1) ismét mások , a' kik csak bizonyos pénz-
beli adót, melly adó liberi denarii  nevezettel említte? 
tik a' régiségekben, fizettek,  's különben Uri hatalom 
alatt nem voltak; m) és ismét ollyanok, kik vitézségek 
tekéntetéből Katonai szolgálatra alkalmaztatlak 's ezek-
ből lettek azután a' Vár-Katonák, Serviensek , 's több 
tf  félék,  a* mint ezekről az előbbeníekben elég bőven 
tylekeztán^. 

XXIII. F e j e z e t . 
A' Rabszolgákról. 

A* Babszolgaság nem volt a' régi időben igen ritka 
flolog,  mivel azt akkoriban majd minden Nemzetek gya-s 
korlották, és ez a' Magyaroknál is mint akkori időben 
igen hadakozó Nemzetnél nagyon kelelben yplt, Az e* 
féle  Rabszolgaság' állapotja pedig a'kit a* bal sors .arra 
kárhoztatott, valóban szomorú helyheztetés volt, mert 
azoQ kivül, hogy az ollyanokat Uraik , valamint a* mar-
hákat tetszések szerént akár miféle  terhes dologra hasz* 

| ) A' Váradi tüzes vqs próbáról szólló Regostrumban a* K7,  §-
találtatik: ,, Ibrahim Archidiaco.nus de Zobusíou quendam 
„ adolescentulum nomine Paulum serrum ut ipse dixit empti-
„ t i u m , manumisit, i ta , ut quamdiu ipse viveret, ei servire 
,, teneretur; post mortem autem ipsius ita liber foret,  ut et 
,, ipse Paulus, et omnis generatio ab eodeni successura ubi-
„ cunque véltet, manendi fqs  haberet." 

m) Lásd Kálmán Király I. T. K. 80. Cz. Ismét a' Váradi Re-
gestrumban a' 206. §ban olvashatni : „ dipentes quod essent 
«orurn Coofllciales,  et similiter Centuriatui subjecti, illi di-
„ xerunt, non esse subjectos Centurronatui, sed debitores li-
„"berorqm denarioruu." 



Hálhatták *, azoknak életek, 's halálok, szinte, valamint 
p' Romaiaknál, az Urok' kezébe volt , 's  egyedül azok? 
tói függött,  a' honnét vette eredetét az ugy nevezett 
Jus  Patronatus  is; a) Mellyuél fogva  akkoriban spl̂  
Nemes szivü ember a' néha nállánál sokkal durvább ér* 
zésü győzedelmes Tyrannusnak marialékja .lett, vala-
mint ezt a* Magyarok közaiil a* kegyetlen Tatár fi\tás  , 
*s a' Mohácsi veszedelem alkalmával szinte elegen érzet-* 
ték. Minekutánna azonban a' Magyarok a' Királysági 
Kormány alá kerültek, 's a' Keresztény hitre tértek vol-
na , a' Rabszolgaság* állapotja is kezdett könnyebbednél 
Hazánkban, részszerént a' szolgaság' állapotjából Való több-
féle  felszabaditásqk,  részszerént pedig a* szabadságunk pén-
zen, yagy érdemeken való könnyebb megváltása t részi» 
szerént ismét régi Királyainknak kegyes itfuuká^ódások 
által. Ugyan is már Sz, István Királyunk megszánván 
a' Keresztény Rabok' sorsát kezdette azokat a' PrtvaUi* 
foktól  megváltani, sőt azoknak megváltására néfeve  !»•? 
zonyos árat is szabott, mellyért magát kiki megválthatta 
a' szolgaság' igája alól. b) Ugy szinte a* Romai Pápa Sem 
mulatott el semmit is, hogy a' Keresztény Rabok' sorsát 
könnyebbítse, de csak a' Keresztényekét, mivel a' Po-
gány valláson lévőket még inkább akarta, hogy a* Ke-
resztények' hatalma, 's rablánczái alatt nyögjenek, o) 
Szipte nem mulasztott el ezen .czélnak előmozditására-
nézve Sz. Lá§zlq Királyunk is semmit is , a1 mint ez azon 
Királynak némelly Törvényeiből kitettszik. d) mellyet 
qnnyival is inkább kellett cselekednie, mivel a' Rabszol* 
gák régenten egyedül a' külföldi  fosztogatásokból  élvén, 

a) Lásd TT. Horvát István Urnák a' Magyar  Gyökerei  Xem-
zettégekról  irt  könyv. 97. 's 98. lap. 

b) Lásd Kéza' Krónikáját  a' 142. lap. 
c) Ug3'an csak Kéaa' Krónikájának  144, lap. 
tlj Lásd Sz. László 111. T. K. 2, fejez. 



minekutánna azfrrégi  Királyaink tilalmazták volna , utóbb 
uz Országba gyakorolnák azokat , neki adván többféle 
tolvajságoknak magokat; mellvnél fogva  semmit sem 
c>událkozhatunk Sz. László Királynak a' Tolvajokra, 's 
Fosztogatókra hozott azon kemény büntető törvényein , 
mellyeknek szerzésére- egyedül a* fosztogatáshoz  szo-
kott szolgáknak gonoszságok, 's talán idö korán való 
felszabadítások  adott okot. Igen jó tehát itt erre-
nézve megjegyezni azt, hogy semmi Nemzet se szaba-
dítson fel  kelletin felül  *s hirtelen egy különben nyomat-
tatás alatt, és pallérozotság nélkül lévő Felekezetet addig, 
minek előtte annak előbb Cullurát, 's bizonyos élelmet 
nem adand, vagy rendelend; az a'féléknek  koránt való 
felszabadítása  a' pallérozottá bb Felekezetnek terhére, 's 
aokszor a1 Hazának .(veszedelmére is szokott lenni. De 
hogy vissza térjek a' dologra: A' Rabszolgaság' állapot-
ját leginkább kívánta könnyebbíteni a' mi igen dicsősé-
ges Kálmán Hirályunk, minekutánna azt akarta végbe 
vinni, hogy a' Királyon, 's Ekklesiákon kívül senki se 
tarthasson Rabszolgákat; e) azon kívánságát azonban 
elnem érhette egészen, mivel a' később időkben is le-
het a' Rabszolgaságnak elég nyomára találni Ha-
zánkban. í). Későbben azonban minekulánna a' Tatár-
futás  Hazánkat kietlen pusztává telte , a' Rab szolgaság1 

állapotjának a' Királyoknak párlfogása  mellett csak ugyan 
pnegkellelt változni, mivel különben az Idegeneket az 
elpusztult Hazába édesgetni nem lehetett, csak bizonyos 
szabadságos feltételek  melleit, 

e) Lásd Kéza' Krónikájának  143. lap. 
j ) A' Váradi tiizes vas próbáról szólló Regestrumban , mellvben 

a' 13. század elején történt dolgok is foglaltatnak,  annak 
elég nyomára találhatni. 



XXIV. F e j e z e t . 

Az Országos Tanácshozásokról,  vagy is az 
Ország Gyűléséről  Hazánkban. 

A' Köz Tanácskozásoknak nyomára már a* régi Szit-
tya Felekezetbeli Népeknél akadhatni ;a) következés kép-
pen kérdést sem szenved, hogy minekulánnafa'  Magya-
rok a* régi időben a' Köz-Társasági Uralkodás formáját 
használták, Köz Tanácskozásoknak is kellett lenni, -s azt 
Magyarul mostan hívjuk Ország-Gy ülésénél:.  Ugy lát-
szik azonban, hogy valamint a' Magyar Polgári Alkotmány 
némelly részben változott, szinte a* szerént időről időre 
változást szenvedett az Ország' Gyűlése is. Ugj'anis jól-
lehet némelly régi íróknak bizonyítása szerént, a' Ma-
gyarok még Scythiábau laktokban a'KözrTiírsasági Ural-
kodás' formáját  használták, b) mind az állal, midőíl a* 
Magyarok Scylhiából megindullak, a' Köz-Társasági Ural-
kodás1 Formája közöltök nagy változást szenvedett, 's 
mint egy a* Nemzet' Fóbb részével mérsékelt Fejedelmi 
Uralkodás' formája  foglalt  helyet; mivel Béla' Névteleu 
Jegyzőjének állítása szerént, a' Magj-arok elébb ugyan 
magokat hét Fő Személyeknek, azután pedig ezek által 
ismét egy Fejedelemnek, tudniillik Álmosnak , vagy né-
melly írók szeréül Árpádnak > Uralkodói hatatalmok alá 
adták, olly formán  mindazáltalhogy Árpid az Ural-

a) Honfinius  Decades Ueiuin Huiig.'p. 50. mondja a' Hunnusok-
ról; „Edictis igitur Comitiis quam Tribus undique conve-
,,nissent, Attiláé cuncti sufiragia  reddunt Regemque de* 
,,clarant" 

0 Constantinus Porphirogenitus De administrando lmperio Cap. 
38 mondja : „et ante hnne Arpadem Turci" (id est Hungari) 
„Prinrip?m alium nulluni unquam habucrunt" Lásd Práy 
.-./t'Kil.  l  el, IJUH.  pag. 3U7. 308. 



kodás' dolgában mindenkor a* Nemzet' Fő Embereinek 
tanácsával élt, 's a* képpen kormányozta Nemzetéti 
c) Következésképpen ettől az időtől fogva,  az Országos 
Tanácskozásokban egyedül oz Ország* Főemberei, vagy 
is a' Nemzetségek' Fejei vettek részt, Az Országos Tar 
nácskozásoknak Jillyetén állapotja volt a' több következő 
Fejedelmek alatt is d) egész Sz. István Király* Uralko-
dásáig, kiis a' Nemzetnél,már az Altya Geiza által elkez^ 
dett Királyi Uralkodás formájának  talp kövét letévén, 
az által az Országos-Gyűlések1 formáját  is meg változ-
tatta* Vagyon ugyan némelly íróknál nyoma annak, 
hogy már Sz. István Király nem csak a' Nemzetségek' Főbb 
embereinek, hanem egyszersmind a' Népek (Plebis) egyet-
értésé vei is választatott az Országos-Gyülekezetben Király-
nak e) mind az által még akkor az olly tökéletesen 

e) Azon Anonymus az V. Fejezetben mondja; „Ergo libera vq* 
„luntate, et cqtnmuni consensn Septem Viroruin, elegerunt 
,,«ibi ducem" Ismét a' VI. Fejezetben az Esküvés harmadik 
pontja igy szót ,,Ut isti principales Personae qui sua liber t 
„voluntate Almum sibi Dominum elegerant, quod ipsi et 
„filii  eorum nunquam a Consitio Ducis et honore Regnl 
„omnino privarentur" Ismét a' 40. Fejezetben ,,et in illo lu-
„co Dux et sui Nobiles ordinaverunt omnes Consvetudina-
„rias leges Hegni, et oninia jura ejus qualiter sereire »t 
,,Duci , et Primatibus suis" ' s a ' t . ismét a' 41-ik Fejezetben 
„Tunc Dux Árpad, et sui Primates inito Consilio coi^sti-
„tuerunt, quőd exercitii 11 mitterent propter Salanu íi 
„Ducem" 

dJ Az emiitett Anonymus az 57-ik Fejezetben mondja „Tochutn 
,,vero Dux, cum omnibus Primatibus Hungáriáé obtinuit 
„omnia Jara ltegni sut." Ismét Geiza Fejedelem Sz. István 
Király Attya' idejer<31 mondja Charthuitius Cap. 1. § V. „Con-
„vocatis Páter suus Hungáriáé Primatibus cuin Ordine sequenti 
„communis Consiliuni colloquii íiliuin suum Stephanum post 
„se regnalurum.paulo praefecit,  et ad hoc corroboranduni 
,,a singulis Sacramentum exp^it. 

e) L'gyan azon Carthuitius C»P- * 5- Vl. mondja „Post obitum 



nem volt megállapítva* mint azután azt tapasztalhat* 
juk; mivel Sz. István Királyunk, a' mint Törvényei is 
bizonyítják, még akkoris, midőn a' Nemzetnek az Ural-
kodás' formáját  némelly részben magokban foglaló  Tör-* 
vényeket adta, az Országos Gyülekezetben egyedül a' Nem* 
zelnek, vagy is inkább a' Magyar Nemzetségek' Főbb 
embereinek Tanácsival élt. f)  Minekutánna azonban a' 
nevezett Király a1 Serviensi, 's a* Vár-Jobbágiai, vagy is 
Vár Katonai Rendet 's a' szerént a' Vármegyékelis kel-
lete szerént elrendelte, már azután az Országos Tanács* 
kozásokban a' Nemzetségi Főbb embereken kivül, kik 
későbben Báróknak, vagy is Szabad-zászlósoknak, és 
Mágnásoknak, vagy is Nagy Uraknak neveztettek; a' 
Serviensekis, kik későbben Nemeseknek hivattattok; és 
Vár Jobbágiak, vagyis Vár Katonák, kik közzé, a'mint 
a' XX. Fejezetben említettünk, a' Sz. István Király' 8za-
badj&i, *s Jobbágiai is, kik Procereseknek is neveztettek 
's a' kik későbbén, 's máigis Jobbágyoknak , régenten 
pedig a' Serviensekkel egyetembon öszveséggel Militea 
névvel is neveztettek, részt vettek. Bizonyítják az eléb-
beoi állításomat mindjárt a' következendő Királyok 
alatt történi Országos Gyülekezetekről szólló némelly 
hiteles maradványok, holoLtis már az Országos Gyüle-
kezetekben nem csak a' Nemzetségeknek Fejeiről, hanem 

,,Patria Stephanus adhuc adolescenfl  favore  Priücipüitt ét 
„Plebis in Patris Sotium Iaudabiliter provectus" 

f)  Sz. István Király II. T. K. 14-ki F^jezetjében mondatik „Se-
,,cundum Decretnm Regalis Senatus" Ismét ott a' 19-ik Fe-
jezet „Secnndum Regalis Oecretum Concilh penitus inter* 
„dictum est" Ismét ott a' 35-ik Fejezetben „Consensinti» 
„igitur petitioni totius Senatus ut unusquisque dominetur 
„propriorum , similiter et donorum Regis-" Ugyan c&k- az 
emiitett Carthuitius a' 134 lapon mondja: „Qualls vitae 
„vir et discretionis fuerit,  cum Episcopis et Primatibua Hun-
,,gariae statutum a se Decretum manifestum  fecit." 



az egész Nemzetről vagyon emlékezet. Nevezetesen pedig 
mindjárt Péter Király* Uralkodása idejéről a' régi Bécsi 
Képes Krónika ezeket mondja: „Anno igitur  regni 
„Petri  tertio  Principea Hungcirorum  et Milites  Con-
silio EpÍ8coporum  conveneruntíC  g) Itt a* milites  szó 
alatt, a'mint emlitém Servienseket, és a' Vár Jobbagia-
kat is kell érteni, mivel <?zek régenten, a' mint az eléb-* 
beniekben mondottuk , mind Királyi Katonák voltak; 
Valamint ez szinte azon Krónikának* midőn az I-ő Béla 
Hirályról emlékezik, eme szavaiból még világossabban 
kitetszik ; a* holottis vagyon : „Misit  • autem Rex Cle-
mentissimus per totam Hungáriám  Praecones, ut de 
singulis  villis,  vocarentur  duo  Sentores,  facundiam 
habentes ad  Reges Consilium.  Quo audito  non tantum 
hi, qui vocati fuerant,  sed  etiam omnes Rustici et 
<Servi  cum universa Plebe Hungáriáé  venerunt ad 
Regem in Albam"  b) Ezen szavakból kiletszik, hogy 
I. Béla Király alatt minden Helységből, ,két Követek 
hivattattak az Ország Gyűlésre, melly két Követek alatt 
a' Földei-bíró Servienseket,'s Vár Jobbágyait kell érteni. 
Ugyan csak ezt bizonyitja Sz. László Király I. Törvény-
Könyvének is Élőbeszédje, a' hol mondatik „Anno 
lncarnationis  ejus Millesimo  Nonagesimo  Secundo 
XII.  Kalend.  Junii  in Civitate  Sabolch  Sancte  Syno-

v ,fdus  habita est, Praesidenté  Christianissimo  Ungaro-
TUm  Rege Ladislao  cum Universis  Regni sui Ponti-
ficibus,  et Abbatibus, nec non cunctis optimatibus 
cum testimonio totius Cleri  et Popull.  Bizonyítják 
továbbá azt számtalan régibb Törvényeiuk , a' hol af  Pro-
ceresek, kik leginkább a* Nemesek után emlitettnek 's 

g) Clfonicae  Hungarorum  Cap. 30. in tcriptor  rer. Hung.  1705. 
P. 1. pag. 158. 

h) a' g) alatt mondott Kronica 4G-ik Fejez in Scrip.  rer Hung. 
P. 1. p. 158. 



a' kik alatt az elébb mondottak szerént a' Sz. István 
Király által rendeltt Vár Hatonák 's Vár Jobbágyok ér-
tetődtek, több helyen előfordulnak:  jóllehet a'későbbi 
Törvényekben, midőn a1 Vár Jobbágyainak a' beli Jussok 
enyészni kezdett, azok alatt iukább a' Királyi Városo-
kat, a'leg ujjabb időben pedig az Ország Fő Rendeit kel-
letik órteni. Az előadattakból tehát kiki áltálláthatja» 
hogy Sz. István Király' Uralkodásától fogva  az Ország 
Főbb emberein kivűl a' Serviensek, vagyis Nemeik , és 
a' Vár Jobbágyokisr. de ezen utóbbiak csak Repraesen-
tánsaik állal, részt vettek az Országos Tanácskozásokban* 
mellynél fogva  nem csuda, ha olvassuk a'régi íróknál azt, 
hogy Sz. István Királyunkat, ki a1 Nemzet nagyobb ré-
szének olly szép szabadságokat adott, midőn az meg ha-
lálozott, a' Nemzet meg siratta, és három Esztendeig 
minden mulatságtól meg szűnvén, azt meggyászolta i) 
Különben mennyi ideig tartott ezen szokás és szabadság 
a' Jobbágyokra nézve? nem bizonyos, ugy látszik azon-
ban, hogy minekutánna Vak Béla Király alatt a' hires, de 
siralmas Aradi Országos Gyülekezetben több szabad Zász-
lós Ürak a' Nemesek által fel  konczoltattak, k) a' Ser-
vienseknek, vagyis Nemeseknek 's a' Jobbágyoknak hatal-
mokat a'következő Királyok , 's az Ország Főbb emberei 
zabolázni kezdették annyira ; hogy már II. András Király 
kéntelenitetett 1222-lki Arany Pecsétes Privilégiuma 
által azoknak Sz. István Király által adatott szabadsá-
gokat helyére állítani, 1) melly Privilégium, hogy vala-
mint a' Serviensekről, úgy a' Jobbágyokról is szóll, aat 

i) Lásd Kéza' Krónikáját  a' 100 lapon. 
k) A' mondott Krónika G4-ik Fejez in Serif,  rer Hung.  p. 

232. 233-
1) Lásd a' Törvény - Tárban a' hol az Élőbeszédben mondatik: 

„Quoniam libertás tam Nobilium Regni nostri, quaraetalio-
„runi instituta a S. Stephano Rege 's a' t. 



ásón Királynak 1931-iki Privilégiuma még világossabban 
bizonyítja, to) Mitad ezen Privilégiumok sem voltak mind 
aéáltal elégségesek arra, hogy a' Jobbágyoknak a'beli 
elébbeni szabadságokat helyre állítsák, 's azok közül 
egyedül csak azok maradtak taeg a'beli régi Jussokban, 
kik némelly nagyobb *s erössebb Városokban lakván, *t 
a' Fő Ispányi hatalom alól jó előre Királyi Privilégiu-
mok által kivétetvén, Szabad Városokká, utóbb pedig 
azok t ^ ü l némellyek Szabad Királyi Városokká is lettek * 
a' mint hogy vagyonis nyoma annak, hogy, a' mint az 
tlébbeniekbeisemliteltük, Sigmond Király alatta1 Királyi 
Szabad Városok, Me*ő Várösdk, 's  Helységek Követjei 
az Orsság Gyűlésre meg hivattattak légyen, n) És innét 
vagyon az, hogy a' Királyi Városoknak, kik jóllehet* 
a' mint meg mutattuk, egyenesen a'Vár Jobbágyok közül 
valók voltak, mind a'mellet szavok vágyon májgis az Or-
szág Gyűlésben; Valamint innét szinte azt JS meg lehet 
magyarázni * hogy mit teszifek  az Inclyti  Status  et 
Ordines  l Magyarul Tekintetes  Karok  és Rendek  ! ne-
vezetek? vagy is hogy, mit kelletik a' Status,  és mit 
az Ordines  neve&tek alatt érteni? Tudni illik a' 
eok  vagyis Karok  nevezete alatt a^Ország Főbb embereit 9 
vagy is Báróit t és Mágnássait, minthogy ezeknek jussok 
már az Ország' kezdetével meg volt állapítva, 's a' Prae-
latusokat, kik későbben a1 Bárókhpz hasonlókká léletteky 
's a' kik a' Királyi Tanácskozásokban többnyire jelen vol-

tot) Lásd in Sylloge  Decretor.  Cblnit.  T. I . pag. I. et aequ. a* 
hol a/. Előbeszéd 6. §-ban mondatik „Concedimus tam eis, 
„quam aliis Jobbagionibús, ac Servientibus Regni nostri ,• 
„Libertatem a S. R«ge concessam" 

n) Sigmond Királynak II. T.K. az Élőbeszédben a13. §. mondatik i 
t,Hinc est, quod conrocatis ex omnibus Regni nostri Comi-
„tatibus, et Districtibus, Civitatum, Oppidorum, et Libe' 
„ramm Villarum Regiae Jurisdictioni pertinentium Nuntiis* 
„et Legatis, 



tak, 's Verhőczy szerént is mindjárt a' Király' oldala 
mellett ültek ; o) az Ordines,  vagy is Rendek  nevezete 
alatt pedig a* Servienseket, vagy is későbben Nemeseket, 
's a* Vár Jobbágyait, kik közzé,a'mint mondám, a' Hi-
rályi Városokis számláltattak, a' kik csak a'Királyi 
Uralkodás' kezdetével rendeltettek el, *s nyertek némű-

' nemű szabadságot ,lkelletik érteni. A1 honnét a'Nemesség 
máig is Ordo  Ü^Mes/rís nevezettel szokott jneg tisztellett-
ni 's némelly régi Oklevelek* bizonyítása szerént régenten 
némelly Jobbágyokis mintegy a' Lovas Rendek közé szám-
láltattak. p) Különben a'Jobbágyok Ulászló Király alatt, 
midőn a* Nemesség ellen fegyvert  foglak,  nem csak 
fenlebb  emiitett, hanem ugy szólván minden jussokat 
elvesztenék, 's e* örökös szolgaságra taszittatlak. g) 
Egyéberánt IF. Andrásnak fentebbis  említett 1222-iki és 
1231-iki Privilégiumaiból az tetszik ki , hogy $ Servien-
seknek, vagyis későbben Nemeseknek mindnyájának 
"helyek volt az Országos Gyülekezetekben , IV Belá Király 
alatt mind azáltal a? rendelletett, hogy azok közül 
minderi Vármegyéből kettő, vagy három Követek kül-
detlessenek oda. r) A' mi pedig az Országos Gyülekezetek' 
helyét illeti.* régi Törvényeink bizonyitása szerént azt 
régenten Székes - Fejér - Várott tartották a' Magyarok , 
utóbb azonban az más helyüttis tartatott az Országban, 

A) Lásd az I. Rész 2-ik Czímjének 3-ik §-át 
1») A Codf.r  Dipl.  Hung.  Cxfmű  Könyvben találtató egy 1265-ki 

Oklevélbe olvastatik: ,,ltem de eadem Villa Petrum et Nico-
„laum — qui similiter ipsius fuerant  Libertini, in Jobba* 
„giones Equestres, qui vulgariter Lovas Legény nuncupantur, 
„eidein Ecclesiae ordinavit." Egyéberánt láss erre többet a ' 
Vár Jobbágyokról tett jeg3'zésekbe. 

<j) Láftd  Ulászló Királynak VII. T. K. 
» j |jiinH in Syllage  Decretor,  Comit.  pag 16. a' hol a' 8-ik Czik-

k»lyl)Hii mondatik de  quolibet  Cfimilatu  duo vei tret 
Mobilt*  debeant  rq«pe«/re" 



*s a" később időkben a' Pest alatt lövő Rákos mezejét ked-
vellették e' végre. \ 

XXV., F e j e z e t . 

Á Magyar  Polgári-  Alkotmány  régi  állapot  ja" 
változásának,  's hanyatlás  árnak  okairól  rövi-

deden. 

A' Magyar Polgári - alkotmány régi állapotja válto-
zásának , 's hanyatlásának okairól már némelly írók el-
mélkedtek, 's ezek közt a' legrégibb időből Rogerius 
Nagy Váradi Kanonokot is említhetjük , ki IV. Béla Király 
alatt a' szomorú Tatár pusztításnak emlékezetét írásban 
lévén , azt a'késé Maradékra által boqsájlolta, mellybeu 
egyszersmind a* Király, 's az Ország közt lévő viszálko-
dásoknak , 's bizodalmat laneágnak okait elő számlalja a). 
Az ujjabb időben szinte értekezett erről Kollár  Adám 
tiszteletre méltó elhunyt Hazánkfia,,  ki az Ország* Pol-
gári Alkotmányának régi állapotjáról némellyeket közre 
bocsájtván , ottan az Ország* Polgári állapotja' vnlozásá-
nak okairól is emlékezik b). Én is tehát a* mennyire cse-
kély bélátásom engedi, kívántam arról rövideden egy 
két szót szóllani: 

Jóllehet Polgári Alkotmányunkat, mint a' melly 
némelly részben az Ország kezdetétől fogva  veszi erede-
tét, mindjárt azon időtől fogva  kell tekinteni: minthogy 
azonban, a' mint említettünk , a' Királyi Uralkodás'kez-
detében Polgári Alkatmányunk kevéssé más formát  ka-

a) Lásd in scripioribu*  Hegnm  Hung.  Tyrnaviae 1765. P. I. p. 
482. et seq. 

b) Lá<d Hixtoriat  Juritqne  Publici  Regni Hungáriáé  Amacnila-
tex%  Viiidobonae 1783. pag. 1G2. et seq. 



pott; 's mint egy akkor rendelletett el állandóul} ugyan 
azért részemről a' Polgári Alkolmáuy' régi állapotja' 
megváltozásénak okait egyedül a' Királyi Uralkodás' 
kezdetétől fogva  veszem visgálóra. Mellénél fogva 

lső* Okát tartóin a' Magyar Polgári Alüolmány régi 
állapotja'változásának 's hanyatlásának azt, hogy regi 
Királyaink a' KirályiJ.Hasznokat (Jura Regalia) a' mii-
lyenek voltak a' Malmok , halászatok, dézmák , 's a' t. 
valamint szinte a' Köz - Társaság' Jószágait, vagy is a' 
Várakhoz tartozó Joszágokat, mellyeknek' kormányozása 
a' Királyi Uralkodás' kezdetével a' Királyokba ruház-
tatott, V Váraktól elszakasztván, azokat részszerént az 
Ekklesiáknak, részszerént más Privatus embereknek 
örökös jussal (jure haereditario) elajándékozták. Mert 
jóllehet dicséretes dolog volt régi Királyainknak a'szent 
IliL' terjesztésében való abbeli munkálodások, hogy az 
Ekklesiákat sokiszép jószágokkal felgazdagitották  , mind 
azállal, mivel [azon hasznoknak, 's joszágoknak természete, 
's elrendeltetése a' Magyar Polgári Alkotmány* akkori álla-
pot jávai a' legszorossabb öszve^cöltetésben állolt, azoknak 
elidegenítése, 's elszakaszlása a' Polgári Alkotmánynak 
nyilvános változását vonta maga után. Ugyan is a' régi idő-
ben semmi Zsoldos katonaság nem lévén a' Hazában,mindeu 
zsold fizetés  nélkül azok tartoztak a' Hazát védelmezni, 
kik abban földet  bírtak;' azok közül némellyike Tá-
borban állottak, mint a' Nemzetségek, 's Serviensek , 
mások ismét részszerént Táborban is állotak , de legin-
kább a' Királyi Várakat védték, mint a' Vár Katonák : 
a' Vár Jószágai pedig olly'természetűek lévén, hogy azo-
kat csak az bírhatta , ki a' Várakat védte, 's a' ki az 
által a* Várszolgálatjára le is volt kötelezve, természete-
sen következik, hogy azoknak örökös elajándékozása , 
's azáltal a' Váraktól való elszakaszlása állal, a* Várak 
szükséges őrizet nélkül maradtak, következésképpen az 
Ellenség beütéseinek '$ az Országban való pusztításainak 



tágas utat nyitottak, mellyből eredett rosszat nagyí-
totta a' Királyi, hasznoknak elidegenítése is; ni ível a* 
Magyar Királyok akkoriban fényes  Udvart, 's temérdek 
sokaságot tartván magok körül), minekutánna a' Királyi 
hasznok elidegenítettek, azon Udvari Népek is , kik kü-
lönben a' Haza9 védelmére nem voltak egyenesen ren-
delve, 's a* kik leginkább a' Királyi Hasznokból tartat-
tak , a' Vár Jószágaira szorultak, következésképpen a' Vá-
rok' védelme ez által is csorbulást szenvedettj az Ország' 
javára fordítható  Királyi hasznok pedig az által végkép-
pen elenj'észtek. 

2dik. Okának vélem lenni a' Polgári Alkotmány vál-
tozásának , 's majd úgy szólván le roskadásának azt, 
bogy a1 Királyok látván a' Vár Jószágainak elidegenítésé-
ből szükségképpen szármosandó rosz következéseket, 
azon hasznokról, 's Joszágokról szólló örökös Királyi 
Adományokat megsemmisíttették, 's azon Joszágokat az 
Örökös Birtokosoktól vissza szedni kezdették , c) melly-
ből következett; hogy azok, kiktől azon jószágok elsze-
dettek , nem csak az Országot hazaBui tűzzel nem vé-
delmezték , hanem úgy szólván az Országnak, a' Király-
nak , 's a' közjónak ellenségévé lettek , 'a ez volt legin-
kább oka a' borzasztó Tatár pusztításnak is, mellyet 

3dik. Okának lenni vélem a' Polgári Alkotmány' 
megváltozásának. Ugyan is a' Tatár Pusztítás által az 
Ország' színének , 's íöbb embereinek , valamint szinte az 
Okleveleknek nagyobb része elveszvén, a' Polgári Alkot-
mány által elrendeltetett, 's abban gyökereztetett Jo-

c) A' Királji Hasznokat már Kálmán Király is kezdette vissza 
szedni, de a' birtokos jussokat meghagyta azoknál kiknél 
voltak, a' mint azon Király 1. T. K. 15. 10. 17. 's 18. Fe-
je/.etjei bizonyítják ; a' Vár Jószágait vagy is a' Hirtoko* 
Jussokat pedig II. András, 's IV. Béla Királyok kezdették 
•is-za szedni. 



'szágbc-li jussok anyira zavarodásban jöttek , hogy némelly 
örökös Jussokat (Jus haereditarium) a' birtokos jussok-
tól (jus possessionarium) megkülönböztetni úgyszólván 
lehetetlen volt; melly bői következett, hogy a* puszta 
Országban temérdek Idegenek, 's Kun Felekezetek be 
vándorolván, mind azoknak, mind más Hazafiaknak, 
a1 Királyok, a1 Királyi Kincs-Tár1 kiüresedése tekinte-
ténél fogva  is, mindenféle  Joszágokat örökös jussal aján* 
dékozgattak d) 's e' miatt nem csak a* Vármegyék' régi 
elrendel le tése , úgy szólván, semmivé lelt, hanem a1 

Nemzetségi vagyonok na k is nagyobb része, mellyhez a* 
Banderialis kötelesség is tartozott, felejdékenségben  ment. 

4dik Okának tartom a' Polgárt Alkotmány megvál-
tozásának azt, hogy minekutánna Királyaink a' Vár' 
Jószágait örökös jussal a' Vároktól elidegeniteLlék, 's 
Privatusoknuk ajándékozgatlák, a* Vár' ioldjibŐl birt 

Jobbágyok, 's Halónak vagy is Castrensisek, kik azután 
közönségesen Jobbágyoknak is hivattatlak, elébbeni sza-
badságaikat, melly a'Polgári Alkotlmányal öszve kötle-
tésbe lévő Királyi Privilégiumokban gyökereztetett, el-
vesztvén a' Privátusok állal igen nyomatlanak, me l l -
ből későbben Ulászló Király alatt következett az ú^y 
nevezett Paraszt zendülés, vagy is Kurucz háború is. 

idik. Oka volt a' Polgári Alkotmány változásának 
az, hogy némelly Várokhoz tartozó Helységek , 's Várak, 
mellyekből későbben Szabad Királyi Városok is származ-
tak, a' Vármegyék' Fő Ispányainak hatalmok alól Királyi 

d) A' későbben béjöt^ némelly Kun Felekezeteknek adott Jószá-
goknak minemfíségét  bizonyítja László Királynak 1270. Ok-
levele , holott ezek mondattnak : „ conferendo  et dando oi* 
„ terras Castrorum, Udrornicorum Reginalium, et alias 
,, terras Conditionariorum, aut hominum Nobilium sine hae-
„ rede decedentium. — Dedimus insupcr, et Contulinms ei -
,, dem vacuas terfas  Nobilium Jobbagionum — rjuae a triu-
,, porc Tartarorum vacuae perstiterunt " sa ' t . 



Privilégiumok által felszabaditattván,  a' Vármegyéktől 
elszakasztattak, mellyből az is következett, hogy az 
ollyatéü Helységben, vagy Városban lakó többnyire be-
vándorlott idegen Felekezetek a* Magyar Hőnyi Törvény-
hez magokat nem alkalmaztatták , hanem azon Törvé-
nyeket (vették be, mellyek ott voltak keletben a' honnét 
azon Felekezetek be váqdorlottak* Hozzá  lehet még 
ehez adni. 

6szor« Azt a2 okot is , hogy az Árpád Királyi Ház-
nak ki haltával {idegen Uralkodókra, kik a* régi időben 
azonnal a'Nemzet Polgári Alkotmányát voltaképpen nem 
értették szálván a* Magyar Korona, 's a' Nemzetnek 8zo«* 
kás -'Törvényei egész Verböczy idejéig öszve irva nem 
lévén, a' Nemzet pedig a' sok háborúságok miatt magát 
inkább csak a* Hatonaságra, mint a1 Tudományra alkal-
maztatlván, némelly Királyok alatt a' Magyar Polgári 
Alkotmányai ellenkezésben lévő Törvények 's Privilégiu-
mok is keltek, 'szózatlak, melly miatt a' Polgári Al-
kotmány több ágaiban változási szenvedett e) 

Ezeket tartom tehát főbb  okának lenni a' Magjai-
Polgári Alkotmány régi állapotja' még kezdetben követ-
kezett megváltozásának; a' többi okok'pedig ha még eze-
ken kivül lehetnek, azok vagy az elébbeni változások-
ból származtak, vagy pedig a' később időknek, 's viszon-
tagságoknak szüleményei. 

e) Verbttcsy maga is bizonyítja ezt Hármas Törvény Könyve' 
eleiben tett Ulászló Királyhoz intézett Élőbeszédjének kez-
detén, Lásd a' Törvény-Tárba. 
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