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NAGYMÉL'I'ÜSÀGU S PÚTISZTELENDÜ PÜSPÜK,

KEGYELMES pRAM!

Excellentiád szeréuysége megtiltá di

038 erényeit és érdemeit e munkám fel

ajánlásával hirdetnem, és én megnyugvás

sal fogadám e tilalmat; mert Kegyelmes

ségednek ez évben ünnepelt püspöki

jubileuma alkalmával mások elmoudák

„они, miket csekélységem csak megkö

zelítö'leg lett Volna képes méltányló Sza

vakba foglalni.

Mégis Kegyelmességed bocsánatát re

mélem, ha ez alkalommal hálaérzetem

egyik mozzanatát, különösen munkám 01

vasói iránti ñgyelembö'l is, legalább meg

érinteni bátorkodom.

А görög nyelv ismeretébe Excellen

tiád kegyeskedett egyetemi tanár korábau

csekélységemet bevezetni, mi ha akkor

meg nem történik, е munkám létre nem

jött Volna. Ezért bátorkodám jelen mun

kámat Kegyelmességed magy nevével kap

csolatba hozni, és magy örömemre szolgál

акта]; tudata s kijelentése, hogy а bár



csekély mértékig terjedò' görög nyelvi

ismereteim alapját, és így jelen munkám

eredetét is7 Excellentiádnak, mint egykori

tanáromnak köszönhetem.

Fogadja, Kegyelmes Птахи, volt tauft

ványának ezen m'unkáját némi jeleül azon

öszinte hálaérzet és mély tiszteletnek,

melylyel maradok

Excellentiád 

alázatos szolgája

Dr. Szombathy [уши-2.
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A régi írók által „iazyges metanastae“ néven

említett „átköltözött jászok“ Magyarország közép té

reit négyszáz évig lakták (Kr. u. 37 8-ig) és ezután

a. hun birodalomba olvadtak be. Minthogy a Krisztus

előtti században a sarmaták annyira terjeszkedének,

hogy lassanként a Kárpátok és (az első század köze

pén) a Visztula keleti részeit is elfoglalák, а. római

írók legkényelmesebbnek találták Európa északkeleti

népeit az átalános „sarmata“ névvel említeni, mint

azelőtt a „scytha“ nevezetet használak. Igy aztán

annyira ment e tekintetben gondatlanságuk, hogy a

jászok azon töredékét is, kik a sarmata iga alól me

nekülve a Tisza. vidékén települtek le, és kiket a

görög írók legalább a „metanasta“ jelzővel külön

böztettek meg, a rómaiak legkényelmesebbnek tarták

szintén csak „sarmata“ néven nevezni. Mintha csak

azon német írókat olvasná az ember, kik a Kárpátoktól

Adriáig minden nemzetet egyszerüen „Österreicher“

néven szeretnek említeni, ugy hogy talán ezer év

mulva a tudósok még az „österreichische Sprache“ fe

lett is fognak vitázni, és a „magyar“ nyelv az „oszt

rák“ nyelv egyik szójárásává fog a germán irók előtt

törpülni.

A régi (latin és görög) történetírók ily téve

déseit tapasztalván, azon gondolat támadt bennem,

hogy miután a magyar vagy ugor nevezet az

ókor századaiban nem található, de a magyar nép
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n e k akkor is élnie kellett, tehát más n év alatt kell

e nemzet hajdankorát keresnünk. Az átalános scy

tha és sarmata nevezet alatt található nép

csoportok külön neveit és szokásait kell szem

ügyre vennünk, ekkor rájöhetünk a magyar nép haj

dankori töredékeire is. Hogy azonban a sok töredék

nyomozásában el ne tévedjek és el ne lankadjak, ki

választám magamnak azon néptöredéket, mely haj

dan a Don folyónál, azután a Feketetengernél, végre

а. Tiszánál lakott. E néptöredék a j á s z o k (iazyges)

nemzete.

Ezen nép magyarságának földerítése többféle

előnynyel kecsegtetett a magyar nemzet javára, és

így a fölkarolt terv kivitelében a többször beállott

ellankadás és csüggedés ujra és ujra felvillanyozta

tott lelkemben, mig végre czélhoz értem. Most ezen

hosszas és fáradságos kutatásom eredményét kívánom

a magyar nemzet asztalára letenni.

Az által, hogy a „metanastae iazyges“ néven

ismeretes nemzet a magyar nemzet rokonságába be

vétetik, a magyarok történelme kétezer évre

terjedő ehronologiát nyer, s így a világtörténelemben

kitünő helyet foglal el.

Ha a magyar tanuló nemzeti történelmét ily

hosszan tartó időrendben kezdi ismerni, mindenesetre

könnyebben fogja a világtörténelmet tanulni, midőn

így a világtörténelmi nagy események idejét mindig

nemzete ugyanazon idejével összehasonlíthatja, és

mintegy szellemi tornajátékban kapaszkodhatik a ma

gyar történelem magas fájának törzsén, ágról ágra

tovább és tovább, végig a jelenkor gyönge hajtásaihoz.

Igy tesznek más nemzetek is a történelem előadásánál.

Azonban mi magyarok annyira megfeledkezünk nem

zetünkről, hogy nem egy világtörténelmi tanköny
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vünk van, hol a római császárokról a részletességig

el van mondva, mit tettek ők Germániában ;` de a

tanuló hiában keresi azt, hogy az alatt mi történt

Pannonia, Iazygia és Dacia térein. Még a hunok, ava

rok és pogány magyarok tettei is nagy részben mel

lőzvék, vagy minden kritika nélkül egyszerüen le van

nak fordítva a bennünket lenéző és szándékosan becs

mérlő latin, német és szláv irók mendemondái.

Ha nemzeti történelmünket 2000 évre kiterjeszt

jük, láthatjuk, hogy őseink Európának minden jelen

tékenyebb részeit bejárták a középkorban, sőt később

diplomatiai uton is folyton érintkeztek a főbb álla-

mokkal. Igy nemzetünk történelme némileg kis világ

történelemmé válik és jelentőségében tetemesen emel

kedik. Es mégis azt tapasztaljuk, hogy nem csak a

jászok korszakát (mely még eddig kellőleg nem volt

felderítve), de még a hunok és avarok korszakait is

mellőzik íróink és tanáraink, valószinüleg azért, mert

e korszakokat is csak a külföldi írókból ismerik és

ott nem találnak dicséretre méltó dolgokat őseinkről.

Pedig ha. komolyan összehasonlítjuk a tényeket, lát

hatjuk, hogy pl. a kereszténynek magasztalt Nagy

Károly sok tekintetben eltörpül a pogány Atila előtt ;

csak ne az elfogultság, hanem a józan itészet szem

üvegén át nézzük az eseményeket, azok rugóit, kö

rülményeit, változatait és az akkori korszellemet.

Ha a jászok korszaka is belevonatik a magyarok

történelmébe, kitünik, hogy nincs oly nemzetiség a

Duna és Kárpátok térein, mely a magyarnál régibb

volna. Még az oláh nép sem előzte meg a magyar

fajt e nagy hazában, ha csak azzal nem akar kérkedni,

hogy ő nem román, hanem geta nemzet, mely ősei

nyelvét elfeledé és rómaivá alakult át.

Ott van az erdélyi Kárpátok közt egy magyar
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nyelvü népcsoport, mely mar akkor is magyarul be

szélt, midön a magyar nyelvet hun nyelvnek mon

dottak; е székely nép ösi nyelvét és sajatsagait is

megtarta. Magyarország rnar (legalabb kicsinyben)

régóta fennallott, midön Arpád népe bejòtt: az el

pusztult Hunniaból megmaradt a kis Siculia hun-ma

gyar lakosságaval. Mily anachronismus tehat Magyar

orszag alapítasaról beszélni Árpad koraban, midön

Magyarország mar ezer évvel elébb létezett Iazygia,

Hunnia, Siculia és Avaria nevek alatt, és csak ezutan

következett a Hungaria nevezet!

Ha mi nem hagyjuk magunkat a külfòld elött

folytonosan lenézetni; ha megmutatjuk, hogy önalló

nagy történelemmel birunk; ha a realtanodainkból

kikerülendö uj nemzedék nem csak a német, hanem

a franczia nyelvben is jartassaggal birand; ha ma

gyar intelligentiank nem csak német, hauem fran

czia munkakat és hirlapokat is olvasand; ha majd

nevezetesebb irodalmi termékeink franczia fordítasok

ban is olvastatnak Európa tudósai altal: ekkor meg

fognak szünni azon téves nézetek, melyek most, a 116

met munkakban lerakva és innen a franczia iroda.

lomba masodik kézböl atvéve, nemzetünk történelmét

ferde vilagítasban tüntetik fel.

Teremtsünk tehat alapos kutatasokra. .fekte'œtt

magyar történelmet tanodaink és népünk szamara;

jarjunk a magunk laban, midön egészségesek va

gyunk, és éljünk sajat szellemi étkeinkkel, midön

ezek izletesebbek a német és szlav irodalom fözténél.

És ne csak magunk fogyaszszuk egészséges és izletes

szellemì étkeinket, hanem kinaljuk vele a külfòldet

is franczia étlap mellett, hogy a vilag helyesen ité]

jen rólunk és megbecsülje minden jóra fogékony és

tehetséges nemzetûnket.
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Ily eszmék és nézetek vezéreltek engem kuta

tasaim alkalmaval. Kerestem a magyar irodalom ter

mékeit, melyekben a jászok korszakanak földerítésére
А akadhatnék; talaltam is két derék шиш a jaszok 65

kunok vidékéröl, de ezek a metanasta jaszok ma

gyarsaganak kérdését alig érintik meg, és a hun-ja

szokra vonatkozólag történelmi tekintetben sem meg

bizhatók. Fígyelemmel olvasam Thierry Atilajat, és

ime a külföldi iró тащат felcsillamlott egy re

ményspgar, mely a kérdés tovabbi nyomozasara veze

tett. 0 fólfedezé Ptolemaeus törmeléke kôzt a kira

gyogó gyémantot: „A bastarnak és rhoxalanok közt

vannak a h un o k.“ Mint varazsfény шт; е sor 526

membe; mindjart bövebben tanulmanyozam Ptole

maeust, melyben Chuni (Хамы) шеПеЫ; 1а,шша‚1;а‚в‚

(щадит). Iazyges Cídçvyfç) és ismét Iazyges meta

пазъаешсишобшитым) nevü népeket is talaltam.

Ezutan Ptolemaeus több kiadasat hasonlitam òssze,

és ime egy régi latin kiadasban olvasám, hogy Pes

si'um varos neve maskép Furtarca (Furtarka); de

sokaig nem tudam ki vagy mi az a Furt. Csak

legujabban Dionnal jöttem rá, hogy ajaszoknak Furt

nevü fejedelmük volt a második szazad közepe utan,

tehat épen Ptolemaeus idejében. Azutau Amm. Mar

cellinusnál olvasam, hogy a jaszok egy alkalommal

„marha, marhal“ magyar kialtassal tamadták meg

a hozzajuk beszélö római csaszart. — Ennyi iro

dalmi adat mar megerösített reményemben, hogy

nem 1652 sikertelen тары kutatasom.

Most ezen buvarlataim eredményét kivanom je

1611 munkamban a magyar nemzetnek bemutatni, mely

két részböl all:

Az elsö részben a jaszok korszakara vonatkozó

kutfötöredékek foglaltatnak a latin 65 görög
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régi (egykoru) történetirókból kikeresve, összegyüjtve

65 magyarra fordítva.

A masodik részben a metanasta jaszok ma

gyar nemzetisége van 1611611611111, fòldrajzi, nép

rajzi 65 пу611652611 adatokkal megallapítva.

Az elsö rész kutfötöredékei 61 61526266011

61 nyomozzak a jaszok 16116116161, kezdetben az

Azow- 65 Feketetengernél, késöbb a Т15261161. (Kr.

e. 112—378. Kr. u.)

A 111650611 1652 6 kutfötöredékek történelmi adaó

1611161 vonja 16 65 allapitja meg a metanasta jaszak

magyar nemzetiségét.

Ezen utóbbi részben foglalt értekezésem 1611616

leg történelmi rendben adja 616 nézeteimet; de a

magyarsag megallapítasanak adataiban 6156 16

uyezö a földrajz, masodik a történelem, har

madik a népisme és negyedik a пу61165261.Е2

utóbbinak azonban esak 62011 656111611 adok helyet, ha

a harem elsö tényezò' 61161 is együttesen vagy leg

alabb egyenként tamogattatik. Igy az 611 11у611652

kedésem nem egyedûl a hangzasból indul ki, és ez

61161 különbözik az Otrokóesi, Н01161 1511611, Jaszay

65 6 többi nyelvészkedö történetiróink eljarasatól,

kik 1161112611 buzgalmukban túlmentek a kellö 11616

1011, 65 igy a 62611 61161652161. '

A helyesiras tekintetébeu legezélszerübbnek

16110ш 6 görög szavaknal is a 161116161 irmedorat kö

161111, minthogy a gymnasiumban a 161111, 616611611011611611

6 116116216 пу611 161611 116161626, 62611 orthographia

mindakét nyelvnél a legszokasosabb; a magyar 526161

1161 pedig meghagyom 62 655261611 cz-t, mely a franczia

65 161111 526161 111611611 6 magyar kiejtés megkûlòn

bóztetésére könnyebbséget nyujt> 65 nem kényszeríti

62 1161 6 161111 65 116116216 526161 5201011 orthogra



XIII

phìajanak megrontasara az egyszerü с kedveért.

Azonban munkam elsö részében a görög kutfôtöre

dékek fordítasánal a görögös irmodort követém, hogy

kétes esetekben biztosabbanl haladhasson a kutató.

Kérem a t. olvasót, méltóztassék értekezésemet

komoly ñgyelemre méltatni. Ha. tévedek, szivesen 61

ismerem hibámat ; de amily komolyan és faradsagosan

gyůjtém össze kutfötöredékeimet, tórténelmi, földrajzi,

népismei 65 nyelvészeti adataimat, ép oly komolysagot

óhajtanék t. olvasóim 65 biralóim részéröl is mun

kamnak mgnyerni.

Györött, 1875. julius 31.

Sz. I.





Elsö rész.

KUTFÖTÖREDÉKEK.

(Kr. e. 112—378. Кг. u.)



I. A Krisztus előtti század. 1_115”.

II. Első század. 12-39.-sz.

III. Második század. 40-78. sz.

IV. Harmadik század. 79-88. sz.

V. Negyedik század. 89-135. sz.

t".



А Krisztus elöttí százàd.

Mithridates (112-63).

1. (Kr. e. 100 körül.) Mithridates háborut inditott

6 scythák kîrályai Scilur fìai ellen Diophant és Neoptolém

vezérei 61161. Chersonesos szabad 76105, nehogy 6 scythák

kezeibe kerüljön, valamint 6 Bosporus zsarnoka Parisades,

neheztelvén, hogy a seythák 520110111161 nagyobb adót kö

761611611 1616, Mithridatesnek megadá magát, 11652161611111—

1611027611 5011111 1161, 1111161, számuk és atyja tanácsai sze

rint ismervén, Mithridates többszöri 0561611 61161 legyôzött.

Posidonius 50, Apollonides 80 Seilur-ñuról tesz 6ш111651.1)

Ezen sikerek 61161 11112111116176 Mithridates 62 egész

világ uralmára vágyott, Ázsiát és a rómaiakat vetélytár

5611111 kezdé tekinteni, lassanként meghóditvan 6 tenger

melléki népeket.

2. (Kr. e. 90.) Mithridatesnek népes 1аг1ош611у6176

1611611; amelyeket scytha nemzetek 16111611, 62 emberek soka

ságával nagyobb mennyiségben bövelkedének. >Tehát ezek

1162 65 6 szomszéd sarmatakhoz követeket küldött,

igérvén bö zsoldot, tisztességes hadviselést, gazdag birto

kokat, biztos 65 nagy jutalmakat 6 161116111 ellen intézendö

‚ 1) А régi skytha nyelven a. Don folyó Szil (határ-szél) 116761

715611. Scilur 161161 (11616г)5261-111' 161161611. А Don képezé a határt a

skythák és ez idöben idejött sauromaták közt. Egyszersmind Európa

és Ázsia közös határaul 15 tekintetett.

Звонит-Иду I. Кн“. 1

.Ú
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fáradságaikért. A pártusok, médek és iberek a gallgörö

gökkel 63 bastarnákkal szintén а szövetségbe vonattak (89).

Freinshem'ií Supplemental L i v í 1T

(а 112. és 90. éveknél.)

3. (Kr. e. 89.) Mithridates Tigranessel а rómaiak

ellen szövetséget köt, melynek szerzödési feltétele volt,

hogy a'cappadociai városok és vidékek Mithridates birto

kába, а rajtok levò' emberek és ingóságok Tigranes ha

talma, alá kerůljenek. Ezután Mithridates, minthogy az

inditott háboru nagyságát fölismerte, követeket küldött а

kimmeriekhez, másokat а gallgörögökhez, ismét másokat а

sarmatákhoz és bastarnákhoz, mindnyájuktól segélyt kérvén.

Mindezen népeket, а rómaiak elleni háborut tervezvén, шаг

elöbb kůlônféle jótéteményekkel és kedveskedésekkel lekö

telezé magának. A skytháktól is hadsereget rendelt, és az

egész Keletet а rómaik ellen fölfegyverzé. Igy nem паду

fáradsággal legyözé Aquiliust 63 Maltinusf, kik egy ázsiai

(elpuhult) sereggel jöttek ellene, és mìdön ezeket Nico

medessel együtt elûzte vala, а városok által rendkivüli

hajlammal fogadtatott. Ш; а régi királyok gyüjteményei

ben sok aranyat 63 ezûstöt 63 sok hadi szert talált; ezeket

lefoglalván, kiegyenliti а városok köz- és magán-adóságait

és ot évre adómentességet enged. Ezután a harczosokat

gyülésbe hija össze, és lelkesitö beszéddel bátoritja öket

а. római vagyis ázsiai háborukra.

Justinus XXXVIII. 3.

4. Ide járul még, hogy а Tyra. folyótól Maeot tóig 2)

2) A maeoti (vagyis azowi) tó skytha. neve Temerind,

mi Vidian szerint „mater maris“ vagyis tenger szülöje. Mostani ki

ejtés szerint lehet: Tenge1‘ind(itó). A régiek azt hitték, hogy а

tenger is folyóviz, és igy az Azow-tengerböl indul ki a. viz а. Fe

kete, Márvány~, Földközitengeren át az atlanti oceánba.. Most is

foly а Don torkolatába Temer-nik nevü folyócska.; az Azow

tenger délkeleti partján pedig áll T e m el'- j u k neviì város a ten

ger és egyvnagy tó között.



terjedö tartományok és az egész tengermellék, mely Kol

chisnál végzödik, Mithridates Eupator és vezérei 61161 10

(1021611611 fol?) ’

Chersonesos 761056 kezdetben 0116116 7011 65 56161

törvényei szerint kormányoztatott; de midön a barbáròk

rohamainak nagyon kitéve 7011, 11611у1е1611 1611 М111111116165

Eupator védelmébe adnì magát, ki akkor egy nagy 116110111

6161165211656111, melyet a rómaiak ellen szándékozott viselni,

mindazon skythákat, kik a (kimmeri) földszorostól Borys

then folyóig laktak, legyözte. Mithridates reményében meg

erösödvén, örömest küldött Chersonesosba hadsereget, és

egyuttal hadat intézett a Skilur 61611 6116 511у111611 ellen,

akit gyermekeivel együtt Palakonnál fogsagba ejtett, mire

а В05р011151 15, melyet Parysades, ki 6111101 111116, б1111611у1

átengedett, elfoglalá. Ezen idö 616 Chersonesos 761056 min

dig 6 bosporusi fejedelmek 111611116 616 161102011.

Е2еп 11111111161161 tengerszoros a maeoti (azowi) tenger

déli 1652611 elválasztja Európát Ázsiától, mit északi részén

а Tana eszközôl, mely észak felöl jövén, 62611 tengerbe

két ággal öxnlik, melyek hatvan stadiumra esnek egymás

tól. Itt e folyónál hasonnevü (Tana, Tal/mg) 76105 15 fekszik,

mely Pantikapeon 111611 6 0611161 kereskedelmi 7610501

11621 1631163у01111. —— — А tengerpart-vidék e 76105 61116

pai (nyugati) részén puszta 65 111611611; 62 625161 (1161611)

011161011 61161111611 161611114) zrgaßwv 14., 309., 310.

1") Mithridates 62611 fólfedezése képezi а magyarok 101161161

-mének kiindulás-pontját. Tehát K1'. e. 112. évben nyilik meg e nem

zet világosabb multja, és épen ezer év mulva. látjuk Árpádot mos

tani hazánk földén. (Kr. 6. 112 + 888. Кг. 11. = 1000.)

‘) Már az eddìg elöadottakból 15 kitünìk, hogy a magyarok

elei (a skythák) a. Don folyónál tarták központi tanyájukat Mithri

(16165 116101656 és а sauromatak benyomulása elött. Tom/mg 76105 7011

a. f öt an ya, 65 a fövároshoz folyó T а. 11 a а Tanya vize. Még mos

tani D 0 11 пе7611611 15 62 о 6 magyar 6 116113116]: felel meg (6 görög

és orosz а hangtól megkülönböztetve), Miutfin a sauromaták a. Tana

l*

ч
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5. (Kr. e. 65.) Pompeius, sergeit három részre osztván,

ö 21 161161 Vidéken (‚с’р те ту Zuigt; ту Тат/0271101) S а. KYTIIOS f0

lyó mellékén tartott 1611 szállást. Tigranestöl sok minden

félét kapott, sokkal nagyobb pénzösszeget, mint amennyi

kikötve volt. Leginkább ezen okból 61 sokáig barátai és

bajtársai 11626 326111116, 63 az 6 1161 (ifjabb Tigranest) 611261

mellett Rómába. 1113611616. Дим! Кашпо; XXXVI.

6. (Kr. 6. 44—1. k.) Germaniának legészakibb népei

az okeánnál laknak; közölük a Rajna. torkolatától az Elbe

(Albis) folyóig legismertebbek a sikamberek (аойуидрдш) 63

а kimberek (вымрет). Ami azokat 111611, kik а2 Elbén 1111

az okeánig laknak, elöttünk teljesen ismeretlenek; 111611

sem elödeink közöl senki sem hajózott az okeánon 116161

felé а Káspitengerig, sem az Е11›61а 16ша1 hadseregek

soha át nem 16р1611. Miután még еду magán-utazó 36111

ше1'1 62611 folyón átutazni: ezen vidékekröl, melyek tovább

116161 felé terülnek, 361111111 111210361 116111 mondhatunk, és

vagy Szìl és az Atil (ital) vagy Volga. (а. görögöknél Rha) folyók

közé benyomulának, az addig egységes skytha nép két részre szakadt:

az európai és ázsiai skythák tömegére. Még Nagy Sándor is annyira

egységes népnek tarta'. a skythákat, hogy а, Jaxartes folyót Tana.

isnak képzelé; szerinte ö a Tana. folyó baloldalán járt, melynek

jobb oldalát Darius mal' latta. A nyugati tömeg a Tanától kissé

visszahuzódott; 62611 11621 valának a jász ok (нищее), kik azelött

épen a Tanya városát 63 környékét lakták: а folyó 1161611 részén

levö jászok a. sauromatáknak meghódolának. Késöbb a sauromaták

észak és nyugat felé terjeszkedvén, áttörtek а Tanya folyón 13, 63

lassanként meghóditák az európai skythákat, köztök а jás 2 011111

13, kik közöl aztán sokan a Tiszánál keresének uj hazát. A jászok

ekép három csoportot képezének: a Tana. folyó keleti mellékén ma.

radtak j a'. s 2 - m at á k (ìdçaluarai), а. Feketetenger partján 161616

р1111е11 j a’. 3 2 - 3 а. r ш 21. 1 a', k (Ua'çvyeç богемским), a Tiszához vonulók

j á 3 2 - k öl 1 6 2 6 k ('wíçvyfç yarnwuorm) nevek alatt 1611611 131116

retesekké. A rómaiak а. gyôzö 63 hóditó sarmaták nevéröl a `16320

kat 13 átalában sarmat á. k na k nevezék, vagy átvették a görög

elnevezéseket: inzamatae, iazyges sarmatae, iazyges metanastae.
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minden, mit róluk állíthatunk, csak valószinü gyanitás,

melyet az égaljak és egyenközü vonalak tanából vonhatunk

le. Tehát nem könnyü megmondani, mily sajátságokkal

bírnak a Germania mögött fekvő országok; nem tudjuk,

hogy mint legtöbben állítják, a bastarnok mindjárt a ger

mánokkal határosak-e, vagy hogy közepettük még mások

laknak-e, és ezek jászok (rám/sg), elszakadt alánok (‘9ш501шяоь)‚

vagy más szekereken-élő (lzyásopmt vagy ¿mgm-„00 népek-e.

—— Szintezen bizonytalanságban vagyunk a többi északi né

pek iránt is; mert ami a bastarnokat, sarmatákat (страдали)

és minden más a Pontuson tul lakó népeket illeti, nem

tudjuk róluk, mennyire esnek az atlanti tengertől, vagy

hogy vele érintkeznek-e. Germania délkeleti része, mely az

Elbén tul terül, először a svévek (ami/mt) által lakatik, kik

után a geták (yé/m) földe következik. - --— A görögök áta

lános véleménye szerinta geták thrák származásnak. Kez

detben a mysiakkal együtt, kik szintén thrákok, az Ister

(Alduna) mindkét partján laktak. Azon mysiak. kik a

lydiak, phrygiak és trójabeliek közt laknak, ezen európai

mysiaktól (moesiaktól) származának.

Azok, kik Bireviszt (Выдержат) megöletése után

a kormányra jutottak, az országot több részre oszták, ugy,

hogy midőn multkor Augustus császár egy hadsereget kül

dött ellenök, itt egy negyvenezer, ott egy másik ötvenezer

emberből álló csapat saját fejedelemmel birt. De ezen vi

dékek nem állandók, hanem időnként változnak; egy má

sik már régi időktől fennálló beosztás is van náluk, egy

részök dákok, másik getáknak neveztetnek. - — А geták

és dákok ugyanazon nyelven beszélnek. De a görögök előtt

a geták sokkal ismeretesebbek mint a dákok, mert azok

többször vándoroltak “az Ister mindkét oldalán, és mert a

thrákokkal és mysiekkel vegyest laknak. Szint ily vándor

lásoknak vannak kitéve a triballok, egy thrák népség. Már

mondám, hogy a népek vándorlásokra kényszerülnek, ha
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őket hatalmasabb szomszédok nyomják. Igy az Isteren tul

lakó skythák, bastarnák és sarmaták (jászok) gyöngébb

szomszédaik földelt gyakran elfoglalták és onnan azokat

kiüzték, ugy, hogy némelyek aztán a szomszéd szigetekre,

mások Thrákiába menekültek. Igy az Ister baloldalán

lakó népek a bastarnák és sarmaták által nyomattak,

midőn a jobboldalon lakók különösen az illyrek által szo

rittattak. -- — Ami pedig a Borysthenes és Ister közti

egész vidéket illeti, ennek első része a geták sivatagja
l(fi növ yenőa/ киша), ezután következnek a Tyra-melléki

geták (Tvgayírw), ezekre a jász-sarmaták (”Lám/sg dugmi-rm)

és végre azon skythák, kik királyiaknak (‚впав/тешь) és azok,

kik urgoknak („59700 neveztetnek.

вдарит 294., 295., 304., 305., 306.

7. (Kr. è. 35. 34.) (Oktávián még mint triumvir) se

regét Pannonia lakói ellen vezette, sem általuk soha meg

nem bántatva, sem valamely bünt rájuk nem bizonyítva,

csupán katonái gyakorlása és mások vagyonával tartása

végett, mindazt jogosnak tartván, mit a hatalmasabb a

gyöngébb ellen végez. A pannoniabeliek az Ister (Duna)

folyónál laknak Norikumtól az európai Mysiáig (Moesia),

a dalmaták szomszédai; az emberek közt legridegebb éle

tet viselnek, minthogy sem földjük, sem levegőjük nem

kedvező; náluk sem olaj, sem bor, vagy csak igen kevés

terem, ezeket nem is termesztik, mert nagy részt kemény

télben élnek; de árpát és kölest esznek, és azokból italt is

készítenek. Egyébiránt azon emberek közt, kiket ismerünk,

legerősebbek; minthogy azonban becsületes életmódra sem

mijök sincs, a haragra és öldöklésre nagyon hajlandók. Ezt

én nem csak hallásból vagy olvasásból, de minthogy azon

nemzet előjárója valék, a valóságból ismerve írom. Mert

az afrikai főnökség után Dalmatia (melyet egykor atyám _

is egy ideig kormányzott) és felső Pannonia főnöke valék;

ezért amit írok, tapasztaltam. - — А caesar Pannoniába
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érkezvén, kezdetben a zsákmányolástól tartózkcdott, ámbar

a mezöségì lakosok {анаши elhagyván, az ellenök inté

zendö eröszakot kikerülték; de midön Siskia (Sziszek) felé

közeledve általuk megsértetett, haragra lobbanván, vetéseiket

fölégette és amennyire csak lehetett nagy zsákmányoláso

kat tétetett. Midön a városhoz érkezett, a lakosok nagyaik

tanacsára mindjárt megadták magukat és túszokat adának.

Azutan pedig, midön a kapuk bezárattak, ostromzár ala

estek, mort erös falaikban és két hajózható folyójukban

bìzának; minthogy a Kulpa (Калом, Colapis) folyó a fala

kat mosva a Szávába (zuovog, Sanus) ömlik, mcly nem

messze a varostól folyt (Kr. e. 35.) és most (230) az egész

várost körûl folyja, miután Tiberius мы nagy arokkal

oda vezettetve ismét régi medrébe bocsáttatott; azon idö

ben pedig, midön a Kulpa a falakat mosta és a Száva

távolabb folyt, üres tér maradt, mely árkokkal és czöve

kekkel erösittetett meg. A caesar tchat azon hajókkal, me

lyeket a közeli szövetségesek készitének, a Dunán és Sza

van a Kulpába hatolt, és a тать szárazról és vìzröl meg

támadá, hol aztan több'vìzi csatát rendezett. A barbarok

készitett csajkákkal a csatára kíjövének és a folyón а többi

közt Menát, Sextus Pompejus szabadosát, is megôlték, a

szárazonpedig a caesárt vitézül visszaverték; mig végre

hallván, hogy többen társaik közöl csalárdul bekerittetve

elvesztek, bátorságukat vesztvén, megadák magukat. Igy

ezek a caesar hatalmába kerülvén, Pannonia többi része is

elfogadá a. béke fôltételeit. А caesar sercgének egy részét

Fuûus Geminus vezérlete alatt hagyván, Rómába vissza

tért, hol a nekí szant diadalmenetet elhalasztva, Oktavia és

Livia. számára szobrokat allitott, és hogy gyam nélkül sa

ját akaratjukkal élhessenek, határozá, hogy személyök szent

és sérthetetlen legyen és oly jogokkal birjanak mint a nép

tribunok. Mídön aztán atyja példájára Britanniába is sere

get vezetni törekedett és е végböl шаг Galliáig haladott,

\
\.
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azon tél után, midön а consulságot Antonius ила és Lu

cius Libo viselék (Kr. e. 34.), kitört а pannoniabeliek s

velök a. dalmaták lázadása. A paunoniabelieket ugyan Ge

minus, ámbár Sziszekbó'l általuk kivettetett, mégis néhány

csatában legyözvén, visszafoglalá; a. salassokat pedig és

kik az ö lázadásuk részesei valának, Valerius Messala meg

hóditotta. А dalmaták ellen elébb Agrippa, azutáu a. сае

sar maga vezetett sereget, ezek aztán öket több és паду

bajok közt (шей: а caesar is megsebesült, némely katonák

nak kihágásaik büntetéseül buza helyett árpa. adatott, azok

pedig kik soraikat _elhagyák, megtizedeltettek) meghóditot

так; а tôbbiek ellen Statilius Taurus viselt háborut.

.dva Кашпо; XLIX.

8. (Kr. e. 35--10 ?) А dáko k hegyek közt lakuak,

honnan Kotizo királyuk uralkodása. alatt, valahányszor а

befagyott Duna partjait összeköté, lefutni szoktak a. szom

szédok zsákmányolására. Tetszett Augustus császárnak а

megközelithetlen nemzetet kiszoritani. Ellenök küldvén

Lentulust, а tulsó partra verte vissza; az inneusön örta

nyákat állitott. Igy most Dacia. пеш gyözetett le; de ki

szorittatott és eltolatott.

A sarmaták (jászok) a. sik mezò'kön nyargalász

nak. Ezeket is ugyanazon Lentulus által а Випаш eltá

volitani elég volt. Ninos egyebük havas és deres sìkságai

gaikon erdejüknél; oly barbarság, hogy nem is tudják

mi а ЬёКе. Flo'rus П. 28. 29. (IV. 12.)

9. (Kr. e. 25.) Caesa'r Octavianus — а világ többi

részét vezérei által fékezte meg. Neki а pártusok azon

hadjelvényeket, melyeket Crassustól vettek el, önkényt

visszaadták; а hinduk, skythák, sarmaták (jászok), dákok,

kiket meg nem hóditott, ajándékokat küldének. Jánus

templomát, mely elötte kétszer volt bezárva, sajátkezûleg

тю bô. Aurel. Victor V. I. 79.

10. (Kr. e. 15.) (L. Domitius. és P. Scipio consulok
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ídejébcu) sok más mozgalom is tamadt. А paunoniak a

norikumiakkal Istriába betörêseket tevének; de Silius 65
vezérei által üldöztetvén, ismét békét nyertek, а uoriku- A

miaknak szolgaságot is okoztak. _ _ Thrákiában Mar

cellus Lollius Rhymetalk nagybátyjauak és Kotys árvái

gyámjának segitséget hczváu, a besseket meghódìtotta;

utána Gaius Lucius ugyanazon 0kból а s arm так (já

szok) ellen hadat viselvén, ezeket megverte és a Duuáu

атомом. Egyébiránt ezen idöben a leguagyobb háboru,

mely Augustust is a varosból (кашами kivonta, a ger

manok ellen viseltetett. mow LIV.

ll. (Kr. e. 10.) Tiberius а lázadó дышат ellen

indult, azut-áu а panuoniabeliekhez, kik az ö és serege

nagyobb részéuek tavollétében uj dolgokat forraltak, mind

akettöt egyszerre megtámadván, és majd ide, majd oda

nyomulváu, hatalma ala hóditott-a, mely tetteiért oly tisz

teletet nyert mint Drusus. Azutáu Dalmatia, mely mindig

és Pauuonia közelsége miatt is fegyveres eröt igényelt,

Augustus örködése ala helyeztetett. „1va LV.

Аи elsô szàzad..

Augustus végévei (1_14).

12. (Kr. u. 1_10.) Az Ádriatenger és az Ister folyó

közti vidék egy részét a dákok, а b ojo k és tau ris k о k

ellen viselt háboruikbau, teljesen elpusztitották. Ez utób

biak kelta (galliai) népségek, kik Kritasiros alatt e vidé

ket meghóditottak, mely a dakok {дыши а Parisos (Tisza)

folyó altal татами el. _ _ Ezeu uépek (a bojok,

tauriskok és skordiskok) az illyr és thrák népekkel vegyest

lakuak e vidéken. _ _ Ami még пат van, azt а.

р а Il Il О Il 0 k lakják. ZrQaßw'u 313.

\
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13. Pannouia. nevezetesebb népei а breukok, 21111129

tek, ditiónok, pirustok, mazaiak, dézitiatok (Bató vezérök
i kel) és más kisebb népségek, kik egész Dalmatiáig terülnek.

ngaßwv 314.

14. A skordiskok uépsége az Isternél lakik és

két ágra szakad: a nagyobb és a. kisebb skordiskokra. E

két nemzet közöl а nagyobbìk а Dunába ömlö két

folyó közt lakott. A ki sebb skordiskok lakhelye' а2 Iste

ren tul а mysiek és triballok közelében volt.

ngaßwv 318.

15. (1_-50.) Azon vidéket, mely а kimmeriaì bospo

rustól (a. krimi félsziget tengerszorosától) а Tana folyóig

’cef-J., з. meótiak lakják: toréták, arrékok, phikorok, a folyó

torkolata. közelében ixamaták vagy ia х - m at á k (idg-,adm

vagy jobban idg-„dm = jász-maták). Ezeknél ugyanazon

mesterségeket gyakorolják а nök mint а férñak, annyira,

hogy а katonáskodástól sem menttek. A férfìak gyalog

szolgálnak és nyilakkal harczolnak; a. nök lovas harczot

vivnak, de nem vassal viaskodnak, hauem akiket hurkokkal

megfogtak, huzkodva megfojtják. Férjhez is mennek; de

hogy férjhezmenöknek tekintessenek, nem а kortól fůgg;

hacsak ellenséget nam ölnek, szüzek maradnak. - A

Tana partjait és vidékeit sarmaták (ampoymm) birják:

egy nemzet, néhány nép és néhány név.

Pomponius Mela I. 19.5)

` 16. (Kr. u. 7, 8.) Hogy a germánoknak ujra. békét

kellett adni, ámbár hitöket megszegték, a. Dalmatiában és

Pannoniában kitört nagyobb, gyors elintézést igénylô moz

galmak okozák. A датами az adók behajtását kedvetle

5) Strabon Kr. e. 20 és Kr. u. 20 közt irta. пазу fóldrajzát;

P. Mela, Kr. u. 44 és 54 közt irt, de spanyol hazájából a. kele ti

oi'szágokat nem utazván be, ezek adataìt régebbi munkákból szede

gette, és ugy látszik, az itt elöadottak még a. Strabon korát is

megelözö idöre vonatkoznak.
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uül fogadták; ámbar elöbbi ídökben csöndeseu viselték

magukat, most miután Tiberius Germaniában második had

járatát végzé és V916 а SGN; nagy része elvitetett, söt a

dalmatáktól a császári вотще] Valerius Медианы“,

Dalmatia 65 Panuonia helytamia szintén 011110111: ó'k

összegyülének 65 virágzó ñatalságm {ешь Szemlét ИШЬ

nak. Kezdetben kevesen aggodalom u'qkül {шагами dé_

zidiat Bate vezérlete alatt, ki öket ‘egínkább шипы.

Az ellenök induló rómaiakat szétvervén, \többi dalmaták

is elpártolának. Erre a breukok, pauneuiai~ népség, вы

másik Bato vezérlete alatt Sirmium (most лапой“ Sze_

rémségben) ellen indultak, mely római örségalatt ¿m

Hegy a bevétel meg ne törtéujék, Caecina veçuß'îá"

szomszéd Mysia (Moesia) helytartója a lázadás m Мёда

után azounal a Dráva folyóhoz 5101011, 1101 a láza kat

csatában legyözte. De minthogy ezen csatában sok r nú

is 0105011, a barbárok szenvedett kárukat köunyen kipótolhatnr

remélvén, társaik segélyére is számitván, akiket 101101011

magukhoz csateltak. E közbeu a dalmát Bato Saloua

városához vezetvén seregét, egy szikla esése altal sulyosan

megsértetett; a harczot masokra bizta, kik a tengerpar

101 pusztitva Apollouiáig nyomultak, hol a rómaiakkal

összeûtközvén, elöbb legyözeive, uj csataban azokat meg

verték. Ezekröl értesûlvéu Tiberius 65 félvén, nehogy

Itáliába is berontsanak, Germaniából visszatért, Messalint

elöre bocsátván, öt a nagyobb csapatokkal követte. Bato

ezek közeledtét megtudván, ámbar sebéböl meg nem gyó

gyult ki, ellene ment Messalinnak, vele összeütközvén,

gyözött; de csalárdságok altal környeztetvén, meggyözetett

65 a breuk Batohoz futott, kivel csatlakozváu, egyesült

erövel elfoglalak Alma hegyet. 111 a thrak Rbymetalk

által, ki ellenök Severtöl küldetett, kis csatában 103376201

tek és magauak Severnek erejét is érezték. Ez 1111161

Moesiába, melyet а dákok 65 5 arm ata k (jászok) haber
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Ёжик, Visszatérvén, Tiberius ¿s Messalin pedig Sziszekben

idözvén, ök а гбшадак Szövetségepelnek földjeit pusztiták 65

többeket „так а lázadásba; Tiberiussal, ki már feléjök

közeledett, összeütközni vokade/m, másfeïé kÓbofoltak éS

sok ритмы; „щек Végie, miutkogy 6 vidék ismerése 65

könnyü fegyverzetûk mellett mmdenfelé menekülhettek,

1117611 6 tu beköszetésévßl

Amazok (а 652011), kik 11161 Makedoniába is 60161

tek, Rhymetalk és öcscse Raskupol 61161 megverettek, a.

többiek „таты elszakadván, 6 természet által 160301651

tett helyeìku menekültek, honuan 61116111165 166116011 lefu

tásokat „сек. Е2011 1116161 Qu. Caecilius Metellus és A.

Licinnir Nerva. Silanus consulok idejében történtek. Ezek

röl ¿.esülvén Augustus, Tiberiusra. gyanakodott, hogy

¿mur 62 ellenséget rövid 166 61611 legyözhetné, a. 116601111

F...ndékosan 1111226, hogy e végböl 1076610 Ш616611655011

fegyverben, 02611 Germanicust küldé 6 1660166, 111 0111101

quaestori méltóságot viselt, 667611 110111 még 16610 11610

1161 1111116 6 526666011, 1111116 6 52666605011 116261,1111101

161666165 nöktöl 7611011 ki és 52666611011 fôl. — -—

М16611 Germanicus Р6п110111666 611102011 65 6 seregek

mindenfelöl összehuzódtak: 6 két В610 11176165217611 62011

1661, mig Sever Moesiából közeledik, 761611611111 megro

116111611 6 7011161 111005610111161 felállitott 166011; 6201161, kik

6 561102011011 kivül 761611611, 62011 11626 100621611, de а bent

107611 60520111011 161561111161 1111617611, 6 р6111101101161 meg

verték. Most 6 1611161611 16611 felé 0520176 62 ellenség föl

6011 pusztiták; más nevezetes dolog nem történt. Germa

nicus a dalmát mazeokat 056166611 megvervén, nekik паду

116101161 011020131. Е2011 ugyanazon évben történtek.

А2111611 М. Furius Camillus és Sextus Nonius Quin

tilianus consulok idejében (Kr. u. 8.) Pannonia. és Dalmatie.

megbékéltetését 016166210 016611 62 éhség, 62111611 6 beteg

ség, mely a. külônféle füvek 65 gyökerek evéséböl 52611116—
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2011; de a hozzájuk küldött legatusokuak még ekkor is

ellenálltak, minthogy 0 rómaiktól semmi üdvöst nem re

méltek. Midön Germanicus, Drusus ña, ellenök hadat

vezetett és erös varosukat ostromlá, de be nem veheté,

Pulius német lovag egy szikla-darabbal игу megdobta a

falat, hogy az a hozza támaszkodott férfival együtt 65520—

05011; 02 aunyira megijeszté 0 benlevöket, hogy elöbb a.

várba vonultak vissza, 020100 021 65 magukat megadták.

Erre Bate, ki 0 dalmatákat 102060510 izgatta és 0 16

maiaknak sok bajt okozott, Tiberius 01101 a. béke fölté

teleinek szerkesztése végett értekezésre hivatott; másnap

'megjelenvém Tiberius kérdezé 61, miért pán-toltak el 65

1111611 lázongtak 01у sokáig.' Bate felelé: Ez a ti hibátok,

10011 uyájaitok örzésére nem kutyákat 65 pasztorokat, 110

110111 farkasokat küldôtök. Ekkép Dalmatia részint 110110111

701, 1652101 békéltetéssel a rómaiakhoz kerůlt.

Ugyauazon idöben 0 breuk Bate, ki Finne 01011050

611 jutalmul a breukok földét visszauyeré, 0 masik (6621

diát) В010 01101 elfogatott 65 kivégeztetett. _ Erre a

pannouiak ujra fellázadván, Silvanus sereggel 111001 011011611,

0 breukokat legyözte, némelyeket csata nélkül meghódita.

_ Végre a többi paunouok is elfogadák a béke fölté

teleit, 65 meghódolanak. мат LV.

Tiberius (I4-«37).

17. (14.) Paunoniában is katouaî lázadás támadt.

Ezek Augustus 0505201- halálát megtudván, egy városkába

gyültek össze, s 021 megerösitvén sok lázongást vittek

végbe; a többi közt Junius Blaesus helytartót megôlnî,

szolgáit keresztre fesziteni határozák, és követelék, hogy a

16 évig szolgalt katonák elbocsáttassanak, a zsold pedig

egy denárral napjára fölemeltessék, fenyegetözvéu, hogy
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ha kérelmük megtagadtatnék, а tartományt fellázitva

Róma ellen indulnak. Alig birhatta rá. öket Blaesus, hogy

követeiket Tiberiushoz küldjék. —— Innen Drusus а test

ôrségi katonákkal hozzájuk menvén, minthogy kivánságu

kat nem teljesité, ismét zendülést támasztván, а kiséret

böl többeket megsebesitének, és éjjel Drusust fegyveresek

kel vették körül, hogy el ne szôkjék. Azonban а holdfo

gyatkozástól megijedvén, az eröszakoskodással felhagytak

és más követeket küldének Tiberius császárhoz. Közben

iszonyu zivatar штат, mindenki saját ваши vonult

vissza, hol а legdühösebbek Drusus kiséröi által egyenként

megölettek; а többiek annyira leesillapodának, hogy a'

lázadás szerzöi közöl némelyeket а. kivégezésre is аммиак.

Ez lett vége a. pannoniai lázadásnak. ¿new LVII.

18. (17.) Drusus Illyrieumba. küldetett, hogy szokjék

а katonáskodáshoz és hadi tanulmányokat szerezzen; egy

szersmind ат: vélte Tiberius, hogy az ifjunak a. városi

fényüzés puhaságától távol jobb а táborban tartózkodnia.,

és magát biztosabbnak is érzé, ha mindakét fia (Drusus

és Germanicus) legiokat kap. De а svévek segélyt kértek

а cheruskok ellen, minthogy а rómaiak вышит],

érezvén а kůlsö félelem hiányát, részint szokásból, részint

а diesöség папы vetélkedésböl а. nemzet ereje és а vezé

rek vitézsége egyaránt fegyvert fogott egymás ellen; de

Marbód király neve gyülölt a. nép еще és а szabadságért

harczoló Armin kedves neki. Ezért nem esak а cheruskok

és társai, Armin régi katonái, inditottak háborut;> de

Marbód országából is а. svév nemzetek, semnonok és

langobardok átpártoltak hozzá, kikkel együtt (Armin)

tulnyomó lett, ha Inguiomer védenczei seregével Marbód

hoz át nem tért volna, nem más okból, mint hogy ñvére

fiatal fia ада/а; szolgálni az öreg nagybátya szégyenlett. -

- Ujra lcentájs remélettek, ha Marbód тот a dombok

"közé nem vonja.. Ez félelem jeleül vétetvén, а szökevények
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által lassaukéut megfogyva, а markomaunokhoz szállt és

követeket küldött Tiberiushoz segélyt kérui. Azon választ

nyerte, hogy jogtalanul kéri a cheruskok ellen a rómaiak

segélyét, ki a rómaiakat ugyanazou elleuség elleni har-cz

ban semmivel sem segité. Elkûldetett mégís Drusus а

békekötés megerösitöjeůl.

19. (19.) Midön ezen év nyarát Germanicus (Egyip

tomban) több tartományban tölté, nem csekély dicsöséget

szerze Drusus, a germáuokat viszályba kevervén, mely a

mar megtört Marbódot végveszélybe sodrá. Volt а gotonok

. közt Katualda nevü nemes ifju, ki egykor Marbód erejé

töl elfutott és most ismeretlen okokból boszuállást merény

lett ellene. Ö erös sereggel а. markomauuok határába tör

és társaiul uyervén az elökelöket, bereut a székvárosba és

а mellette levö erödbe, ott találja a. svévek régi zsákmá

nyait és a mi tartományainkból való fözöket és kereske

döket, kiket а kalmárjog, a pénzszerzés vágya és a haza

elfeledése az ö lakhelyeikböl az elleuség taborába vezetett.

Marbód miudenfelöl elhagyatva, nem talált más segélyt,

mint a császár kôuyörületét. Átlépvén a Dunát, hol Aez

Noricum tartomauyt ériuti, irt Tiberiusuak, nem mint

szökevény vagy esedezö, hauem elöbbi szerencséjéuek emlé

kéböl, hogy azou uemzetekuél, melyek az egykor jeles

királyt meghíták, Róma barátságát többre becsûli. _ És

Marbód Ravenuába jutott, houuan, ha egykor a svévek

elbiznak magukat, országába visszatérui igérkezett. De

Italiaból nem ment ki huszonkét évig, és megöregedett

nagyeu megfogyott hirességében az élethez ragaszkodásaért.

Katualdáuak sem lett más menekvése; -nem sokára a

hermundurok segélyével Vibil vezér által elüzetvén és (a

rórnaiak altal) befogadtatváu, Forum Juliiba, narboni

Gallia gyarmatába küldetett. Mindakettönek barbár kisé'

röi, nehogy а békés tartományokat kôzéjôk 'keverve

megzavarjak, a Dunáu tul a Marus (March) és Cusus "
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(1ро1у?) folyók közé telepittettek, királyul adatván nekik

Vannius a quadok királya. Tacitus An. II.

20. (33?) Midön (Tiberius) iszonyu dûhösséggel rokon

és idegen gyûlôltjeit bünteté, a katonai fegyelem megla

zulván, Armenia a partusok, Moesia а dakok, Pannonia a

s a r m a t á k, Gallia a szomszéd népek által fosztogattatott.

Ат. Víctor Ep. 7.

21. (35.) A keleti kiralyok közöl az iberiai Mithri

dates Phrarasmant elüzi, ravaszsaggal és erövel kivánván

övéit segiteni, és találkozvan megvesztegetök, Artaces

minisztereit sok aranynyal a gonoszságra kényszeritik; egy

uttal az iberek 6) nagy sereggel Armeniába rontanak, és

Artaxata városát elfoglalják. Mit Artabán (partus király)

тешат, ñát Orodot boszura készteti, ad pártus sere

geket és küld zsoldosokat. Ellenben Pharasmán emberei

magukhoz csatolak az albánokat, megnyerték a sarrna

ta k at, kiknek törzsföik mindenfelöl ajándékokat nyervén,

nemzeti szokásuk szerint különfélekép fegyverkeztek. De

az i'berek a helyeket ismervén, a kaspi uton a sarmaták

ka_1 Armeniát gyorsan elözönlik, és kik a partusokal jöttek,

könnyen vissza is nyomatának, minthogy a többi nyilások

elzárattak, az egyetlen pedig a tenger és az albáni hegyek

_ 6) БаЕшЪвоз, hogy Ázsiaban oly népcsopońzokkal találkozha

tunk, milyenek Európában is léteztek a töi'ténelem folyamában.

Spanyolország, Francziaország déli része és a földközi tenger nyu

gati szigeteinek ôslakói ibex-ek valának: a kaspi tengernél uj

Iberia keletkezett. Gallia öslakói valának a kelták, eraekböl>

Pannonia is kapott telepeket, de Kisázsiába is eljutott egy részök,

hol Galatiát alkoták, a kelták itt _Gallia nevéröl galaták

vagy gallgörögöknek neveztetvén. A Duna déli mellékén laktak а

lnysìak, 6s ime Kisázsiában is keletkezett M ysia. A rórnaiak

igy különböztették meg e tartományokat: Celtiberia (késöbb His

pania) és Iberia, Gallia és Galatia, Moesia és Mysia. Róma. östörtó

nelmében elöjönnek az alban ok: a. kaspi tengernél is volt A1

bania; most igy nevezik Törökország nyugati részét. Ezekböl ki

tetszik, hogy népvúndorlások az ôskorban is valanak.
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végei közt a höségtò'l jarhatlauná. lett. _ Végre a. partu

sek a kellemetleuségeket nem tůrhetvén, körülveszik а

111161у1 65 С56161 kéruek, de ezekuek csak lovassagukbau

all erejük, Pharasman pedig gyalegsággal is rendelkezett;

az iberek 65 6111611011 52111165 helyeken lakván, a bajekat

65 türelmet jebbau megszekták. _ _ A sarmatáknál

nem egy paraucseló vezér van; ök egymást báteritják,

hegy ne nyilakkal kezdjék a 056161, hauem az ütközetet

közelröl fegadjak. Külöuféle a harezuueder; 6 р6г1115

utáunyemului vagy elfutui egyaráut szekott, szétbentja 6

csapatokat, ütéseivel réseket keres; a s arm a 1611 félre

téve 62 íjat, melylyel kevésbbé ügyesek, csáklyákkal és kar

dekkal rehanuak; levas 05616 szeriut pedig 11011110110165 116161

forditva, néha testeikkel esszetartó esapatbau a megszalasz-`

tettakat üzik vagy általuk üzetuek. _ _ Artabán 056161

7е5217611, Агшеп161161 а szomszéd Seythiába futett.

Tacitus An. VI.

Claudius (41—54).

22. (49.) Vaunius, а svéveknek Drusus caesar által

adett király, elüzetik erszágából. Uralkodása kezdetén jeles

és népének kedves velt; de késöbb kevélységre hajelván,

mind népének gyülôlsége, mind 11621 715261уа1 61161 körůl

vétetett. A lázadás szerzöi valának: Jubillius, hermondu

rok királya, 65 Vannius növéréuek ñai Vangio 65 Side.

Claudius 0565261, ámbar többszôr kéretett, 6 barbarek

kûzdelmeit fegyverrel nem gátolá, Vanniusnak biztos me

nedéket ígérvéu, ha elüzetnék; irt P. Atellius Histrusnak,

ki Panneniát kermáuyzá, hegy a legiót 65 а tartemányból

szedett segélyhadat a dunai partekhez vezesse а 1egyözet

tek segélyére és 6 gyôzök ijesztésére, nehegy a szerencsé

161 elkapatva a mi békénket is megzavarják. Mert а ligiak

65 11165 пеШ2е1е11 nagy ereje kôzelgett a gazdag erszág

вишь-сну I. Кн“. 2
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hirére, melyet Vannius 30 éven at (19-49) zsákmányo

lások és adóztatások általnövelt. Neki sajat gyalogsága

volt, lovassaga a sarmat j á s z o k b 61 állt, mely az

ellenség sokasagával nem mérközhetett; tehát várak által

kivánta a háborut viselni. De a jaszok az ostromot nem

türhetvén és a közeli mezökön barangolván, a csata kény

szerüségét elöidézték, minthogy a ligiak és hermundurok

öket megrohanák. lgy kilépvén Vannius erödeiböl, csata

altal szétveretik, ámbar e balsorsban dicsérhetö, hogy'

kezeivel a csatát vita., midön más oldalról sebeket kapott.

Végre a Dunán můködö hajóhadhoz futott; esakhamar

követték öt a védenczek (rómaiak eliensei), kik Pannoniában

földeket kapván, megtelepittettek. Az országot Vangio és

Sido egymas közt feloszták; Róma iránt пешее; hüséggel,

alattvalóik iránt, önkényt-e vagy kénytelenségböl, midön

az nralmat megnyerék, sok szeretettel, de késöbb nagyobb

gyülölettel viseltettek. Tacitus An. XII.

0th0 és Vitellius (69).

23. (69). A polgári háborura irányulván a kedélyek,

a külügyekre semmi goud sem fordittatott. Annál bátrabban

a sarmat nép roxalán nemzete, miután a mult

telen két esapatot felkonezolt, nagy reménynyel Moesiaba

kilenezezer lovassal tört be, kegyetlen sikerrel és a 20611

mánylasra inkább mint a csatázasra törekedve. A baran

goló gondatlanokat a harmadik legió a segélycsapatokkal

egyesûlve hirtelen megtámadja. A rómaiaknál minden a

esatározásra alkalmas; a sarmaták szétszóródva a zsakmány

vágya altal,má.r ezek terhei alatt és az utak sikamlóssága

miatt elveszvén lovaik gyorsasága, mintha megkötözöttek

volnának, megöletének. Mert, csudálatos, minthaasarmatak

vitézsége kivülök allana. Senki sem ely gyáva a gyalog

csatában; midön csapatonként jövének, alig álltak ki
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egyetlen ütközetet; hanem a nedves idöben 65 feleldett

fagyon sem 1611625611161, 56111 kardjaikat, melyek igen 11052

szuak 65 111111661161 kezükkel emeltetnek, nem használván,

elestek levaikkal és vértjeik sulya alatt. A vezérek 65

nemesek vértezete vaslemezekkel vagy vastag börrel 7611

655266111176, ше1у 6т1п1 62 ütések ellen 6111611611, ugy

a rehanó elleuség támadásai alatt 6 fölkelésre alkalmatlan.

Egyszersmind a hó magassaga 65 puhasága 61161 15 sülye

deztek. A római katena könnyü vérttel 65 hajitó dárdával

vagy 16п6256761 6161616, abel kivántatik, kennyü kard

dal a fegyvertelen sarmatát (mert nem 52011656 pajzszsal

védeni magát) 116261161 6616 61, mig kevesen, kik 6 05616

1161 megmaradtak, a meesárekba rejtezének, 1101 6 161

kegyetlensége 65 a sebek fájdalma 61161 76521611 61. М166п

62 Remában tudva 1611, М. Ар0111115, ki Meesiát nyerte,

diadei-szoborral, Fulvius Aurelius, Julianus Titus 65 Nu

misius Lupus, а legiók vezérei, censuli diszletekkel jutal

maztattak, erülvéu Otho és a diesöséget maganak tulajdonit

7611, mintha szerenesés harczelás mellett, az 6 7626161 65 se

regeì 61161, 6 köztarsasaget nagyitetta velna.7)

Tacitus Hist. I.

Vespasianus (G9-78).

24. (70.) Iratett Apeuius Saturninusnak, hogy a

111065161 sereggel siessen. De, nehegy а fegyvertelen tarte

mányek a barbár népeknek kitétessenek, a sarmatj ászek

törzsfönôkei, 111111161 62 611ат 1101ш6пу6 van, az együtt

harczelásba 7011611611. A népet és levasság erejét, melylyel

egyedûl használhatókf) szintén felajánlák; de elengedtetett

7) A 21. 65 23. töredék nem a jászok, hanem 6 761661 earma

ták harczmoderát mutatja..

ß) A 22. és 24. töredékböl kit'u'nik, hogy a jaszek 116162

modera. nem a. sarmatákéhez, hanem a. hunekéhoz hasonlitott. 5"'

2*
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аша kötelesség, nehogy a viszályok közt ellenkezésekre

vetemedjenek, vagy más oldalról ajanlandó nagyobb zsold

ért a jog- 05 igazságból kivetközzenek. A pártba vonat

nak Sido es> Italicus svév kiralyok is, kiknél a régi h6

dolat Roma 110111, 05 a hůségükre bizott nemzet türel

mesebb.

25. (70.) (Cremona ostrománal.) Ez volt a sasok 05

3017011у01 rende: a katonák a sötétségben a véletlen sze

rint vegyest, a testörség zaszlaja a harmadévesek közelé

ben, a segélyhadak csapatai a végeknél, az oldalak és

hatak lovassággal körülvéve; Sido és Italiens, a svévek, a

nép valasztottaival a (3052) törzsfönökök az éleken valának.

Tacitus H. III. 5. 21.

26. (77 k.) 9) A 110111011 05 japydok mogött, amerre

a nagy Ister foly, a rhaetokhoz csatlakoznak a nóriak.

Ezek városai: Virunum (Volkmark a Dravánal), Celeia

(Cilley), Teurnia (Villach), Aguntum, Viani-omina (Bees),

Claudia (Klagenfurth), Flavium Solvense (Solfeld). Nori

cumhoz számittatnak: Р0150 (Fertó') tava, Bójok sivataga,

már Claudius 0505201 gyarmata (colonia divi Claudìi)

Sabaria (Szornbathely) és Scarabantia Julia (Sopron) 70105

(oppidum) altal benépesitve.

27. Ezek 111011 a makktermö Pannonia, merre

az álpok szelidebb gerinczei Illyricum közepébe északról

délfelé irányulva jobbról és balról gyönge elágazásokkal

huzódnak. Amely rész az Adriatenger felé néz, Dalmatia

és az emlitett Illyricum; észak felé Pannonia terůl 5 а

Dunával végzödik. Ebben gyarmatok (coloniae): Aemona

(Laibach), Siscia (Sziszek). Jeles 05 hajózható folyói a

9) Idò'sb Plinius röviden összefoglalván a Vezuv Vulkan

kitörése 010111 idö földrajzi viszonyait, sok tekintetben kiegésziti és

kijavitja Sti-abou és P. Mela földrajzi adatait; miért czélszerünek

látszik, itt az ö adatait a. Duna és Feketetenger vidéke're 701101110

zólag részletesebben bemutatni.



Dunaba ömlenek: Dravus a neri hcgyekböl szilajabban,

Savus a karni alpokból lassabban 120 ezer lépésnyi

tavolsagban. A Drava а serretek és serrapillok, jasz-telep

(iasi, nimm) és andizetek közt; a Szava a Kulpa-mellé

kiek (Colapiani) és breukek közt fely. Ezek a fönépek;

ezeken kivül az arivatek, azalek (Felsö-Pannoniaban),

amantenek (Alsó-Panneniaban), belgitek, kurtarek (Alsó

Panneuia Kurtz varesanal), Кошкам]; (Alsó-Pannenia

Kernakon varesanal), eraviskek (wgáßiçlm Alsó-Pauneniaban),

herkuniatek (az amantenek alatt), latevikek, azeriatek,

varkiak. Claudius hegye, mely вши; (délre) a skerdiskok,

mögötte а, tauriskek. A Szavabau Metubarris (Zagrab)

szigete a folyamiak közt legnagyobb. Ezeken kivül a követ

kezö felyók emliteudök: Kulpa (Celapis), mely Sziszeknél

a Szavaba fely, hel kettös medrével szigetet alakit, mely

Segestiea nevet visel, egy masikat Bisacuntius patak képez,

mely Sirmium (Szerém) varosanal fely a Szavaba, hol a

szerémiek és amantinek községe (eivitas). Innen 45 ezer

lépésnyire Taurunum (Zimeny), hel a Duuaval vegyül a

Szava. Fölebb felynak: Valdasus (Valpó), Urpanus (Sarviz),

szintén nem csekélyek.

2S. Panneniahez csatlakezik azen tartomany, mely

Meesia (a görögöknél európai Mysia) nevet visel, és а.

Duna mellett a Feketetengerig terül. Kezdödik az emlitett

összefelyasual. Ebben a dardanek, celegerek, triballek,

timaehek, meesôk, thrakek, a Feketetenger közelében a

scythak. Jelesebb folyók: a dardani hegyekböl Margis

(Merawa) a Pingus és Timaehus patakekkal (Margus

varesnal a Dunaba); Rhodepebò'l Oeseus (Ischa Bulgaria

ban Oescum varosual foly a Dunaba); a Haemusból Utus,

Eskám,1°) Jeter. 1d. Ритма ш. 27. 28. 29.

l°) Etelének is velt Eskám nevü orszagnagya., kinek leányát

449-ben elvette. Ugy látszik, a hun családnevek közt római erede

tüek is veltak,
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29. Egy nagy felyó Germania Abneba hegyéböl,

mely mögett Ваш-10113 (hegy és Rauriaca colonia) Gallia

ban; az alpektól ezer népség és esés kôzt Duna (Danu

bius) névvel, iszonyu viztemeggel növekedve, midön Illy

ricumet kezdi érinteni, Ister nevet nyer, hatszáz folyót

fölvéve, melyek fele hajózható, a Pentusba (Feketetengerbe)

hat erös ággal behömpelyög. Elsö terkolata Pence, ennél

Pence sziget, melytöl a legközelebbi ag 19 ezer lépésnyi

nagy moesárba vész. Ezen mederböl Istropolis közelében

63 ezer lépés kerületü tó képzödik, Halmiris (sóstó) nevü.

A másedik torkolat Naracustema nevet visel: a harmadik

Kalenstema a Sarmat-sziget mellett; a negyedik Pseu

dostomen és Konepen diabasis (Szunyeg-járás), ez után

Bereestoma (északi) és Spireenstema (vékeny) torkolat.

30. Innen kezdve mindenféle s c y t h a népek laknak

és a tengerpart különbezö vidékeit birják: a geták, a

rómaiaktól dakeknak neveztetve, azutan a sarma tak, a

görögôknél saurematák, keztek a hamaxebiek (szekérenélök)

vagy aorsek; ismét az elfajult seythák és szolgaktól ered

tek vagy tregledyták (barlanglakók), mellettûk az alanok

és rhex-alánek (elszakadt-alanok).“) Fenebb pedig a Duna

és hereyni (tulajdenkép Karpávt) hegység kezt a pannen

carnurtumi (Hainburg) telelö (katenai váres) tájaig a

germanok szomszédságában a mezöket és siksagekat lak

ják a jász-s a rm atak (iazyges sarmatae), a hegyeket

és erdöket az általuk elüzött dakek a Pathissus (Tisza)

folyóig. A hegység tnlsó eldalát a bastarnák шиш, innen

tul pedìg a többi germánek. Agrippa mindazen területet,

mely az Istertöl az (északi) eceánig 12 százezer lépésnyi

hesszaságban és 4 szazezer szélességben a. sarmat sivatag

tól a Vistula felyóig terjed, fölfedezte. A s суши neve

11) Pliniusnál nem rexolani, hanem rhexalani all; a görögben

¿Swä szakada'st jelent: tehát nem Ross vagy Rusz, miböl a német

és szláv irók о r о s z t vagy r u t h é n t származtattak.
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mindenfelöl atmegy a sarmatak és дышащими?)

Nem is maradt fen ezen ôsi elnevezés maseknal, mint а

legszélsöbb nemzeteknél, kik ezt nem tudva tanyaznak a

többi halandók mellett. Plinius IV. 24. 25.

31. A Tana felyót, mely két agban foly a maeeti

tóba, érintik a sarmaták, mint mendjak a médek

ivadéki, kik szintén tôbb törzsre eszeluak; elöszer a nö

uraló sarmatak (gynaececratumeni), innen az amazenek

hazassaga; azutan az evazak, ceritak, cieimenek, messeniek,

eestebókek, eheatrak, zigak, dandarek, tussagetak, turkak

(turcae, késôbb igy neveztettek a törökök is) egész az

erdös, völgyes, rideg sivatagig; ezeken tul az arimphaeek,

kik a riphaei hegyekhez tarteznak. A Tanat magat a seythak

S z i l-nek nevezik, a Maeetist T e m e r in d-nek, mi any

nyit jelent, mint tenger szülöje. 13) A Tana terkolatanal

hasennevû varos is velt. Plinius VI. 7.

Demitianus (81—96).

32. (S2-92.) Demitianus a hadjaratekat rêszint ön

kényt viselte, részint szûkségböl; öukényt a kattek, szük

ségböl egyet a sarmatak ellen, kik a legiot va legatussal

együtt 1eölték; a dakek ellen kettöt, melyek közöl az elsö

Oppius Sabinus consulviselt altal nyematett el, a masedik

Cornelius Fuscus testörségi fökapitany altal, kire a had

viselést bizta. A kattek és dakek felett többféle esatak

utan kétszeres diadalt ült; а. sarmatakról csak babérkeszo

rut Vitt a eapiteliumi Jupiternek. ‚этими Doma. 6.

12) Beolvadtak tehát a jas z ok is a. lándzsas-médek (sauro

maták) közé, kik szintén scythák valanak; de nem vesztek el, söt

magyar nyelvüket megôrizték a sal-mat elnevezés alatt is.

18) Az eredetiben igy all: „Tanain ipsum scythae Silin vocant

Maeetin Temerinda, quod significati matrern maris.“ Itt az in és u

ragek accusativust jelölnek. Tehat a. Temer = tenger, mint tanyér
= tang'yér. Tengerind(itó). i
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33. (S3.) A lygiak némely svévek által Meesiában

haddal tamadtatvan meg, követeket küldének Demitianus

hoz segélyt kérni; ezt megnyerék, mely nem annyira

mennyiség, mint tekintély szerint volt erös. Csak száz

levag adatett nekik. De a svévek, ez ekbói megharagnd

van, a jas z népet maguk pártjára venva felkészülének,

hegy velük az Ister felyón atmenjenek.

34. (88.) Ez idò'ben а. 16ша11:па1: legnagyebb habe

rujek velt a dákekkal, kiknél Decebal nyerte el a kiraly

Saget. Ez a hadügy ismeretében belátó, a müködésben

buzgó, gyers a berehanásra e's visszatérésre, ha az ügy

kivánta. Jol értett cseleket vetni, esatat kezdeni, a gyö

zelemmel legczélszerübben élni és a vereséget türelemmel

viselni. Miért is ö igen sekáig velt a római nép ellensége.

Azen népet dakeknak nevezem, mert ök maguk is igy ne

vezik magukat és ugyanezen névvel neveztetnek a remaiak

altal; ámbar tudem, hegy ök némely görögök altal 80161:

nak mendatnak. Hegy ez jól van-e, nem tudem; de azt

tudem, hegy a getak a Haemuson tul a Dunanál laknak.

Demitianus ellenük hadat inditván, ambár ö maga a há.

berut egy eldalról sem érinté, . . . . mégis, vezéreket

küldvén a had viselésére és katenasága nagy részét is esu

ful elvesztvén, mint gyözö kûldött Вешать levelet.

— Авт: LXVII.

35. Demitianus a quadeken e's markemanneken bo

szut 611111 akarván, minthogy ezek a dakek ellen neki

semmi segélyt sem küldének, Pauneniába jött, hegy ellenük

hadat inditsen; azoknak békekötés végett másedszer hezza

küldött követeit megöleté.

Azenban Domitianus a markomannek altal meggyö

zetvén és megszalasztatvan, gyersan követeket küldött De

eebal dák kiralyhez, hegy öt a béke megkötésére fölkérjék, mit

azelött többszöri kérésre sem adott meg. Decebal, mint

hegy паду bajekkal küzködött, elfegadá ugyan az ajánlett
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alkalmat a békekötésre, de maga Domitiannal beszélgetésre

inenni nem akart, hanem Diegist kisérettel küldé, hogy a

fegyvereket nébany fegelylyal együtt, amennyiben csak

ennyit birni allitett, adja at. Ez midön megtörtént, De

mitian Diegisuek kerenat adott at, mintha valóban gyözôtt

velna és hatalma lenne a dakeknak kiralyt adni. Azutau

katonainak czimeket és ezüstöt adett, és Rómaba. mint

gyöztes a többi közt követeket és levelet is küldött Dece

baltól mint ó monda; de masok ezt Domitiantól költöttnek

 allitjak. A diadalt sek jelvénynyel is ékesité, de nem az

elleuségtöl elszedettekkel, hanem inkabb ö készittette aze

kat. Azenban a béke megszerzésére sajatjaból is tett kelt

ségeket, midön csakhamar nagy pénzösszeget és kûlönféle

mestereinbereket adett Decebalnak, és még több adót is

igért a csaszari szer- és kinestarból. Ilyeneket hasznalt

mindig az ellenségtöl elszedettek gyauant, mintha magat

az erszaget is meghóditotta velna.

36. Egyébirant a daeiai haberuban a következö neve

zetességek történtek. Julianus, kire a had viselése a esaszar

altal bizat'ett, többi delgait jól intézvén, megparancsela a

katenaknak, hegy sajat és szazadesuk neveit pajzsaikra

irjalr, hegy ekkép azek, kik kitünö vagy csuf delget vé

geznek, köunyebben felismertessenek; azutan összeütközvén

az ellenséggel а. Тара hegyszeresban Саш mi; Támuç), azok

nagy szalnat megverte; közöliik Vezinas, ki az övéinél

Decebal utan a masedik személy volt, minthogy élve el

nem futhatett, szaude'kesan heltképen elesett, azutan éjjel

elszekött. Decebal félvén, hegy a rómaiak kiralyi varesaba

rehannak, az annak közelében levö fakat kivagata és a

törzsekre fegyverelret tétetett, hegy az ellenségek azt gon

deljak, hegy katenak allnak ett, és visszatérjenek; ami

meg is történt. .4va LXVII.

37. (Demitianus) négy hadjaratet vezetett: egyiket

a sarmatak (jaszek) ellen, a masikat a kattek és kettöt



a dákok ellen. A dakek és kattek felett két diadalt tar

1011, a sarmatákról csak babért használt. Sek bajt szen

vedett ezen haberukban. A sarmatáknal az 6 legiója a ve

zérrel egyûtt elveszett; a dakek 61161 Орр1115 Sabinus

eensulviselt és Cornelius Fuscus testörfönôk nagy sereggel

megeletének. Eutropius VII, 23.

Nerva (9S-«98).

38. (97. korûl.) A hermundurok mellett (az Elbe

mellékén) a nariskok, azután a marcemannek 65 quadek

laknak. A marcemannek f6 diesösége és ereje, vala

mint lakhelye is, elüzvén hajdan a bójekat, vitézséggel

szereztetett. A nariskek és quadek sem keresesednak. Ezek

képezik Germania hemlekat, amennyire a Duna 61161 520

gélyeztetik. A mareomannek 65 quadek napjainkig (Taci

tusig) kiralyaikat saját nemzetükböl nyerték, Marbód és

Tuder nemes törzséböl; 11161 idegeneket is eltürnek. De a

királyok ereje és hatalma a római tekintélytöl. Ritkán se

gittetnek fegyvereinkkel, hanem gyakrabban pénzzel. Nem

kevésbbé erösek 116116101) a marsignek, gethinek, esek és'

buriak; a marcemannek és quadek 116161 261361: be. Közö

lûk a marsignok és buriak nyelvük- és szekasaikkal а 576

vekhez tartoznak; а gethinokat a gall, az esekatapanneni

nyelv feddi, hegy 110111 germánek és hegy adózásekat tür

nek. Az adók egy részét a sarmatak, más részét a quadek

mint idegenekre róják ki; a gethinek, hegy nagyebb legyen

a szégyen, vasat is banyasznak. Mindezen népek kis rész

ben a mezöséget, a tobbiek az erdöket és hegyek ormait

65 1161611 lakják. Elválasztja és elmetszi Sveviát a hegyek

összefûggö láneza, melyen 1111 többféle népek laknak, kik

közöl legterjedtebb a lygiek neve több községbe szóródva.

 39. A peucinek, venedek és fenniek (finnek) nemze

teit a germánekhez vagy a sarmatákhoz szamitsam-e, nem
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tudem; ambar a peucinek, kiket némelyek bastarnaknak

neveznek, beszédûk, szokasaik, földjük és lakhelyeik altal

germanekul mutatkeznak. Mindnyajuk tisztatlansaga, az

elökelök resisége, vegyes házzassagaik altal némileg a sar

matak szokasait kôvetik. A venedek sekat vesztének sze

kasaikból; minthegy ami erdöség és hegység a peucinek

és fennek közt van, rablasaikkal bekóbereljak. Ezek mégis

iukabb a germanekhez szamithatók, mert hazakat is alli

tanak, pajzsekat is herdoznak, labaik gyersasaganak is

ervendenek; mi a szekereken és levaken 616 sarmataknal

maskép van. А fenneknél csudalates vadsag, piszkes sze

génység; ninesenek fegyvereik, levaik 65 hazi isteneik,

eledelûk fü, ruhazatuk bör, szebajuk a feld. Csupan nyi

laikban reményük, melyeket vas hianyaban csentekkal he

gyesitenek. A vadaszat együtt taplalja a fértiakat, nôket;

együtt jarnak és a zsakmany részét követelik. A kisdedek

nek sincs a vadak és zaperek ellen mas mendékûk, mint

hegy agakból készitett födél altal védetnek. Ide bujnak

az ifjak, ez a vének menedéke. De ezt beldegabbnak tart

jak, mint szantani a feldet, delgezni а. hazakban, az ö és

masek vagyenat remény 65 félelem közt örizni. Bizlosak

az emberek ellen, biztesak az istenek iranyaban, azen leg

nehezebb delget elérték, hegy még fegadalemra (vallasra)

sincs szûkséguk. Tacitus Germ. 42. 43. 46.

Màsoclík szàzad.

Traianus (98_117).

40. (101.) Trajau midön egy ideig Rómaban tartóz

kedett vala, seregével a dakek ellen indult, miutan azok

felett, mik naluk terténtek, gondelkodett; azen pénzt is
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sajnálta, melyet azek évenként kaptak; végre tapasztalá.,

hegy seregeiket napenként szaperitják és felyvást kevé

lyebbek lesznek. Megtudván az ö elindulasat Deeebal, meg- ‚

ijedt; mert tudta, hegy azelött nem a római népet, hanem

csak Demitianust gyözte le, mest azonban a római nép

pel és Traján császárral lesz haberuja, ki igazságesságaval,

vitézségével, jóságával sokkal kitůnöbb és testi erejével is

(ö ugyanis 42 éves kerában kezdett uralkedni), és ely

kedélylyel bir, hegy sem az ifjuság vakmerövé, sem a vénség

lassuva nem teszi. — Mintán Traján a dákek ellen meg

hezta a sereget és nem messze velt a tapai hegyszerestól,

hevá a barbarek taberukat helyezék, egy nagy gemba ho

zatett eléje, melyen latin betükkel irva velt, hegy a bur

rok és minden szôvetségesek (a jaszek is) kérik Trajant,

hegy békét kötvén, térne baza. De mindamellett Traján

összeütközött; mely esataban, ámbar az ellenség közöl igen

sok megöletett, mégis övéi között is igen sek sebesültet

látott. Midön mar elfogytak a katonák sebeinek bekötözé

sére vale tárgyak, saját ruhajat sem kimélte és azt adá.

a sebekre. Azután a hegyek tagasabb helyeire nyemult, és

mas-más hegytetöre jutván, nem csekély veszélyek közt a

dákek királyi székhelyéhez ért. Lusius a masìk oldalról

elötervén, a dakek közöl igen sekat levagett és elfegett.

Decebal mindjart azek közöl, kik kalapet viselének` az

elökelöket Trajánhez küldé es altaluk békét kért, igérvén,

hegy a föltételeket hiven teljesitendi. —— _ Végül a fegy

vereket letevén, Traján követeket küldött ez ekból a ta

náeshoz, hegy altala is megerösittessék a béke. Igy az

egyesség megköttetvén és Zermizegethusánál a tabort el

hagyván, a többi vidéket örséggel megerösitvén, панам

visszavitetett (103). Ашп: LXVIII.

41. (104.) Decebal, részént inert igen sek dak Trajan

hoz atment, részént más ekokból, ismét békél kért. De mi

den öt rabirni nem lehetett, hegy fegyvereit és magát át
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adja, mar nyiltan nem gyüjtött sereget; de ez ekból a

szemszéd népeket (a jaszekat is) a haberura meghíta, al

litvan, hogy ha altaluk elhagyatnék, 61115 veszélynek ten

nék ki magukat; mert biztesabban és könnyebben meg

_tarthatjak szabadsagukat, ha а megtamadtatast be nem

varva harczelandnak, mint ha. Deeebalt elveszni hagyjak

65 aztau maguk tarsak- 65 szövetségesektöl megfosztatva

‘ kénytelenittetnek az ellenséggel küzdeni.

42. (105.) Jelentetett, hegy Decebal sekat tesz а

békekötés ellenére, hegy fegyvereket szerez, a szökevénye

ket befogadja, a varakat javittatja, a szemszéd népeket

követek altal segitségre szólitja, 65 а11111 116111 engedelmes

kednek, megtamadja; mar a jaszek vidékének egy részét is

elfeglala, melyet midön késöbb visszakövetelének, Trajan

vissza nem ada.“‘) Ezen okokból Deeebal ismét ellenségnek

jelentetett ki a tanaes altal. Trajan ezen haberut mased- ’

5201 15 maga, 65 116111 ш65 76261611 altal, végzé be. De

minthegy Decebal Trajannal sekkal gyöngébb vala, kevés

hianyzett, hegy a esaszar erozva meg nem gyilkoltatett.

Decebal szökevényeket küldött Meesiaba, hegy Tra-jant 61

11611 meg, kihez azelött miudig könnyü velt a bemenet, 65

a haberu idején mindenkivel örömest beszélgetett. De a

büntényt a szôkevények nem merték végrehajtani, miutau

egyik közölük gyauuba esvén, elfegatott és nagy kinzasek

közt az armanyekat mind fölfedezé. Decebal Lenginust, ki

a rómaiak legügyesebb hadvezére volt, rabeszélte, hogy

hezzamenjen, mintha 11652 volna parancsait teljesiteni.

Midön ez megjött, elfogata 61, 65 nyiltan kérte Trajan

tanacsat. Miutan semmit sem vehetett ki töle, rendelé,

hegy bilineseiböl feleldva 611261 ala helyeztessék; azutan

14) Ezen rész valószinüleg a. Tisza balpartján volt. Ott állott

Ziridana (Sirtanya) és valószinüleg Zovgóßuga (Szuróvara) is, melyek

nem dak, hanem `16511 városek valanak. A Tisza nem volt állandóan

a jaszek hatara.
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kérte Trajant, hegy Lenginust visszafegadva vele békülne

ki. Erre Traján kitéröleg valaszelt, hegy Lengínust se

nagyrabecsûlni, se megvetni ne látszassék, kinek halálát

ugyan nem várja, de életben hagyását sem óhajtja na

gyen. Midôn ezt Deeebal észrevevé 65 nem tudja mit- te-_

gyen, Lenginus mérget vett be, melyet esetleg szerze ma

gának, és meghalt. ¿huw LXVIII.

43. Ez idöben Traján köhidat épittetett a Dunán,

melyet én (Dion) eléggé bámulni nem tudek; mert ámbar

más nagyszerü müvei is vannak Trajannak, mégis e hid

a többieket sokkal felülmulja. Ezen hidnak husz eszlepa

van koczkakövekböl, melyek mindegyike az alapen kivûl

150 lab mages, 60 láb széles, 170 labnyi tavelban egy

mástól beltezatokkal egybekapcselva. E mů költségei majd

nem hihetetlenek; de még csudálatesabb az` hegy ezek

egy nagy, örvényekkel teljes és iszapos felyó medrében

készültek ugy, hegy a felyó vize el nem vezettetett. _ _

Ezen hid nekünk (230-ban) már semmi hasznunkra sincs,

nem is járnak rajta; de fönmaradtak eszlepai, mintha

csak azért készittettek velna, hegy kitünjék, miszerint az

emberi elmének semmi sem lehetetlen. Ezen hidat Trajan

készittette, félvén hegy a Duna befagyasaker a rómaiak,

kik az innensö parten laknak, haberuval tamadtatnak meg,

mi ha megtörténnék, lehessen a sereget kennyen 61526111

tani. De Adrián császár ellenkezöleg félvén, hegy abarbá

rek a hid örségét elnyemván, Meesiába könnyen átmehet

nek, azen hid felsö részét leszedette.

¿huw LXVIII.

44. Igy Traján azen hidat elkészittetvén, a Dunán

átjart, 65 a haborut ely biztesan viselte, mint gyersan;

de a dakekat igy is alig gyözheté le. _ _ Decebal mi

után latta, hegy kiralyi székhelye és minden vidéke el

foglaltatett 65 közeledik azen veszély, hegy maga is elfe

gassék, megölte magat. Feje Rómaba vitetett; igy Dacia a
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római nép hatalmaba került, és (107.) oda Trajan gyarmate

kat telepitett. Decebal kinesei is, melyeket székvaresatól

nem messze Sargetia. patak ala rejtetett, megtalaltattak.

Deceba] t. i. a felyót feglyok altal elvezettetvén es a med

ret megasatvan, nagy mennyiségü ezüstöt, aranyat, leg

dragabb és legbecsesebb ingesagait, melyek hesszabb ideig

fentarthatók, oda rakatta, s a kinesre erös köbeltozatet

rakatvan, а felyót elébbi medrébe visszavezetteté. Azen

kivül ruhakat és mas hasenló targyakat a barlangekba

rejtetett ugyanazen szolgak altal, kiket azutan, midön mun

kajukat bevégzék, megöletett, nehegy a történteket elbe

széljék. De Bicilis, Decebal tarsa és baratja, ki a dolget

ismerte, elfegatvan, ezen kincseket fölfedezé.

Aran’ LXVIII.

45. (107.) Trajau, Daciat Decebal legyözésével meg

hóditvan, previneiava tevé а Dunan tul azen földeket, me

lyeket mest (366.) a thaiphalek, victealek és theruingek

birnak. Azen tartemany tizszer szazezer lépésnyi kerületû

шт) Ештршв VIII, 2.

46. Trajan elöszer, talan egyedül is terjeszté а ró

mai eröket az Isteren tul a dakek tartemanyaba, meghó

ditvan a kalapet viselö dakekat s mas népeket Decibal

kiralylyal, és а dardanokat. 16) Egyszersmind napkelet felé

mindazen népek, kik az Ind és Eufrat felyók közt lak

nak, haberuval leverettek, és a persak Kesdroes nevü kira

lyatól kezesek követeltettek. Ezalatt ut készittetett a vad

népek közt, melyen a Feketetengertöl Galliaba könnyen utaz

hatni; a gyanusabb és alkalmas helyeken varak épit-tettek;

a Dunara hid is rakatett és több gyarmat telepittetett.

Aurelius Victor Caes. 13.

15) Tchat Traján Daeiaja nyugatra a. Tiszáig terjedt és velt

eka aTisza keleti részét a jaszoknak vissza nem adni. Azonban észak

felé nem terjedt Trajan hóditmanya а Tisza. kanyarulatáig.

l‘5) Aurelius Victor e helye meg van rontva, melyet az irók

többfélekép rnegyaráznak. Az eredetiben igy áll: „Quippe pl'imus
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Adrianus (117-138).

47. (136.) A zsidók elleni háboru bevégeztetvén, az

alánok vagyis massageták haberuját 1116116 Pharasman

(iberiai kiraly) 65 М66161 pusztitá, Armeniat és Kappado

kiát is zaklatvan. Azutan az alánek, részént Velogaesus

ajandékaival megnyeretve, részént Flavius Arrianustól, ki

Kappadokiát kormányzá, félvén, megnyugvanak.

48. (137.) Rómaba mind Vologaesustól, mind a já

szektól követek érkeztek; az elébbiek Pharasmánt vádelak,

az utóbbiak a békét kivánták megerösittetni. Ezeket Adrián

a tanacsba vezeté. Midön a tanács ezen ügyekre a vala

szelás teendöivel öt megbizta, mind irasban megfegalmazá,

mind szóval elmendá. a valaszokat. .4in LXIX.

Antoninus Pius (138_161).

49. (160. k.) 17) Felsö-Pannenia határai: nyugatról a

Kéti (Cetius) és némi részben a Karvanka hegy; délröl

Istria 65 111уг15 16526, egyenközü venalban, mely a men

dott nyugati hatartól az Alban hegyen 61 6 В6Ъ1 (Velle

bit) hegyig, 65 15ш61 62 Also-Pannonia 116161611 venatik,

aut 501115 etiam vii-es romanas trans Istrum propagavit, demitis in

previnciam Dacci-um pileatis Saeisque natienibus Decibale rege ac

Sardenios.“ Azenban ha a két S betüt D-re válteztatjuk, mely be

tük a. resz kéziratban egymáshez szoktak hasenlitani, és a szóren

det kissé megbentjuk, mindjárt világes lesz a szöveg igy: „vii-es

romanas trans Istrum in previnciam Daeernm prepagavit, domitis

pileatis Dacis aliisque nationibus Decibale rege, ae Dardaniis.“

17) Ptolemaeus földrajza, a másedik század utó felébeniratván

és tudornányos rendszerben kezeltetvén, igen fentes tényezö a já

szek történelmének tanulrnányánál. Minthegy azonban Sti-abou,

Mela 65 Plinius adatai 111611 nekünk mar részleteiben fölöslegessé

kezd válni, itt csak azen részeket adjuk, Pmelyek az elébbieket ki

egészitik és megvilágitják.
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те1упе1: fekvése 41° 30' 45° 10'; északról Norikum einli

tett hatara és a Dunanakazon része, mely a Kéti (Cetius)

hegytöl azen helyig terjed, hel Naraben (Raba) felyó öm

lik bele, melynek fekvése 41° 0' 47° 40'; keletröl Alsó

Pannenia а két hatar közti vonalnal. _ Lakjak ezen tar

temany északi részeit azalok nyugatról, kytnek keleiröl;

a délieket latebikek Norikum alatt, varkianek keletre; a

középsö földet pedig beiok nyugatról és alattuk kelaitia

nek, keletröl pedig j a s z ia k (щиты) és alattuk oseriatek.

Птоде‘ишо; Il. 13.

50. Alsó-Pannenia hatarai: nyugatról Felsö-Pannenia

azon'helytöl, hel а Naraben (Rabe.) folyó a Dunaba észak

felé befely, a mendett hatarek közt; délröl Illyrikum ré

sze, mely a mendott hatartól a Dunanak azen kanyaro

dasaig terjed, hel a Saues (Szava) beömlik, melynek fek

vése 45° 0’ 44° 30'; északról és keletröl а Dunanak azen

része, mely Narabeu terkelatatól a Szava terkelataig ter

jed, mely rész helyzete: Narabeu felyó utan a kanyaredas

Kurtanal 42° 0' 47° 0', a Duna folyó legészakibb kanya

rulata 42° 30' 48° 0‘; abel a folyó belefoly (a Rabe), mely

a két Panuonia közt kelet (északkelet) felé foly, a Kéti

- (Cetius) hegyböl eredö és Karredunonnal(Körn1end) össze

felyó két patakbel keletkezik, melyek közöl az északi Sa

varia (Pinka), a déli Dares (Lafnitz ?) nevet visel 44° 20'

45° 40’. A Duna kanyaredasa Kernakennal 44° 20’ 45° 15',

Akuminkonnal 45° 0‘ 45° 20', Rhittiennal 45° 30' 45° 0',

hel a Szava ömlik belé, mely a. кем hegyböl indulva.

mindakét Panneniat érinti 45° 0’ 44° 30'. _ Lakjak ezen

tartemany nyugati részeit amantinok északra, alattuk herku

niatok, azutan andiantok, azutan breukek; a keleti része

ket pedig északra araviskek, délre skordiskek.

Птояеушо; П. 14.

51. AZ átköltÖZÖtt jáSZOli (тёще; of Метит/сгинь) 1121.

tarai: északról az európai Sarmatia része, mely délröl a

Slombethy I. Kutf. з
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а sai-mat hegyek részét képezi a Karpát hegyig; nyugat

ról és délröl Germania része, mely a sarmát hegyektöl a

Duna kanyarulataig Karpisnál terjed, és a Duna felyónak

azen része, mely innen а belefelyó Tisza (Tfßramç hibásan)

torkolatáig terjed, mely (Tisza) északról jö le, és torkola

tának helye 46° 0' 44° 15'; keletröl Dakia a Tisza mellett,

mely a Karpát hegyböl eredve a keleti részröl fely le és

aztán megkanyarodik. Azen hegy fekvése 46° 0' 48° 30'.

Ezen atköltözött jászek földén váresek: Uskenen 43° 15'

48° 20', Germanen, ugyanez Clesenburgum némelyeknél

43° 40' 48° 15', Abieta 43° 40' 48° 0', Trissen 44° 10'

47° 45', Parka 43° 30' 47° 40', Kandanen 44° О’ 47° 20',

Péssien, Furtárka szerintünk 44° 40' 47° 0', Partiskon

450 0‘ 460 40.18) ПтоАЕдщю; III. 7.

52. Dakia nevezetesebb váresai (közt): Ziridana 45°

80' 46° 20'; Zurebara 45° 40' 45° 40219)
I Hroléymoç III. 8.

1") Ptolemaeusnak hárem kiadását tanulmányoztam. Az elsö

igen régi latin „Geographie Cl. Ptelemaei Alexandrini elim a. Bili

baldo Pirckheimerie translata. Venetiis, 1562.“ А masik görög-latin

Wilbergtöl, Essendiae 1842; a harmadik tisztán görög, Lipcse 1845.

Épen az elsô helyen emlitett régi kiadás, mely egy még régibb ki

adáson alapszìk, nevezi Gormanumot Clesenburgnak és Pessiumot

Furtárkának; tehát ez nem csekély nyematékkal bir a metanasta

jászek magyarságára nézve. A jászek F u rt 'nevü fejedelme a ma'.

sedik század közepén élt és a markemann-háboruban részt vett;

^ rájöttem Dien 71-ik könyvében. _ Ide vehetjük még Zigidava és

Имей/Зари váresokat, melyeket Ptelemaeus a Tisza dák eldalára

helyez, de idönként a jászek birtokában valának; igy'lesz: Furtárka,

Szuróvára. és Sirtanya, de még Kantanya is elökerül; mert`a Can

danum nem egyéb, mint neutrumja. a Candana femininumnak. Ez

all még a görögben is: Jaa/og, Java, (lm/ov (Ka'vdavov, Kávdm/u).

1°) Z irid ana némely kiadásban Ziridava alakban is elöjö;

de miután a Tiszától Erdély nyugati eldaláig egyetlenegy d a v a vég

zeti'l város sem fordul elö, és a dava (vagyis geta) városok túlnyemó

lag a mestanì Oláh- és Meldvaerszágban feküdtek : világes, hegy azen
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53. Az európai Sarmatiat (a Don folyóig) lakjak leg

inkabb venedek (vendek) az egész venedi öböl körül (а

Baltitengernél); Dakia felett peukìnek és basternak; az

Azevtenger egész eldalan a j as z о 1: (táçvyeç) és rhexelanok

(омоют); ezektöl belebb az amaxobiek 65 alaun skythak.

_ A basternak 65 rhoxelanek közt vannak a hunek

(Ходишь). — А Tana folyó kauyarulata alatt vannak: San

dor eltara 63° О’ 57° О’, Caesar oltara 68° 0' 56° 30', 65

a folyam terkolata közt Tana. varos (Tai/arg) 67° 0’ 54° 30’.

ПтоМушос III. 5.

54. А2 6251а1 (рожавшим) Загта1161эап а Тапа folyó

északi kanyarulatanal a perierbidek erös népe, ugyanannak

l'éSZéll а á. S Z Ш aták пёре (ïaëayárm. чаду МС‘иатш).

Hrolëymoç V. 9.

Marcus Aurelius (161—180).

55. (167_180.) Mark Aurel esaszar csak egy ha

berut viselt, а markomannit, de milyenre senki sem em

lékezett, annyira, hegy a puniakkal hasenlittatett össze.

Annal sulyosabb e tény, hegy a római seregek mind el

vesztek; ez alatt azenbau ely nagy dögvész volt, hegy a

persa gyözelem utan Rómaban és egész Italiaban s a tar

temanyokban az emberek legnagyebbrészt, а katonasagnak

majdnem minden serege a ragalyban veszett el.

Midön Carnuntumnal iszenyu munkaval 65 ш6г561:

lettel harem évig kitarta a terhet, a markomanni haberut

bevégzé, melyet ezekkel а quadek, vandalek, sarmaták

(jaszek), svévek 65 minden barbarsag inditett vala. Sek

ezer embert ölt meg, 65 Pannoniat a szelgasagtól megsza~

  

kiadás hitelesebb itt, mely Ziridana alakban adja e város nevet.

Hogy pedig Zurebara. a görög kìejtésben Szuróvára, azt tudjak azek,

kik a görög elvasást az ujgörög kiejtés szerint gyakereljak.

3*
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baditvan, Rómaban ismét, ñaval, Cemmodus Anteninussal, kit

mar caesarra tett, diadalt ült. Eutropms VIII. 12. 13.

56. (Dien 71-ik könyve.) 20) Mihelyt Marcus Ante

ninus _ meghalalezvan Antoninus (Pius), ki öt örökbe

fogada _ a csaszarsagot elnycrte, mindjart tarsul és az

uralkedas részesévé fegada Lucius Verust, Lucius Commo

dus fiat, minthogy ö gyönge testalkatu velt és a tude

manyekra adta magat. Mendjak ugyanis, hegy nem pirult

rnint csaszar 65 116111 szégyenlett selia a tanitó lakaba

jarni, söt gyakran meglategata Sextus Boeetus bölcselöt,

és Hermegenes szóneklati értekezéseinek meghallgatasara

nem hanyagul jart el; de különösen a Steicusok szabalyait

követte. (Ezért mellékneve Antoninus Philosophus.) Lucius

(Verus) ellenben izmes 11311 vala és a hadügyekre is al

kalmasabb. Enuek Mark leanyat Lucillat nöül ada, 65

763676 167611, a partusek elleni haboru viselésére küldé,

. amely haberut elébb Velegaesus kezdé, ki a rómaiak egesz

seregét, melyet Severianus Arménianak Elegia varesaba

helyezett, mindenfelöl körülvevén, a vezérekkel együtt

összenyilaza 65 61616; 62611 a syriai varesoknak igen

rettegett volt.

57. (162.) Lucius amint Antieehiaba érkezett, nagy

szamu katonasaget gyüjtvén 65 legjebb vezéreket valaszt

van, ö a varesban maradt, hegy mindent rendezhessen és

a katenaknak közlekedést szerezzen; a sereget Cassiusra

biza. Cassius a tamadó Velegaesust vitézül megalla, ésv

miutan az szövetségeseitöl elhagyatva hatat forditott, 111

deze; Seleucia és Ktesiphenba ért, ezutan Seleuciát pusz

  

20) A markemanni haberuban a jaszok tevékeny részt vettek,

de a szövetségben valanak Inég a markemannek, varistak, hermun

dui-ek, quadek, svévek, sarmatak, lakringek, búrek, vandalok a vio

teálokkal, ózek, bessek, kobótek, rexalánok, bastarnák, alánok, peu

cinek és kostebókok. Ezért czélszerünek latszik Dion 71ik 11111137—

vét csaknem teljesen atferditani, ki е háborut érdekesen irja le.
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1116 65 fölégette, Volegaesus kiralyi székvaresat Ktesiphont

a földdel egyenlövé tevé. Midön azonbau 7155261611, kate

nainak nagy szamat elveszté, kik részént éhség, részént

~betegség altal veszének el; mégis Syriaba megérkezett a

megmaradt katenakkal. Ezen delgokkal diesekedett ugyan

Lucius, de 6 520156555 végre nem kedvezett neki; mert

nem sekara ezutan Marknak, az 6 1р61161 1555151 11611у111

mondatik, de méreggel megöletett, mielött tervét kiviheté.

58. (163.) Mark egész Ázsia kermanyara Cassiust

rendelé; 6 6 barbarok ellen, kik az Ister kôrül vannak, a

365201 65 markornannok ellen (11:11:51 fr ха: Мйокоуауоц),

1116311 5251, majd azok 511511 folyvast, amig esak élt, haberu

kat viselt, melyeknél Pannenia 7011 tartózkedasi helye.

59. Ugyanezen idöben 6 germanek, kik a Rajnan tul

laknak, egész Italiaig jôttek, 65 6 1611161611161 nagy és

terhes bajekat okozanak; ellenůk Mark Pompeianus és

`Pertinax hadvezéreket küldé. Ezen haberuban legjebban

viselte magat Pertinax, ki késöbb csaszarra lett. _ _

Midön pedig a markomanneknak egyik 056163111 361 sike

' rült 65 М610115 Vindex praefectus altaluk megôletett, a

csaszar neki harem szebrot allitett; midön pedig azekat

legyözé, Germanicus ezimet nyert. Germaneknak azokat ne

vezzük, kik a felsöbb vidékeken laknak.

60. (173.) Ezen idöben a remaiak a jaszekat 516

ször a földön, azutau a felyón gyözték meg; nem mintha

hajóhadi 05616 1511 701116, 116115111 annyiban, hegy a befa

gyett Dunan a futamlók utoléretvéu, mind ett, mind a

szarazen harezeltak. Midö'n a jaszeka 161116161 altal kö

zelröl üldôztetének, а rómaiakat elvalasztva könnyen 1111161:

legyözhetni; minthegy azok a jeget nem szoktak meg, a

rohamet kiallani remélték. Tehat némelyek elülröl, masok

eldalról tamadak meg levasaikkal a rómaiakat, minthogy

levaik 62 ily jagen biztosan futni tanultak. Mita 161116161:

65215757611, még sem féltek, hanem megferdulva 65 62
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ellenséggel szembeszallva a legnagyebb rész 1erakja a

pajzsekat, 65 hegy el ne essenek, egyik labbal ralépnek; igy

a reharnet elöször kialljak, azutan megragadvan a jaszok

kantarait, pajzsait 65 landzsait, azekat magukhez huzzak,

65 62 igy bebonyolitott embereket 65 1076161 161101110

getik; nem is birtak azek a sikamlós helyen a rómaiak

erejének ellenallani. Ambar a rómaiak is elesének,

mégis aki hanyatt esett, az ellenséget labaival 1111216,

65 1111111 6 1111162651161 szekett torténni, ugy hatra lokte,

hegy felülkerekedhetett; aki elöre bukett, az 616116 1676

ellenséget fegaival marczangela. Mert a barbarok nem is

mervén a harcz ezen nemét és k'önnyü fegyverzetůek 167611,

kevésbbé valanak képesek ellenallani, minek az lön követ

kezése, hegy a sek kôzöl csak kevesen futanak el. Igy

Mark a sek 65 nagy csatak utan és veszélyek közt a mar

kemannekat 65 365201161 legyözé.

61. (174.) Ezek utan azek ellen, kik quadoknak ne

veztetnek, kemény csataja és nagy haberuja tamadt, mely

böl a gyözelem remény 611611616 vagy inkabb az 151611

kegyelméböl szerencsésen következett, minthogy а rómaiak

midön az ütkôzetben valanak és legnagyobb veszélybe ju

tanak, valóban csudalatesan és isteni móden menekültek

meg. Midön t. i. a quadok altal alkalmas helyen kerül

vétetve pajzsok 61161 összeszorittatanak, azalatt a barbarek

halegatak a esatat, remélvén, hegy a höség 65 szomjusag

miatt elveszendnek azek, kiket a körülfckvö helyek elfeg

lalasa altal igy bekeritének, minthogy semmikép sem jut

hatnak vizhez. Midón a rómaiak ily nagy bajekba kerül

tek, hegy betegség, sebek, napszuras 65 szomjusag altal

gyötôrtetének, és sem harczelni, sem mashova huzódni nem

birtak, hanem a csatamezön allva azen helyre Szeritva égtek:

egyszerre a felhök annyira ternyosultak össze, hegy a leg

nagyebb zaper hullott nem az isten jótéteménye nélkül.

Azt hirlik, hegy az egyiptemi nagy Arnuphis, aki Mark
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kal volt, Mercuriust, különösen azt, ki a levegőben van,

és más szellemeket bizonyos varázslati mesterségekkel elő

hítt, és ezek által idézte elő az esőt“)

62. Mihelyt esni kezdett, a rómaiak mindnyájan az

égre néztek és az esőt szájukba ereszték; azután pedig az

alátartott pajzsaik- és sisakjaikból részént maguk szörcsöl

tek, részént lovaiknak adának italra. Ellenben a barbárok

rájuk rohanván, egyszerre ittak és harczoltak, sebesültjeik

pedig vérüket sisakjaikba folyatva, a vízzel együtt itták.

Ezért a rómaiak nagy károkat szenvedének az ellenségtől

zaklattatva, minthogy legnagyobb részt az ivással valának

elfoglalva; de sebes jégeső és sok villám csapott az ellen

ségre. Ott tehát látni lehetett a vizet és tüzet egyszerre

  

2l) Idáig szól Dion, kinek iratát Xiphilínus kiírásából ismer

jük; ezen utóbbi keresztény író a következő sorokkal toldja meg

Dion előadását: „Ezeket mondja Dion, de ö nekem hazudni látszik,

akarva vagy akaratlanul, nem tudom; hogy szándékosan, inkább

gyanítom. Ő tudhatja, hogy egy legio f u l m i n a. tr i x tulajdonnevet

visel, ezt ő meg is említi a. többiek elsorolásánál, és nem más okból,

mást nem is hallani, mint abból, mi e csatában történt, nyerte

azon nevet. Amely ok akkor a rómaik üdvére, a barbárok kárára

volt, nem azon nagy Arnuphis; minthogy sehol sincs említés arról,

hogy Márk a büvészek társaságának vagy a varázslatoknak örült

volna. Amit e dologról tudok, ebből áll: Márknak volt egy legioja

a. maltai katonákból, kik mindnyájan Krisztust tisztelik; a császár

hoz jött a testőrparancsnok, nem tudván ezen csatában mit tegyen

és az egész sereget féltvén. Mondják, hogy előadta légyen, miszerint

semmi sincs, mit azok, kik keresztényeknek neveztetnek, imáikkal

meg nem nyernének, és hogy van egy egész legio ilyféle emberekből.

Márk ezt megtudván, kérte őket, hogy az ő Istenükhöz esedezzenek.

Midőn azok ezt megtették, Isten őket azonnal meghallgatá, és az

ellenséget villámmal sujtá, a rómaiakat esővel felüdíte'. Ezen dolgokra

Márk nagyon elesudálkozván, császári rendelettel a keresztényeket

megtisztelé és azon legiot villámosnak (fulminatrix) nevezé. Ezekről

egy levél is fenmaradni állittatik. A pogány görögök tudják, hogy

azon legio villámosnak neveztetik, és azon dolgokról tanuskodnak;

de az okát, hogy miért neveztetett ngy, nem mondják meg.“
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esni az égböl 65 ez ekból némelyeket nedvesedni és mase

kat inni, ismét masokat összeégni 65 végkép elveszni. Nem

érte a tüz a rómaiakat, vagy ha néha hozzajuk csapott,

mindjart kialudt; mag a zaper sem segitett a barbareken,

hanem a langekat taplalta mint az elaj, annyira, hegy az

esöben atazettak is vizet kerestek, vagy megsebesiték ma

gukat, hegy a tüzet vérrel olthassak; egy rész a rómaiak

hoz menekült, mintha csak ezeknek lenne a viz üdvös,

kiken még Mark is megkönyörült. Ezért a katenak altal l

hetedszer kialtatett csaszarra. Ambar ezt masker meg nem

engedé, mig a tanacs altal el nem hatareztatett, mest nem

utasita vissza, mintha ezt istenileg nyerné, mi irant irt

is a tanacsnak; Faustina pedig a legiok anyjanak ne

veztetett.

63. (174.) Marcus Antoninus Panneniaban maradt,

hegy a barbarok keveteinek valaszekat adjon. Többen

jövének hozza szövetséget igérve, kiknek vezetöjük Bat

tar (Baffágwg) egy 12 éves ñu velt. Ezek pénzt kaptak,

minthegy Tarb (Tágßoç) szemszéd fejedelmet, ki Daeiaba

tört 65 ezüstöt követelt, haberuval fenyegetözvén, ha nem

kapna, megzabelaztak. Masek békét kértek, mint а quadek,

és megnyerték azt, hegy igy а markemannoktól elszakasz

tassanak, és azért is, mert sek levat és ökröt adanak, söt

minden szökevényt és feglyokat is, elébb 13 ezeret, azutan

a többit is kiadni igérték. Megtiltatett azenban nekik a

tobbiekkel közlekedni és kereskedni, a markomannokkal

65 jaszokkal is. Megesküvének, hegy ezeket se be nem fe

gadjak, se az ö'földjeiken utat csinalni nem engedik, velük

nem közlekednek, hanem maguk a quadek is a rómaiak

javat mezditandjak elö és azek szamara a szükségesekröl

gendeskednak. .Részént ezek jö'vének Markhoz, részént masek

szamosan neki hüséget igérni, részént nemzetek, részént

tartemanyek szerint követeket küldének. Ezek közöl néme

lyek a rórnai katenasagba bevétettek és masheva küldettek
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а foglyok- és szökevényekkel együtt, ahányan ezt megnyer

heték; mások földet és szántókat nyertek részént Daeiában,

részént Panuoniában, részént Moesiában, Germaniában, még

папами is. Ezek közöl а Ravennában lakók annyira. töre

kedtek, hogy azon várost is elfoglalni merészelték; miért

is többé a barbárok közöl nem csak nem bocsátott többet

папам, hanem azokat is, kik elébb oda, jövének, más

gyarmatokba vitette.

64. Az astingok pedig, kíknek vezéreik Rhaus és

Rhaptus „так, megjelentek, hogy Daciában lakhassanak,

а szövetség fôltétele alatt pénzt és szántófôldeket szerezni

remélvén; de зашит sem nyervén, nejeiket és gyermekei

ket Clemensnél zálogul hagyák és а kostubókok vidékéuek

fegyveres elfoglalására indultak; de midöu ezeket leverték

расам is háborgaták. Темы: félvén а dankringek, nehogy

Clemens'félelemböl öket az ö анаши lakott földre zudítsa, а

semmi roszat nem gyanitókra ütöttek és sokkal hatalma

sabbak lettek нашим, annyira, hogy az astingek a rómaiak

ellen semmi ellenségeskedést sem terveztek többé, ha.an~

sok kéréssel sůrgették маты, adna nekik pénzt és fôldet

azon {шее alatt, hogy az ellene hadat viselö nemzetek

ellen hadakozandanak. De alig teljesitettek valamit abból,

mit igértek vala. A gotinok pedig, kik Márknak hasonló

kal; izentek, vezérül nyerék Tarrunius Paternusb, kinek

latin levelekben megbizatása volt azokat a. markomannok

ellen vezetni; de nem csak ezt nem tették, hanem Pater

nust sulyos bántalmakkal isÍ illették, miért azután 6k

elvesztek. -

65. А jászok is követeket küldének Márkhoz békét

kérni, kik mitsem nyertek. Merb маги ezen emberfajt

hůtlennek ismervén, és а quadok által is megesalatván, há

borura акт kilépui. Mert a quadok nekik nem csak а

háboruban mint szövetségesek segélyt nyujtának; hanem

azelött is а hozzájuk menekvö markomannokat, midön 11165
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а háboru folyt, minthogy a római erőt tovább ki nem bir

haták, befogadták; a béke szabályaiban foglaltakból sem

teljesítettek, a foglyokat sem adák ki mind, hanem csak

keveset és azokat, kiket sem eladásra, sem munkára nem

használhattak. Ha néhány vénet átadának, rokonaikat ma

. guknál tárták, hogy ezekhez ismét vissza szökjenek. Szám

üzvén végre Furt (dhovgnog) fejedelmüket, saját hatalmuk

ból Ari o g a e s u st választák fejedelmükké.22) Ezért a császár

ennek törvénytelen választását nem akará megerősíteni, és

a szövetséget sem ujitá meg, ámbár ötvenezer fogoly visz

szaadását ígérték.

66. (175.) A markomannoknak azután, midőn köve

teik által jelenték, hogy a rájuk rótt kötelezettségeknek,

nehezen ugyan és alig, de mégis megfeleltek: a határos

vidék és szántóföldek felét átengedte, hogy t. i. az Istertől

a 38-ik stadinmíg álljanak szállásaik és tanyáik; továbbá

a vásárok tartására helyeket és napokat tüzött ki, mint

hogy etekintetben azelőtt semmi különbség sem volt;

megengedé a. túszok kicserélését is.

U

67. Végre a zaklatott jászok is a békepontok meg

határozása végett érkeztek, miután maga Szánti esedezve

kérte Antoninust. Azelőtt ugyan B a n a d á s t (Banadasp),

másik fejedelmüket fogságba tették, minthogy béke végett

követeket küldött hozzá; most pedig Szánti(zawmog,

Zanticus) fejedelemmel a főurak mind megjelentek, és azon

feltétek alatt, mint a quadok és markomannok, szerződtek,

kivéve, hogy kétszeres részt akart az Istertől elmozdítani

és más gyarmatokba telepíteni. A császárnak ugyanis az

volt szándéka, hogy egészen elenyészszenek. Mert hogy

még ekkor is mily erejük volt és a rómaiaknak mily ba

jokat okozhatnának, csak abból is kitetszik, hogy százezer

22) A Fnrt név eredeti, de az A ri o g a e s u s görögbe átforv

ditott név, körülbelül n a g y b i r t o k о s t jelent.



foglyot атак vissza, melyek каш azonban többen eladat

tak, sokan meghaltak, sokan elszöktek. Ezeken kivül szö~

vetséges név alatt mindjárt nyolczezer lovast állitottak neki,

kik kôzöl mintegy ötezerötszáz BritanniábaI küldetett.

68. Minthogy pedig Cassius Syriában uj dolgokat

kisérlett, kénytelen volt маг]; akarata ellenére is a. jászok

kal békét kötni. Meri; annyira megijedt azon mozgalom

hirére, hogy még а tanácsnak sem irt-a meg а föltételeket,

mi мы annak kedvét kereshette volna, mint ezt némelyek

tenui szokták.

69. A jászok azonban, ujra kôveteket kûldvén, а

meghatározott pontokból némelyeket elengedtetni kértek.

És sem ezek, sem а búiok а rómaiakkal szöv-etségre lépni

nem аки-шк, mig Márk szentül nein fogadá, hogy örökkó

háborut viselend azok ellensêgeivel. Ök ugyanis féltek, hogy

а quadok Márk által megengeszteltetve, mint azelött is tör

tént, а határos háborut nekik hagyják.

70. Egyébaráut маги azon uépeket, kik követeik ál

tal vele alkudozának, nem mind egyenlö feltételekkel látta

el, hanem amint mindegyik megérdemlé: чаду római p01

gárjogot, vagy mentességet, vagy örökös avagy ideiglenes

adómentességet, vagy folytonos élelmezést nyertek. És mint

hogy а. j ász'ok valának azok, kiket magának leghaszno

sabbaknak itélt, azokból is, mi rájuk rovatott, sokat söt

mind is elengedé, kivéve azon pontokat, melyek az ö gyü

léseikre és kereskedelmükre vonatkoznak: hogy t. i. saját

hajóikkal ne éljenek és а Duna szigeteitôl tartózkodjanak.

De megengedé, hogy kereskedés végett а roxalánokhoz Da

ciáu átjárhassauak, valahányszor azt azok fejedelme nekik

megengedi.

71. A quadok és markomannok pedig követeik által

jelenték Márknak, hogy huszezer katona, kik az erödökben

tartózkodnak, sem а barmok biztos legeltetésére, sem a

fôldek müvelésére, sem más teendök папе szükségesekre
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többeket а foglyok kôzöl bpfogadnak, midön azalatt 6k (a

rómaiak) nem valami kényelmetlenül паша életůket, mint

hogy mind fürdöik, mind más szůkséges dolgaik böségben

vanuak. Ezéi't а quadok, kik az erödôk épitésêt nem tür

heték, egész nemzetükkel а semnonokhoz átköltözni és szál

lásaikat megváltoztatni szándékoztak. Antoninus azouban,

ér'tesülvén határozatukról, azon utakat, melyeken атама

niok kellett, elroutatá, és ily módon öket visszatartóztatá'.

Igy nem annyira az ö birtokukat elfoglalni, mint inkább

az embereken boszut állni látszott. А zaklatott naristák,

mintegy háromezeren, önkényt átmentek а rómaiakhoz és

földeket а mi birtokunkon kuptak.A

72. (176.) Midön Márk a polgárháboruhoz (Cassius

ellen) készûlt, sok gyözelemröl а barbar nemzetek felett

és magáuak Cassiusnak is haláláról értesittetett. Mert Cas

sius utazás közben Antonius századossal találkozék, ki öt

váratlanul nyakán megsebzé; ámbár ezen seb nem volt ha

lálos, miuthogy Antonius lova megbotlása miatt a bün

tényt bevégzetlenül hagyá; az meg is menekült volna. а

» haláltól, ha e közben а tizedes öt meg nem öli. Ezek а

levágott fejjel а osászárhoz utaztak. Igy Cassius, ki ekkép

három hónapon és hat napoli át а császárságról álmado

zék, lenyakaztatott, fia pedig, ki akkor távol volt, 'meg

öletett. Márk, midön odaJ érkezett, valamennyi nemzetek

kel, kik а lázadást intézék, igen emberségesen bánt, és

sem az alsóbb, sem а felsöbb rendû emberek kôzôl senkit

som öletett meg. Ezen idö alatt Faustina. meghalt (176).

73. (179.) Minthogy a skytha ügyek az ö jelenlétét

ismét követelni látszottak, Crispinát korábban mint akará.

férjhezadá. Mort a Quintiliusok, ámbár mindaketten okos

ság, vitézség és legnagyobb javak мы jeleskedtek, azon

háborut bevégezni nem birták. Ешь maguk a cs_ászárok

szükségkép odautazának. _ Paternusnak паду sereget
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ad és öt а csata intézésére küldi. A barbárok egész пар

harczoltak, végre azonban mindnyájan а rómaiak által le

verettek. маги most tízedszer neveztetett császárnak, ki

ha tovább élt volna, azokat, kik Skythiában valának, mind

hatalma 9116, bóditja vala; de elköltözött ez életböl már

czius 16-án (180) nem betegségben, melyben szenvedett,

hanem mint biztosan tudom, az orvosok által megmérgezve,

kik ezzel Commodusnak kedveskedtek. Midön halálát köze

legni érzé, Commodust а katonáknak атм; mert nem

akará kimutatni, hogy az okoz_á halálát. A rendeletét

kérö капот parancsnoknak felelé: Menj el keletre; én

шаг nyugatra. költözöm. zum' LXXI.

Commodus (180—192).

74. (180.) Néhány nap mulva, mialatt Commodus't

az atyja. temetésének rendezésével foglalkoztaták, elhatá

rozák barátai, hogy az ifjut а hadsereg elé vezetik, hogy

а. katonákhoz beszédet intézzen és, mint ez a trónralépés

alkalmával szokás, pénzkiosztással, önkénytes bökezü aján

dékozás által azok hajlamát megnyerje. Elrendeltetett

tehát, hogy а szokásos helyen mindnyájan megjelenjenek.

Miután tehát Commodus megjelent, az istenitiszteletet

elvégzé és az e czélra. készitett állványra lépett, honnan

_ atyai штаны, kik igen sokan а legtudósabb férñak va

lának jelen, kórûlvétetve ily beszédet tartott . . . Beszédét

végezvén, bökezüen osztá. а pénzt, hogy а katonák 119319,

mát magának megnyerje; ezután а palotába visszatért.

Rövid ideig minden az atyai jóakarók tanácsa szerint

штаты, kik egész napokon át vele társalogtak és ta

nácskoztak, nem hagyván neki több nyugalmat, mint

amennyit a test mérsékletes üdülésére elégségesnek gon

doltak. Lassanként azonban behizelegték magukat hozzá

némelyek az udvaronczok közöl, kik mindent elkövetének
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6 116161 császár kedélyéuek megrontására. Igy az asztali

hizelgök, kik 6 hashoz és ocsmány kéjekhez mérték а

boldogságot, néha-uéha ñgyelmeztették ôt a. város gyönyö

reire, és majd a látni és hallani kellemes dolgokat emle

geték, majd az élet kényelmeit, melyek bôven vannak,

elösorolák. Ezeken kivůl az Ister partjait, melyek minden

idöben kietlenek, gyalázták. Mikor szünöl, oh császár,

összefagyott és kiásott vizet inni? midön mások meleg

forrásokat, hideg folyóvizeket, kellemes illatokat és leve

göt élveznek különösen Italiában! Ily dolgokat rakván az

ifju szemei elé, kedélyét а. gyönyörôk kivánására tüzelték.

Tehát mindjárt ôsszehiván barátaib, а honvágyat elöttük

nem 1111016; de а gyors változás okait megvallani 61611

ván, 621 mondá, hogy az iránt aggódik, nehogy valamelyik

gazdag а nemességböl a esászár palotáját elfoglalja, és

azután összeszedvén eréjét, mintegy erös várból а föha

talmat magának megszerezze; mort а nép válogatott

ifjaiból eléggé пазу eröt lehet összegyüjteni. Midön az

ifju ily okokat adott elö, а, többiek szemeìket félénkeu

lesütve szótlanul és szomoruan nézuek а földre, fölállott

Pompeianus, ki а többieket korban meghaladá és rokon

ságban 611011 vele, minthogy Commodus növérét vette

nöůl, ezeket mondá: . . . . . . . . _

75. Midön Pompeianus jótanácsu beszédét végezé, az

iíju idétlen törekvéseit kisé megfékezte, aki а2 öreg

mondásaira semmi nyomatékos választ nem adhatváu, 6

161160501. szétbocsátá, а dolgot bövebben megfontolni igér

vén. Azután udvaronczai nagyobb és nagyobb kérelmeire

már tobbé semmitsem 162611 Ьаг61617а1; hanem irásba

foglalván rendeleteit, és az Ister partjainak védelmére s а

ЬагЬ6г01 fékezésére а neki tetszö egyének közöl elöjárókat ki

nevezvén, az elutazást elrendelé. Azok tehát, а rájuk bizott

tisztségeknek megfelelvén, nem sok idö mulva sokakat

fegyverrel meghóditának, némelyeket pedig 6201 16261
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паду 39191919111191 barátságba vontak. Ez nem is volt 991192

dolog, minthogy 9 11911191011 11191 természetüknél fogva

pénzvágyók, 9 veszélyeket megvetvén, vagy betörések és

zsákmányok 91191 3291211 91919961191, vagy 92 eléjök 96011

1191911 9 1191191 919119 boesátják. Amit megtudván Commo

dus, hogy 9 nyugalmat р992911, mi 9919 böségesen volt,

inegváltsa, mitsem tagadott meg 9 követelöktöl. Midön

pedig 92 911119293 hire а. hadsereg 11621 911913961, ш1969у9

39991 egyszerre nagy mozgalom 1991961; mindenki Rómába

visszatérni 611931011, 92 ellenség földét elhagyva, 9 1191031

gyönyörökre vágytak. ‘Ilgwihavog I. 5. в.

'76. М91 9 markomannoknak sem élelmük, sem 9193

séges. emberük nem volt 9 megôlettek sokasága és a.

szántófòldeknek örökös pusztitása 1111911. Ez okból 1191

.követet a föbbek közol és 1191161 92 9119966911 116261 119119

kötés végett Commodushoz küldének. Ez pedig minthegy

teljesen el nem törölhette öket, mint munkától 111626 93

9 1791031 nyugalomraJ 31916 9191191, 1932991 92 91у39161 kitü

2611, 1932991 >más feltételek 91911 1191191 1161611, mint: Hogy

a szökevényeket 93 foglyokat, kiket 92 1661199 329192191,

Commodusnak visszaadják; bizonyos mennyiségû gabonát

is évenkint adjanak, mit késöbb nekik elengedett; fegy

vereket is követelt tölök, 93 13 9291 11910991 9 quadoktól,

kevesebbet 9 ш91110ш999011161, de 92911 979911991 9639991:

991199уа1. Meghagyá nekik 921 13, hogy se gyakrabban,

se több helyen 92 6 országukban gyůléseket ne 191139991,

1199991 93911 havonként egyszer egy 1611191 32929603 3919919

191199; ezenkivül se a 393201191, 39 9 burokat vagy vanda

101191 119 háborgassák. Ezen 3291191у011 ше11911 9911111 meg

969 9 1191191, 93 mindazon 916661191, melyek azok 119191919

tul 161611 elvétettek vala, elhagyá. A 111110119911 13, 911669

követeket küldének, megadá. 9 1191191; 9191191 911291911 92—

91611 többször kéretvén 9 119119, ezt megadni nem 911919,

1932991 mert még erejôk volt, 1932991 mei-t csak könnyebb



_48_

séget 6161161 nyerui 6 107611111 készůlödésre. Most, hogy

a háboru 61161 megroutattak 65 kimerittettek, 6 kibékülést

elfogadá, a buroktól 111520161 65 52611105 foglyokat, a többi

01161 pedig 15 ezeret kapván, a hátralevök is kényszerit

101101, hogy esküvel igérjék, miszerint 50 166376161, se

legelöket nem keresendeńek Dacia 11616161161 61 mérföldnyi

távolságban. .

'77. (190. k.) Commodusnak némely háborui 6 0601611

1111 1616 1161116101161 15 701161, ше1у01Ъ61 Albinus és Niger,

kik késöbb Sever 0565261 61611 folytaták 0 háborukat, nagy

dicsöséget szerzének maguknak. De 6 britanniai 116110111

mindnyája 1621 legnagyobb 7011. _

78. Commodus a tanácshoz 111162011 1070101\„_13у
10266: 0565261 Caesar Lucius Aelius Commodus Augustus,

Kegyes, Szerencsés, S arm aticus, Leguagyobb Germaf

nicus, Britannicus, 6 világ kerekségének leesendesitöje,

gyözhetetlen római Hercules, legnagyobb föpap, tribuni

hatalommal tizennyolczadszor, föhadvezér (császár) nyol

czadszor, consul hetedszer, 6 11626 atyja: a consuloknak,

praetorokuak, néptribunoknak és Commodus szerencsés

tanácsának üdvözletét küldi. mm' LXXII.

Наш-тайн: század.

Маш-111115 (217-218).

79. (218.) Macrinus idejében a 66101 mozgalma tört

ki, akik Dacia nagy részét pusztiták, 65 6 116110111 7150165610

jobban 65 jobban vágyván, ez ok-ból a 111520161 15, kik

szövetség czime 61611 Caracalla 0565261661 616661161, most

7155267011161. — -— Macriuus 6160111011011111 Marcius

Agrippát elébb Pannoniába, innen Daciába föparancsnokul

küldé; ellenben ezen tartományok fönökeit, Sabiuust és
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г... .

. Castinust azen ürügy alatt, hogy az ö tanacsaikra szükség

van, valóban pedig, mert nagy tehetségüktöl félt és

Caracalla iranti barátságukat ismerte, azonnal magához

rendelé. Ezért Agrippat Daciába, Deeius Triccianust pedig

Pannoniába küldé helytartókul. мол: LXXVIII.

Alexander Severus (222-235).

80. (229.) Ami még папа van, nem kisérhetém

(Dion) ûgyelemmel; mert Rómában nem sokáig marad

hattam, minthogy betegségbe estem. Midön Kis-Ázsiából

  

“Bithyniŕja jövék, mindjárt innen .Egyiptom helytartói

szék'ére mentem; midön késöbb Itallába visszatérék. egye

lne_s_en Dalmatiába, és> innen Felsö-Pannoniaba küldettem,

’ "hogy ezeket; kormányozzam. Midön ezt bevégzém, és Róma

városába, azután Campaniába tértem, mindjart nyugalomba

lépék. Elmondom röviden, amik az én masodik consulsá

gomig (229.) történtek . . . . . . .dmv LXXXÉS)

~ 81. (234.) Alexander Severushoz a persák elleni

háboru bevégzésekor Antiochiában — küldöttek és leve

lek érkeztek az illyr fönököktöl, melyek öt nagyon meg

szomoriták és aggodalmait nagyobbiták. Ezek jelenték,

Algng ra germanok а Rajnán és Dunan átkelvén, a rómaiak

'hzâgaiba ellenségesen betörtek, és a ранок kôzelében

’vf-_bj erödöket ostromolják, a varosokat és falvakat pusztit
‘tíäljákymiért az illyriai népek (Pannonia- és Noricumban)

kis veszélynek vannak kitétetve, igy az ö és a lvele

„glëvö sereg jelenlétére szükség van. Ezek Sándornak ша

“'z'áît, az illyr katonaságnak szomoruságot okoztak, kik

ф“

 

 

15;".г,'

i ì 2s) Dion ezen 80-ik könyvében többnyire a maga viszonyait

_, emleëeti, de ezeket is csak röviden, és ezzel (a magyar történelem

i". паду kárára l) munkáját befejezi. Utána паду hézag áll be —- egész

' à Ammianus Marcellinusig. Az idöközben történtekröl а. többi kutfök

’ 'adnak valamit а. jászokra vonatkozólag.

‚ Szombathy I. Каст. 4.

Р ‚
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kétszeres csapással lebtek sujtva, mex-t a. persa háboruban
is sokat vesztének és hazulról is rokonaik leöldökléséröl I

értesûltek. Ezért haragudának és Sándort vádolák, hogy a

dolgokat keleten elöbb félelem vagy gondatlanság által

ellianyagolá, most pedig az észak felé hivó ügyek папе

késedelmeskedik. ‘Нешдшо; VI. 7.

Maximinus (235-238).

82. (235.) Midön a tél beállott, sok fogolylyal és

elszedett zsákmánynyal Pannoniaba tért vissza (Maximinus),

és Sirmiumban, mely azon vidék legnagyobb városának

tartatott, rendezé téli szállását a tavaszi hÃdjáratra

készülve.

83. (237.) Maximinus értesülvén I. Gordian ellen

császárrá kikiáltásáról, ellene készült, —— összehivatván Sir

mium varos mezejére katonáit, föllépett az állványra, hon

nau a baratai által fogalmazott következö ‘beszédet felol

vasá:Í „Tudom, hogy elöttetek hihetetlen és meglepö dol

gokat fogok mondani, de ugy vélem, azok nem annyira

bámulatra, mint nevetésre méltók. Fegyvert emeluek elle

netek és vitézségtek ellen nem a germanok, kik gyakran

iegyözettek, nem a s а r ш a t á k, kik nálunk naponkéni.

békeért esedeznek, Stb.“ ‘ngâiavoç VII. 2. 8.

Gallienus (259-268).

84. (265. k.) Gallienus, midön ifjuságában császárrá

tétetett, a birodalmat kezdetben szereucsésen, késöbb ké

nyelmesen, utoljára veszélyesen kormányzá. Mint ifju Gal

liában és Illyi'ioumban sokat vitézûl végzett, megôlvén

Mursa (Eszék) mellett Ingenuust, ki bibort öltött, és

Regalianust. Sokáig kedves és nyugodt, késöbb minden

szilajságra hajolván, az állam gyeplöit dicstelen gyáva
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saggal és kétségbeeséssel tagita. Az alemannok Galliát

pusztitva Italiába hatoltak. Dacia, mely Traiantól a Dunan

tul terjesztetett, elveszett. Graecia, Macedonia., Pontus,

Ázsia а gótok által pusztittatott. Pannonia а s a rm a t a k

és quadok altal dulatott. Eutropms IX. 8.

85. Gallienus, — neje Saloniana és Pipa nevü mel

lék-neje szerelmeinek hódolt, kit atyjatól a markomannok

királyatól, szerzödésileg átengedvén neki Felsö-Pannonia

részét, hazassag czime alatt nyert. Aurel. Victor Ep. 47.

Aurelianus (270-275).

86. (272.) Aurelián — Daciát, melyet Traján a Du

nán túl szerzett —- elhagyá, egész Illyricum' és Moesia. (a

jaszok és gótok мы) pusztittatván, nem remélte azt meg

tarthatni; kivonvan a rórnaiakat Dacia varosai és falvai

ból, Moesia közepére helyezé, és ezt nevezé Daciának,

mely most a két Moesiat valasztja e1 és a tengerbe folyó

Duna jobb partján van, holott azelött balpartjan vala.

Eutropius IX. 15.

Probus (275-276).

87. Probus —— Galliában és Pannoniában a szölöter

mesztést behoza; katonai altal Alma hegyet Sirmiumnál

és az Arany hegyet Felsö-Moesianal beültetvén, a tarte

manybeli lakosoknak müvelésre atada. Ez számtalan há.

boruit bevégezvén, a békekötés utan azt monda, hogy nem

sokára nem lesz szükség katonakra. Szigoru, vitéz és igaz

ságos férfiu volt, ki Aureliánt hadi dicsöségben elérte,

erkölcsei á-ltal pedig felülmulá.; mégis Sirmiumban katonai

lázadás alkalmával a vas toronyban megôletett.

Eutropíus IX. 17.

4*
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Carus (282-284).

88. (284.) Ezutan Carus, ki Gallia Narbo városában

' szůletett, lett császárrá, azonnal Carinus és Numerianus

nevü fiait caesárokká. tette, kikkel két évig uralkodott. De

midön a sarmatákkal haborut viselt, jelentést kapott

а persák mozgalmairól; keletre utazván, a persák ellen

nemes dolgokat vitt véghez, azokat csatában szétveré,

Coch és Ctesiphon nevezetes városokat bevette; de mi

dön Tigris felett tarta táborát, az isten nyila leütése

által elveszett. Eutropius IX. 18.

Nagy-edil: szàzad..

Diocletianus (284-305).

89. (298.) Galerius caesar Diocletianus császárral

majd együtt, majd egyenként (a persa háboru utau) még

több háborut is viseltek : a karpokat és bastarnákat meghó

diták, a s a r ш а t a k at meggyözték. Mindezen nemze

tekböl а foglyok iszonyu seregeit telepiték le a római ha

то]: köZé. Eutropíus 1X. 25.

90. (304.) Constantius (Chlorus) elébbi nejétöl He

leuától nyeré Constantinus nevů iiát, ki késöbb hatalmas

fejedelem lett; —— ez tudományokban kevéssé müveltetvén,

mint túsz Diocletian- és Galeriusnál ezek alatt Ázsiában

vitézül katonáskodott, kit Diocletián és Herculius csaszár

ságróli lemondása után Constantius Galeriustól visszakö

vetelt; de öt Galerius több veszélynek tette ki. Igy а lo

vag ifju a s а rm aták ellen katouáskodván, egy vad

barbárt hajánál megragadván, Galerius császár lábaihoz

vezeté az esedezöt. Azután Galerius parancsára egy mo

сватов át, lovával bele lépvén, utat nyitott a többiekuek
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a sarmatákhoz, kik közöl többeket szétvervén, Galeriusnak

gyözelmet vivott ki. Ezután Galerius öt atyjának vissza

adá (305). Ежетрш 2.

Constantinus (306-337).

91. (330-2.) Konstantin császar - a gótok ellen

háborut inditott 65 az esedezö s arm ataknak segélyt

adott. Ekkor Konstantin császár által közel szazezeren éh

563 65 hideg miatt elvesztek. Azután túszokat kapott, kik

közt volt Ararik kiraly fia is.

92. (334.) Igy ezekkel békét kötvén, a s a r m a t á k

ellen fordult, kik kétes hüségüeknek bizonyultak (334).

Ezután a s arm аса]; 5 z o l gai minden uraik ellen fel

lázadanak, és azokat elkergeték; de az elüzötteket Kon

stantin örömest befogada, 65 30 ezernél több vegyes koru

és nemü embert Thraeia, Kis-Scythia, Macedonia és Italia

térein letelepitett (335).

93. (336.) Konstantin a gótok legvitézebb és legné
pesebb nemzeteit magán a barbár fôldön,l vagyis a sarma

ták Vidékén, tönkretetlìe. Excerpta 31. 32. 34.

Constantius (337-361).

94. (356.) Constantius császár hosszabb ideig kiván

van Rómában tartózkodni, hogy tisztabb pihenést 65 gyö

nyört élvezhessen, gyors 65 biztos hirnökök altal ijesztetett,

kik jelenték, hogy a svévek Raetiába törtek, a quadok

Valeriát (Pannonia. keleti oldalát), a. sarmaták, a. rablast

legjobban értö nép, Felsö-Moesiát és masodik (also) Рап

noniát fosztogatják. Ezekröl értesíilvén, Rómaba êrkezése

után harminczadik napon (356. maj. 29.) a városból ta

vozvan, Tridenten at Illyrieumba sietett.

Amm. Marcellínus XVI. 20.
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95. (358.) A 0565261 6 közben a (második) télen

Sirmiuinban pihenvén, kemoly és gyakori hirnökök jelen

ték, hogy 6 56111161611 65 quadok vegyesen, szomszédságuk,

erkölcseik és fegyverzetük hasonlatossága 6116] megegyezve,

111650611: Р6111101116116 65 М06516Ъа 526152611 csapatokban be

törtek. Kiknek a 161116501116 1п1161111 1111111 пу1]1 116111216 alkal

mas 161162561]: hosszabbak, pánczélaik tisztitott és könnyi

1611 szarvakból tollak alakjára 7652011 611ёпу611116 varrva.,4

lovaik - többnyire 52011651161 — heréltek, nehogy a 116116261:

16165616 megszaladjanak, vagy titkosabb támadásaiknál

sürübb nyeritéssel eláruljak gazdáikat. Tágabb 1670156

gokban futkoznak másokat üldözve vagy hátat forditva,

gyors és tauult lovaikon ůlve még egyet vagy 1161161 15

762611161: magukkal, hogy a fölváltás az 611610]: 616561

nevelje és vidámságuk 6 7611611026 р1116п65561 kiegészit

lressék.

96. A tavaszi éjnapegyenlöségkor (márczius 21.) a.

6565261 6 katonaság erös seregét összegyüjtvén, kedvezöbb

szerencse vezetése mellett megindult; midön a legalkal

masabb helyre 611162611, 6 fagyok megolvadása 6116] meg

áradt Isteren a hajókon 6176261611 1116011 6111617611, 6 256]:

ш611у016 116111610]: 1616616 611162611, 6111]: 6 gyors 1116265

61161 megelöztetve és 6 11616205 seregeket nyakukra köze

166111 1617611, 1:1]:61 62611 675261111611 még összegyülni nem

reméltek, mocczanni vagy 611111 56111 bátorkodának, hanem

6 761611611 765261у kikerülésére mindnyajan futásnak ered

tek. Akiknek lépteit elfogá. a rettegés, leverettek; akik pe

dig a. gyorsaság 6116] menekültek a 116161161, 6 hegyek

rejtekeibe huzódva látták hazájukat 76556] 617652111, 11161уе1

megmentettek 701116, 116 62011 tevékenységgel, melylyel el

futának, 611611611611611. Е2 Sarmatiának azen részén történt,

mely 111650611: Pannonia felé п62. Hasonló bátorsággal

égetve 65 121110176 pusztitott 6 116101161 had 6 barbár bir

tOkok Valeria felé esö részein.
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97. Ezen csata nagyságától megrettenve a sarmaták

fölhagytak a bujkalással, hanem háromfelé osztott sereget

' vezetve békekérés 521116 alatt а mieinket biztosabban

megtámadhatni gondolak, hogy se nyilainkat ne lödözhes

sük, se a sebek ejtését el ne hárithassuk, se, mi a hadi

eselekvényekben legutolsó, futásnak ne eredhessünk. 05611

hamar megérkezének a sarmatak bajtársai a quadok,

kik veszélyeikben sokszor valogatas nélkül résztvettek;

de ezeket sem segité a gyors bátorság, a nyilt veszé

lyekbe rohantak. Sokan megöletvén, azon rész, mely

megmaradhatott, az ismeretes dombok közt elmenekült.

Ezen esemény erejöket 65 bátorságukat fölkeltvén, sürübb

esapatokban egyesülve a quadok vidékeire sietett a sereg,

kik a mult esetbôl a következményektöl félvén, alazatosan

békeért esedezve bizalommal járulanak a császár 521116

616, ki ezek 65 hasonlók 116111 engesztelékenyebb. A fôl

tételek megállapitasara kitüzött napon S 2 15 zai (Zizaîs)

akkori fejedelem, nem esekély testü ifju, _szintén megjelent

a sarmatak soraival, kiket csatarend módjára 61111011 fel az

esedezés végett; de meglatván a osászart, 61110116 fegyereit,

65 egész mellével mintegy élettelen terült el. És а féle

lemtöl elvesztvén szava tehetségêt, midön beszélnie kellett

volna, nagyobb könyörületet gerjeszte, többszörös törekvésre

is keveset mondhatván zokogástól akadalyoztatva, megen

gedtetett, hogy kimagyarazza, amit kiván. Felüdülvén végre

65 fôlkelésre intetvén, térdre borulva visszanyert 521176761

bünei elengedését 65 bocsánatot esdeklett. Midön az

esedezés végett a sokaság is elöbocsattatott, melynek 526

jat a néma. rettegés 1162616, а. fenyegetö veszély meg kétes

levén; miután az a földrôl fölkelni késztetett és sokáig

mutogata az esedezés jelét, mindnyájan elveték pajzsaikat

és nyilaikat, 5 kezeiket könyörgésre emelték, különféléket

kigondolván, hogy fejedelmüket az alázatos kérésben felül

muljak. Elövezeté fönökük a többi sarmatakkal Rum 0,



Szina fer (Ziuafer) 65 Fr agiled alvezéreket (subre

gulos) és szamos 616116161 15, hogy megnyerés reményében

hasonlókat kérjenek, kik ambar szinte kevélykedtek 6

megadott bantatlansagon, igérték, hogy 62 ellenségesen

szerzett zsakmanyokat megtéritik és magukat vagyonaikkal,

gyermekeik- s nejeikkel 65 földeik területével együtt 6

1611161 11616101111161: önkényt fölajanlak. Felülmulta 6 1116]

tanyessagot a kegyelem, meghagyatvan nekik, hogy szalla

saikat rettegés nélkül foglaljak el. Visszaadak foglyainkat

65 616110261: 6 116761611 165201161; 6 parancsoknak engedel

meskedni megfogadtak.

98. Ezen kegyelmi р616а 6116] 1111261116176 616516116]:

А161161 (А1611611115) 65 Uzafer (Usafer) fejedelmek (re

gales), az elökelök kitünöbbjeì, a nemzetségi csapatok

vezérei, kik közöl 62 61611111 6 hegyentuliak (transìugitani)

és quadok részének, az utóbbi némely sarmataknak 7011

fönöke, kik vidékeik szomszédsaga és vadsaga 61161 65526

11611616511611 611011611. А 6565261 62611 116р16] 156117611, hogy

5267611162651 5211116176, rögtön fegyverre kelnek, a tarsakat

elvalasztata 65 6 561111616]: 656662611 111556 611670261 paran

csola, mig Arahar és 6 quadok ügye targyaltatik. Ezek

sajat szokasaik szerint bemutattatvan, meggörbült testekkel

allanak, nagy büneiktöl 116111 tisztulhatvan, а. 5015 1110156

656р6561161 félve 6 parancsolt túszokat megadak, kik 50116

sem valanak kénytelenek a szövetség zalogait 61666111.

‘ 99. Ez jogosan 65 111611611у05611 bevégeztetvén, Uza

fer bocsattatott 6 kihallgatasra Arahar folytouos tiltakozasa

ellenére, allitvan, hogy a béke, melyet 6 616еше11‚ 611116]:

15 javara szolgalandó, mint részesnek, ambar 62 6156111)

1611611 65 62 6 parancsainak engedelmeskedö. De e kérdés

megvitatasa 111611 6 561Ш616]: 62 idegen hatalom alól ki

vétetni rendeltetének, mint a rómaiak mindenkori 766611—

czei (clientes romanorum), kik túszaikat felajanlak 65 6 1:1

kötéseket teljes-iteni igérvén, azokat köszönettel fogadak,
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100. Ezek 111611 elötolakodott az összegyült nemzetek

65 királyok nagy serege a nyakuk fölött fûggö kard elta

70111656611 6561162111, minthogy Arahart is büntetlenül 16

702111 tapasztalak. Ezek is hasonló módon békét nyervén,

országaik beljének elökelö ûait túszokul nem 7611 gyorsa

saggal elöallitak, valamint a követelt foglyokat is, kiktöl

nem kevesebb zokogassal valtak meg, mint övéiktöl.

101. Az ügyek elintézése után a sarmatákra fordit

tatott gend, kik könyörületre érdemesebbek valának, mint

gyülöletre, kiknek hihetetlen mennyire javukra 7011 62

ügy, hogy valónak lehet tartani azt, mit némelyek állita-nak,

miszerint a sors a fejedelem hatalmaval legyözetik, vagy

készittetik. Hatalmasok 65 nemesek valanak hajdan ezen

ország lakói; de az alattomos bujtogatas a szolgákat go

noszsagra fegyverzé. Es minthogy a barbaroknal minden jog

az eröben szokott 6116111,‚163у6261‹ uraikat, kikhez ök vad

ságban hasonlók, 116 526ш11611 erösebbek. Azok a félelemtöl

tanacsaikban megzavarodva a tavolabb lakó vietoalokhoz

folyamodának, a bajban elönyösebbnek tartván védöiknek

engedelmeskedni, mint 56161 rabszolgaiknak szolgálni. Mi

ket elpanaszolván, a bocsánat megnyerése 65 hüségbe fo

gadas után, szabadsaguk visszaszerzésére segélyt kértek.

A 6565261 62 ügy gonoszsaga által meghatva az egész 11611—

sereg jelenlétében az összehivottakhoz szelidebb szavakat

intézett, intvén ò'ket, hogy senki masnak, mint csak neki

65 a római vezéreknek engedelmeskedjenek. És hogy a 526

badság visszaadasa méltóságban növekedjék, Sziszait a ki

ralysagban megerösité, ki a látható szerenese ékességeire

alkalmasnak 65 1111111 a dolog mutata, hüségesnek 16152011.

Ezen diosöen végzettek 111611 nem engedtetett meg az el

1670265 senkinek sem, mig tetszés szerint vissza nem tér

tek foglyaink.

102. Ezeknek a barbár földön bevégzése után Bre

getióba helyeztetett 61 6 161101, hogy ott is 6 quad háboru
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maradvanyai az ott fekvö vidékeken könyek vagy vér al

tal kioltassanak. Ezek kiralya Vitrodor, Viduar kiraly ña,

és Agilimund alkiraly, mas förendüek és különféle népek

birai, latvan orszaguk és nemzetségük földén a hadsereget,

a katonak labai elé borulanak, és bocsanatot nyervén, а

rendeleteket teljesiték, gyermekeiket a megszallas zalogaul,

hogy a kirótt föltételeket teljesitendik, atadak; végre ki

vonvan kardjaikat, melyeket istenségül tisztelnek, meges

küvének a hüség megtartasara.

103. Az elmoudottak szerencsés bevégzése utan, a

hataroló szolga-jaszokhoz a jelvényeket gyorsan atvinni a

közjó sürgeté, kiknek sok gonoszsagai véghezvitelét nem

volt szabad tovabb is türni. Mert megfeledkezvén a ré

gebben attörö szabad-jaszok meglakolasairól, 6k is az idöt

alkalmasnak talaltak a római hataron attôrni; csupan ezen

ravaszsagban voltak ellenséges uraikhoz hasonlók. Elhata

roztatott azonban, ezt is gyöngébben torolni meg, mint

aV büu nagysaga követelte volna, ennyire halogatvan a

megboszulast, hogy tavolabb terjeszkedvén, a mieinket sa

nyargatni, kevesbedjék erejük, kiket a hosszabb idön at
elkövetett bünök öntudata a veszélyektöl lrettegni intett.

Azért a csata nagysagat maguk ellen közeledni érezvén,

ravaszsagot készitének és fegyvert és könyörgést. Azonban

a hadsereg elsô megpillantasara, mint villain altal sujtot

tak és az utolsó dolgokat varva, életükért esedeztek, igér

vén évi adót, erös flatal ujonczokat és szolgalmanyokat;

de megtagadni latszottak a mashova költözést, ha kivan
tatnék, mint ezt mozdulataik és arozjeleik altal kimuta

tak, bizvan lakhelyeik biztonsagaban, hol uraik kiüzése

utan hazi isteneiket felallitak. Ezen foldeiken ugyanis a

berohanó Tisza (Parthiscus) görbülö folyasaval az Isterhez

keverödik; de midò'n maganosan szabadabban foly, hosszu

és széles térek mellett lassanként huzódik és azokat а tor

kolat közelében keskenyre szoritja össze. A lakosokat arô
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maiak betörése ellen a Duna medrével védi, a barbárok

betöréseitöl pedig saját akadályaval biztosakká teszi. Az

egész vidék azon része, mely nedvesebb természettel bir

és a kiaradó folyók iszapjai altal mocsáros és füzfakkal

teljes, jaratlanná lesz, kivéve a jól ismeröknek. És ezeken

felül a Tiszával határos szigetalaku kerüléket e nagyobb

folyó érintvén, a szomszéd földektöl elválasztá.

104. A osászár buzditasára velük született kevély

séggel a folyam innensö partjára jöttek at, mint az ered

rnény mutata, nem a meghagyásokat teljesiteni, hanem

hogy ne latszassanak a katonaság jelenlététöl rettegni;

megalltak makaesul és mutaták, hogy csak azêrt jövének,

hogy a parancsokat visszautasitsak. Mit a császár megtör

ténhetönek sejtvén, a sereget titkon több csapatba osztva,

ezek öket madár gyorsasággal sajat taborukba bezárták.

Most egy magasabb sanczra kevés kisérettel гашиш,

testörei fedezete alatt, ôket szeliden inté, hogy ne zajong

janak. De elméjük kétségei közt habozva különféledol

gokra ragadtatának és dühösséggel vegyes ravaszsággal

csatat kérni szándékoztak; hogy ellenünk közelebb tehes

senek rohanást, pajzsaikat szandékosan tavolabbra dobal

gaták, hogy azok fölszedéseért lassanként elörehaladva ra

`vaszság szine nélkül nyerhessenek tért.

105. Már estefelé jarván az idö, midön a hanyatló

nap a munkat megszakasztani intl, a. katonaság fölemelt

zaszlók alatt tüzes rohammal tör ellenök, akik összeszo

rittatva és a sûrübb élek által nyomatva maga a esaszar

ellen, ki mint mondottuk magasabban allt, intézék táma

dasukat, öt szemeikkel és szilaj szavakkal szidalmazák. E

düh esztelenségét a sereg haragja nem türhetvén, midön

а csaszárt erösen fenyegeték, а homlokot keskenyre alakit

van, mely mozdulatot a katonai egyszerüség disznófejnek

nevez, tüzes rohammal szétveté öket;'jobbról a gyalogsag

a gyalog csapatokat szabdalja, balról a lovasság a gyors
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lovasok csapatai közé tor. A testörségi csapat mas oldal

ról a felséget- vigyazva környezvén, az ellenallók melleit

és azutan а futarnlók hátait vagdala. Az elesô makacs

barbarok nem annyira a. halalt mint a mieink örömét faj

lalni iszonyu morgassal mutattak, 65 az elesettek közöl,

a holtakon kivül, legtöbben atvagott térdekkel a futás se

gélyétöl megfosztatva, masok csonkitott karokkal, 1161116

1уе11 ugyan sértetlenül, de a rajtok gazolók sulyai alatt

összeroskadva, a kiuokat latható hallgatassal türték. Kö

zölûk egyik sem kért bocsanatot, sem fegyverét e1 nem

deba, sem gyors halalért nem könyörgött, hanem fegyve

reiket megtartva, ámbar gyötörtettek, kisebb bünnek tar

tak masok ereje 61161, mint sajat öntudatuk itélete altal

legyözetni, és nyögés közt lehetett tölök hallani, hogy а

sorsot nem érdemlék, melyre jutanak. Igy félórai idö alatt

annyi barbar veszett el, hogy csak a gyözelem jelölé, mi

szerint csata volt.

. 106. Alig végeztetett be az ellenséges nép leverése,

a megölöttek hozzatartozói csoportonként huzattak elô ala

csony gunyhóikból kor és nem különbsége nélkül, és elébbi

életük kevélysége eltöröltetvén, a szolgasag legalsóbb fo

kara jutának; rövid idö lefolyasa utan a megöltek raka

sai és a foglyok csapatai valanak lathatók. Felbuzdulvan

tehat a küzdelem vagya 65 a gyözelem haszna 61161, ka

tonaink azok ellen mentek, kik a csatakat elhagyak vagy

gunyhóikban bujkalva lappangnak. Ezeket, midön azon

helyekre ért a barbarok vérét szomjazó katonasag, a

könnyü tetöket széthanyva leöldözék, és senkit sem men

tett meg a legerösebb gerendakból összeallitott haz sem a

halal veszélyétöl. Végre midön minden felgyujtatott és

senki sem lappanghatott tlovabb, minden életsegély meg

vonatván, vagy makacsul vesztek el а. langok közt, vagy

а tüzet kerülök egyik veszélytöl szabadulva az ellenség

vasa 61161 terittetének 1e. Mégis némelyek а. 1112 erejét és
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és a töröket kikerülvén, a szomszéd patakok torkára bi

zák magukat, uszas segélyével a tulsó partokra jutni re
mélvén, kik közöl Àlegtöbben elmerülve veszének el, mások

nyilakkal lövetének össze annyira, hogy a sok kiontott

vértöl habzott a folyó. Igy mindakét elem altal a sarmat

szolgákat a gyözök boszuja és vitézsége 1111116.

107. Elhatároztatott 161161 a dolgok ily rende 111611

mindnyájától elvonni minden reményt és életörömet. A

lakhelyek felgyuj'tasa és a családok elrablasa 111611 rendel

. 161611 a hajók összegyůjtése azok fôlkeresésére, kiket a mi

csapatainktól elválasztott a tulsó part; mindjárt nehogy a

harczosok készsége ellankadjon, sajkakba szállva a kikûl

dött könnyü fegyveresek, elfoglalák a sarmatak rejtekeit,

kiket a rögtöni latvany megcsalt, nemzetségi csónakaikat

és ismert evezöiket megpillantván. Midön pedig a fénylö

dárdákat, melyeket tiszteltek, közelegni 1611611, a moesáros

helyek menedékeibe jövének, kiket a katonák követve 16

öldözének, és ott is gyözelmet találtak, hol bátorságosan

megállani és valamit merészleni alig hittek volna.

108. Az amiciek (amieenses) elölése vagy szétverése

111611 késedelem nélkül fölkerestettek a piciek (picenses),

igy neveztetve a szomszéd vidékektöl, kiket vigyazóbbakká

tettek társaik nyomorusagai, melyekröl a hir gyorsasaga

altal értesülének. Ezek elnyomására, minthogy nehéz volt

a mindenfelé szétszórtakat az utak nem ismerése miatt

követni, a taifálok és szabad-jászok segélye is igénybe vé

tetett. És minthogy a segélyhadakat a helyek fekvése el

különité, a Moesiával hataros vidékeket a katonasag 76

lasztá magának; a taifalok az ö szallásaikhoz legközelebb

esö részeket nyerték; a. szabad-jászok a velök szemben

levö földeket foglaltak e1.2“)

24) Ezen leirás szerint az amici jászok a Tisza nyugati, a. pi~

ciek annak keleti oldalan laktak a Duna, Tisza és Mares közt. Ez

is mutatja, hogy a Tisza nem 7011 állandóan a Jaszsag keleti hatara.



_62_

109. A szolga-jaszok az ujabban leigazott 65 levert

tarsaik példajan megrettenve, sokaig haboztak, valjon ellen

alljanak, vagy könyörögjenek-e, minthogy mindakét esetre

nem csekélyr okuk volt. Utoljara mégis gyözött az ôregek

gyülekezetének sürgetésére 6 megadas 1666956; 6 külön

féle gyözelmek palmajahoz 361611 62011 959692659, kik a

szabadsagot fegyverrel tamadak meg, 65 6 többiek kérelme,

kik meggyözött békeszeretö uraikat megvetve erösebbeket

tatván, meghajtak nyakaikat. Elfogadtatvan tehat 6 1162

hüség, а dombok 9166911 elhagyva nagyobb részük a. me- _

zök nagy térein szétszórt római taborba sietett szûleik,

gyermekeik 65 nejeik kiséretében esekély vagyonukkal, 619

1уе1191 gyorsasagban összeszedhettek. És igy azok, kik 191

11911191 kivantak iukabb elveszteni, mint a. fold müvelésére

kényszerittetni, midön a szabad örültséget szabadsagnak

vélték, most a parancsoknak engedelmeskedni és mas nyu

godt 65 1111 526116501161 elfogadni készek lettek, hogy se

haboru altal ne zaklattassauak, se 1626665011 61161 761102

61011 ne lehessen. Azoknak, mint 11111916, közegyetértéssel

lett elfogadasa utan kissé megpihentek 6 velük született

vadsag altal gonoszsagra tamadas utan, mint ez még elô

fog adatni.

110. A dolgok folyamanak sikeres eredménye 61161

62 egész Illyricumnak (külôuösen Pannoniauak) megfelelö

kettös 766919111 (6 3652011 65 6 quadok részéröl) ily módon

megerösittetett, mely ügy kettös nagysagara vallalkozott

a 9565261 65 mindakettöt bevégezte. A szamüzôtt népeket,

ambar mozgalmaikkal gyanusak, de ezentul ovatosabban

cselekvò'k, végre visszavezetvén, 651 székeikbe helyezé;

azonkivül 6 kegyelem tetözésére, nem barmely ismeretlen

kiralyt, hanem azt, kit 611 elébb valasztanak maguknak,

egy lelki s testi elônyökben kitůnö férñut 1911 kiralyukka.

Ну 36 05919117611у911 czimeül Constantine mar a félénkek

elött magasabbnak tekintetvéu, a katonasag egyetértésével
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15 másodszor Sarmatiousnak neveztetett а legyözöttek 116—

76161. М61- 611670251 kivánvan, összehivatáJ a testörcsapato

kat, szazadokat és zászlóaljakat mind, és a. tribunálra fel

ülve s körülvétetve а jelvények 65 565011, valamint a sok

féle hatalmak seregétöl, a hadsereghez nyajasan beszédet

tartott. - A beszéd) végeztével а gyůlekezet gyorsan fel

0521011 6 nagyobb nyeremény reményével, ünnepélyes 526

vakkal a osászart diesérve folkeltek 65 5201165 szerint az

istenre hivatkozvan, hogy Constantiust nem lehet legyözni,

sátraikat örvendve foglaltak el. A 6565261 5611616 715526

762611617611, 1161 napi pihenéssel felüdûlt, és Sirmiumba

diadalmenettel vonult be; a katonai osztalyok pedig ki

tůzött székhelyeikre utaztak (358).

Amm. Marcellínus XVII. 12. 13.

111. (358.) Julius Constantine, ki huszonharom évig

uralkodott, majd külsö, majd belsö mozgalmakkal veszöd

vén,alig lehetett a háboruktól 16701. Ennyi zsarnokság

leverése után 65 idöközben a persák rohamát feltartóztat

van, a sarmat nemzetnek, köztök nagy ünnepélylyel gyů

lést tartván, királyt adott. Ат. Víctor Caes. 42.

112. (359.) Constantiust, ki ekkor is Sirmiumban

békével 1611011 1611 52611651, 16126761611 6 161615165 65 ko

moly hirnôkök, azt jelentvén, 1111161 ekkor nagyon irtózott,

hogy a szolga-jászok, kikröl 62 11116111 61ш011‹10111111‚ mikép

ůzték ki 651 székeikbôl uraikat, most lassanként elhagy

ván azon helyeiket, hova a mult évben hasznosan telepit

161611611, nehogy valtozékonyságukban valami ellenséges

161761 koholjanak, a határos vidékeket elfoglalák és ott

szokásuk szerint szabadon barangolnak, honnan ha ki nem

ůzetnek, mindent felforgatni készek.

113. A 6565261 161161 6 sürgös ügy javitására a ki

vántató eszközökkel megindult, 65 Valeriába, Pannonia

egykori részébe, mely Valeria, Diocletian leanya tisztele

1616 5261762161611 65 116762161611 igy, megérkezett, 65 а se
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reget börökbe bujtatva szétküldözé a Duna (Hister) folyó

martjaira, kik altal tapasztala, hogy a barbarok az ö meg

érkezése elött baratsag szine alatt Pannonia alattomos

pusztitasara a kemény télen betörést terveztek, midôn még

а tavasz melege altal fel nem olvadt hó a folyót mindenhol

jarhatóva teszi, a mieink melegebb természete pedig a fa

gyokat kevésbbé tůrheté e1.

114. Csakharuar tchat a szolga-jaszokhoz két ezredes

küldetett, mindegyik egy tolmacscsal, kik mérsékeltelten

kérdezék, mi okból hagyak el hazi isteneiket a béke és

szerzödés szerint nekik kitüzött helyeken, és miért kóbo

rolnak szerteszét és a hatarokat a tilalom ellenére lépik

at. Mire 6k haszontalan és semmis okokkal feleltek a fé

lelemtöl hazudasra kényszerûlve, és a csaszartól engedélyt

kértek, hogy а, haragot félretéve a folyón at bozza mehes

senek elmondani, mily bajokat szenvednek, és készek lesz

nek, ha kivantatik, a római birodalom barmely félreesö

helyén letelepedni, hol hosszu idön at a békét mint alda

sos istennöt tisztelnék s az adófìzetök terhét és nevét el

' vallalnak.

115. Ezekröl a tribunok visszatérte utan értesülvén

a csaszar, megörült, hog)T a megoldhatlannak vélt ügyet

minden nehézség nélkül elintézheti, inkabb haszonvagytól

ösztönöztetvén, mit a hizelgök serege növelt, kik azt

hangoztatak, hogy a. külügyeket lecsendesitvén és minden

felé békét szerezvén, majd több gyermeknövelöt (proletarius)

nyerend és erös ujouczokat szedethet, a tartomanybeli 1a

kosok pedig szivesen adnak aranyat gyermekek helyett,

mely remény a. rómaiak ügyét néhanyszor megnehezité. Te

hat Acimineum (a mostani Kamenìcz) tajan sanczot asat

van, egy magasabb töltésre ñlöhelyet készittetett, nehany

katonat hajókkal küldôtt kia folyó medrének a partok

hosszaban megvizsgalasara egy Innocentius nevü mérnôk

nek, ezen terv szerzöjének kiséretében, hogy ha a -barba
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bekeritsék. Ambar a. szolga-jászok ezeket sietni látak, még

sem gondoltak masra., mint meghajolva könyörgéseket szin

lelni, de egészen mast tervezni, mint amit jeladasaikkal

és szavaikkal mutatának.

116. Meglátván a császart a megas földhanyaton, ki

hozzajuk szelid beszédet intézni kivánt, hogy jövöjük iránt

öket megnyugtassa, valaki azok közöl iszonyu dühre fa

kadva sarujat a csaszari székhez dobván, felkiáltott: „marha,

marha !“ mi náluk esatajelfü) Ezt követé a rendetlen so

kaság, kik rögtôn folemelvén a barbár zaszlót, vadnl or

ditva egyenesen a esaszárra törnek. A osászár a magas

latról lenézvén, minden tért telve látott futkozó tömegek

kel és katonakkal s felfödött kardok és nyarsakkal közelgö

veszélyt: ò' a külsö katonasag közé vegyült, és ismeret

lenül, hogy vezér-e vagy katona, minthogy sem keresésre

sem megállásra nem volt ша, gyors lóra kapván, sebes

nyargalvast elmenekült. A testörök közöl kevesen, midön

a terjedö tüzet fékezni kivánták, vagy megsebesiìlve vesz

tek el, vagy a rájuk rohanók sulya alatt földre tiportat

tak; a császari trón pedig az arany vánkossal senkitöl

sem védve széttépetett.

« 117. Nem sokara hire terjedvén, hogy majdnem a

végveszélybe sodortatva meredélyen all a osászar, a leg

régibb sereg rajta segiteni óhajtván, minthogy még nem

или, hogy a veszélyen tul van, magában kevélyen biza

kodva a bax'bárok zajgó és harcziasan kiabáló makacs csa

patai közé merül. Es minthogy a vitézséggel szégyenét

25) Itt már nem igényeltetik több adat a jászok magyar nyel

vének bebizonyitására, midò'n a. görög szarmazásu latin iró vila'go

san mondja., hogy a szolga-jászok dühös vezére a császarra kialtá a

„mal-ha, шипа“ (magyar) szavakat. Hozzateszi ugyan, hogy a. „marka“

szó csatajelnek vétetett; de ezt történetirónk csak a csata után hallá

igy magyarázni, midön máx' eg'y jasz ember sem merte volna meg

mondani, hogy 6k egyenesen a császárt nevezék „marhalnakß

Szombathy I.- Kutf'. 5
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tisztazni vagyó csapatunk is elötört, a hitszegö ellenségre

haragudvan, mindenkit levagdalt kegyelem nélkül, letiporva

az élöket, félholtakat s holtakat, és mielött jóllakuék a

barbarok ôlésével a katonasag, a holtak halomra szapo

rodanak vala. Szorittatanak a lazongók, kik részént leölet

tek, részént rettegés közt szétverettek, kik közöl némelyek

az élet reményét hin kérelmekkel taplaltak, de sok ütés

sel verettek 1e. Miutan mindnyajan kiirtattak es vissza

térésre hangzanak a trombitak, a mieink közó'l is, ambar

ritkan, latszottak halottak, kiket a heves roliam tiport össze,

vagy az ellenséges dühnek ellenallva födözetlen oldalai

kat mutatvan, a balsors elragada. Különösen feltünt Cella,

a pajzsgyartók ezredesének halala, ki az összecsapas kez

detén mindnyajuk közt elöször vegyůlt a sarmatak tömege

közé. Ezen irtózatos dolgok utan, elrendelvén a. hatarok

biztonsagara szükséges intézkedéseket, Constantius Sirmi

umba tért vissza a ravasz ellenségeu boszut allva, és a

legszükségesebb teendò'ket, melyeket az idö viszonyai igé

nyeltek, elvégezvéu, innen Konstantinapoly felé vette ut

ját (359)» Amm. Marcellínus XIX. 11.

Julianus (361-364).

118. (361). Julian a Dunan Sirmiumba, innen Naes

susba érkezvén, — Victor (Aurelius) törtéuetirót, kit Sir

miumnal latott, onnan magahoz hivata és masodik Рап

uonia. consularis kormanyzójava nevezé ki, azonkivül ércz

szoborral tisztelé meg mint józansagaért utanzandó fér

íiut; késöbb varosi fönökké (praefectus urbi) tette öt.

Amm. Marcellinus XXI. 10.

119. (362.) Julian, midön Palaestinan keresztül

utazva Egyiptomba készûlt, a lazangó büdös zsidók utala

tan gyakrau felboszankodvan, mondjak, hogy fajdalmasau
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felkiáltott: О markomannok, o quadok, o sarmaták! végre

nalatoknál hitványabbakat találtamßö)

Amm. Marcellinus XXII. 5.

Valentinîanus (364-375).

120. (371.) A quadok nemzete hirtelen mozgalom

által zavartatott fel, mely most kevésbbé irtózatos, de

mily borzasztóan harozias és hatalmas volt azelött, 11111

tatják tettei, mint, csak a könnyebbeket említve, az általuk

és markomannok által ostromolt Aquileia, az elpusztított

Opitergium és sok más nagy gyorsassággal kivivott véres

csatáikból kitünik, alig allhatván ellen a juli álpokon át

törö komoly osaszár, kit elébb említénk, Márk. És volt is

e barbaroknak méltó okuk a panaszra.

121. Valentinián ugyanis határai megerösítésének di

csöséges, de tulságos vágyatól mindjárt uralkodása kezde

tétöl fogva égvén, a Hister folyón tul а quadok földén,

mint mar a rómaiak által meghódított területen, örségi

várakat rendelt építtetni, miért a lakosok neheztelvén,

ovatosságból követségek altal is többször és pauaszkodva

tiltakozának. De Maximinus, ki minden tilosra vágyott

és sajat abrándjait fékezni nem birta, melyekhez a hely

tartói önhittség jarult, többször vádolá Equitiust, Illyricum

akkori táborszernagyát, mint nyakast és hanyagot, ki a

rábizott sürgös iigyet még nem végzé be, hozzáadván

lnég tanacsképen, hogy ha kis Marcellianus Íiára bizatnék

Valeria kormányzása, a vár minden baj nélkül íölépülne.

26’) 1121:‹Ье111111ъе13Ье veeudö, hogy Julián császár épen az elébbi

(361.) évben utazott at Pannonián, és az uri jászok csak két évvel

korábban (359.) helyeztettek vissza 25 évi számůzetésükböl a. szolga

jászok által elfoglalva volt birtokaikba. Ha. ez idöröl Julián felki

áltása alappal bir, ez épen arómaiaknak clinseik felettizsarnokságát

tiinteti fel. (Lásd a Kutfötöredékek 101. 108. 110. низшие.)

5*
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Mindakettöt csakhamar megnyeré. Kineveztetvén és el

utazvan, midön azen helyekhez ért, idétlenül felfuvalkodva.

mint ña, semmi nyajas beszédre nem méltata azokat, kik

soha sem tevén kisérletet kivánsagaìk kivívasara, sajat

vidékeikbôl szamüzettek; a kevéssé elébb kezdett mii foly

tattatik, a kérelmezök seregének a valasz felfûggesztetvén.

Utoljara Gabinius kiralyt, ki az ujítasok elhalasztasat ille

delrnesen kérelmezé, mintha. kérésébe egyezne, szinlett

udvariassaggal masokkal egyûtt asztalahoz meghiva, de a

lakoma utani tavozaskor, a vendégszeretet kötelméuek szent

ségét gonoszul megsértvén, a magat biztonsagban érzöt

meggyilkoltata.

122. Ezen iszouyatos' dolog szétterjedt hire azonnal

mind a quadokat, mind a körülöttük fekvö nemzeteket

(а. jaszokat is) boszura ingerlé, kik а kiraly halalat faj

lalva, egyesültek а pusztitasra. A Dunan atlépvén, midön

a. mezei aratas végzésénél ellenséges berohauas nem vara

tott, megrohautak anépet, és a uagyobb részt leöldözvén,

a. megmaradtakat baromcsordaikkal együtt hazabajtottak.

Könnyen megtörténhetett volna. egy jóvá. nem tehetö bün

is, mely а római szomoru dolgok közé tartoznék; mert

kevés hija volt, hogy Constantius leanya, midön azen

nyilvanos nyaralóban, melyet pisztrinek neveznek, a Gra

tiannali eljegyzésre vitetveéikezett, el nem fogatott; de

a kegyes istenség akarataból épen jolen volt Messalla tar

tomanyi kormányzó, ki öt birói hinlóba helyezvén, а Sirmi

umhoz huszonhatodik köig sebes vagtatva szallittatá..

123. Igy a. csaszari szůz a szanalmas szolgasag ve

szélyéböl szerencsésen kiragadtatott, kinek elrablasa, ha.

csak megszabaditasa nem sikerült volna, az allamnak nagy

csapasokat okoz vala; most a sarmatákkal egyesült quadok

szélesebbre terjeszkedve, mint a rabias- és latorsagokra

igen hajlandó nép, az embereket férñ- és nönemböl, és a

barmokat ragadozak, a falvakat fôlégeték és a megrohant
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lakók nyomorain örvendeztek, kiket egész váratlanul, min

den kegyelem 116111111 leöldözének. Ezen 65 hasonló bajok

elterjedt rettegése közt a Sirmiumban idözö testörségi fönôk

Probus, a haboruk borzalmaihoz nem szokván, a dolgok

szomoru látványán elszörnyedve, alig mei-é szemeit föl

emelni, és 50116 11а1102011, hogy mit tegyen; mar gyors

lovakat rendelt a legközelebbi éji futásra, de 1511161 job

ban meggondolván magát, mozdulatlan maradt, mondván,

hogy mindnyajan azonnal öt követnék, kik a falak közé

zárva vannak, mi ha megtörténnék, a védtelen 76105 az

ellen kezébe jutna. Tehat kissé szünvéu rettegése, a sûr

gös teendök véghezvitelére szanta. el magát; a törmelékkel

megtelt árkokat kitisztittatá, a béke hosszu ideje alatt

elhanyagolt és ledöntött falak nagy részét a magas tornyok

tetejéig fölépitteté; igy a munkat gyorsan bevégeztetvén,

ennek költségeire a szinhaz épitésére már rég összegyüj

tött összegeket elégségeseknek talalá.. Es ezen iidvös in

tézkedéséhez még egy másikat csatolt: a legközelebbi

állomásról a nyilazók esapatat a bekövetkezhetö ostrom

alkalmára berendelé.

124. Ezen akadályok által a barbarok a 76105 ostro

maval fólbagytak, keveset értvén az ily harczhoz, és a

zsákmányok terhe által is visszatartatván, Equitius nyo

mozására indulának. És midön foglyaik jeleiböl 11165111

dák, hogy az Valeria messze terjedö téreire vonult, gyors

léptekkel oda siettek agyarkodva, azon okból keresvén 61

halálra, mert általa hitték az artatlan kiraly megöletését.

Midön gyors futással haragosan rohananak, ellenök két

legio küldetett, a pannoniai és a moesiai, csatára 6165

sereg, mely összebeszélés 6561611 kétségkivůl gyözelmesen

1611 volna vissza. De midön elkülönözve akarták а garáz

dálkodókat megrohanni, egyenetlenség támadván köztök,

az elsöbbség és a méltóság felett ezivakodtak; az elmés

sarmaták erröl értesûlvén, nem varván a osata ůnnepélyes
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jelét, megrohanjak az elsö moesiai legiót; midön pedig a

katonak a zavarban fegyvereiket lasabban szedék elö, kö

zölök igen sokat levagtak; erre fölbatorodva, ratörtek a

pannoniai seregre, 65 attörvén a sorok tömegét, erös üté

seikkel mind eltörölték volna, ha némelyeket a halal veszé

lyéböl a. gyors futas ki nem vesz.

125. A sors ezen szomoru rendelései közt Moesia

vezére ifjabb Theodosius, akker serdülö ifju, késöbb igen

jeles csaszar, a szabad-jászokat, kik a. lazadó szolgak se

gélyére hivatva hatarainkon más oldalról törtek be, néhany

szor kiüzé 65 leveré, sürü ûtközetekkel megtöré; igy az

erösen ellenalló összesereglett csoportokat elnyoma, hogy

а gyors és vad öldöklöket vérrel elégitse ki. Mire a tob

biek, kevélységük mar lelohadvan, féltek, hogy a vitéz

vezér a hatarok széléu barangoló csapatokat leveri vagy

megszalasztja, vagy az erdökben lest hany nekik: az attö

rés többszöri hasztalan kisérlete utan elvesztvén a küz

dés batorsagat, a multak elfeledését 65 bocsauatat kérték.

A legyözôttek а megadott béke idejében a békekötés elle

nére nem cselekvének, leginkabb azen félelemböl, hogy

Illyricum védelmére a. galliai katonasagból nagy erö ér

kezett. (371.) Amm. Marcellimis. XXIX. 6.

126. (375.) Mar serdülvén a tavasz, Valentiniau

Treverböl (Trier) kiindulvan, az ismert utakon gyors lép

tekkel haladt. A kitüzött vidékekre érvén, a sarmatak

követsége jelentetik be nale., mely labaihoz borulva bé

kés esedezéssel könyörgött, hogy engesztelödve 65 szeli

den jönne, mei-t semmi nagy gonoszsagban sem valanak

az ö népeik részesek vagjf egyetértôk. Midön ezt többször

ismételve mondak, megfontolt elhatarozassal valaszola,

hogy ezeket azon helyeken, hol elkôvetve lenni Inondat

nak, legigazsagosabb bizonyitékok alapjan megvizsgalandja

és megtorlandja. Most innen Carnuntum illyricumi varosba

tért be, mely elhagyatott és szennyes volt ugyan, de a
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hadsereg vezérének igen alkalmas, hol a véletlen vagy

szándek szerint a legközelebbi állomasból visszanyomhata

a barbar vágyakat.

127. És ámbár mindnyájuk réme volt, midön öt

keménynek és indulatosnak vélték, ki a birákat mindjárt

megbüntetendi, minthogy hitszegésük és partoskodásuk miatt

pusztult el Pannonia széle, mégis midön oda érkezett,

annyira ellagyula, hogy sem Gabinius halala iránt nem tett

nyomozást, sem az allamon ůtött sebeket, melyek megszûn

tével vagy elharitasával minden jobban menue, bövebben

nem vizsgálá, szokása szerint t. i., miszerint a közkatonaság

javitása iránt szigoru vala, de elnézöbb а gazdagabbak és

keményebb dorgálást érdemlök irant. Csupan Probus ellen

gyult haragra; mig öt lata, fenyegetni meg nem szůnt

és nem szelidült, minek okai sem titkosak, sem csekélyek

nem valának.

128. A nyári három hónapon at folytonosan Carnun

tumban idözve'n a osaszár, fegyvereket és élelmet készit

tetett, hogy ha a véletlen ugy hozná. magával, alkalomsze

rüleg becsaphasson a quadokhoz, kik а kegyetlen zavarokat

okozák. Azután elôre küldé Merobaudot a gyalogsereggel,

melyet vezérlett, hogy a barbar falvakat pusztitsa és

égesse, segédtisztül adatván melléje Sebastianus. Valenti

nián a tabort gyorsan Acincumba (Buda) helyezé át, és

rögtön hajókat allitván össze, hidat veretett, melyen a

iulsó partra ment at a quadok ellen, kik az egyes hegyek

röl lesték az ö érkezését, hová legtöbben a kétkedök és

к aggódók közöl szeretetteikkel menekülének; de elrémül

tek, midön az б vidékeikeu varakozasuk ellenére látták a

császári jelvényeket. Elò're haladt szoros léptekkel, ameny

nyire lehetett, és korkülönbség nélkül levagdalá. az embe

reket, kiket ekkor is tétovázva talalt a. hirtelen betörés;

а házak leégetése utan visszatért mindazokkal sértetlenül,

kik vele valának. Acincumban idözvén, az ösz hirtelen
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beallt, 65 fagyni is kezdett, miért ke'nyelmes téli szallast

keresett, de seholsem talaltatott alkalmas, kivéve Saba

riat (Szombathely), ámbar ez is gyönge meg az idö 65 а

folytonos bajoktól megviselt allapotban volt. Ezért ez,

ámbar nagyon szükséges lett, kissé mellöztetvén, 6 serênyen

megindult, bejarvan a. folyó partjat, és az erödöket örka

tonasaggal megrakvan, Bregetioba (Szöny) érkezett.

129. Ezekutan megjöttek а quadok kôvetei a. békét

és a multak elfeledését alazatosan kérni, mit hogy aka

dalytalanul megnyerhessenek, ujonczokat 65 п6ше1у a ró

maiak ügyének hasznos dolgokat igértek. Midön ezeket

elfogadni 65 a frigyet megkötni tetszett, minthogy öket

tovabb zaklatni sem az élelem hianya, sem a rosz évszak

nem engedé, Equitius altal а gyülekezetbe vezettetének.

Midön a félelemtöl bágyadtan 65 megtörödve meghajlottan

alltak, megdorgaltatanak, és a szokásos esküminta szeriut

hitökkel is megerösiték, hogy az ellenůnk elkövetett go

noszsagok nem a nemzet föbbjei hatarozataból, hanem

némely idegen 65 a partok hatarain lakó gonosz emberek

altal vitettek véghez, hozzaadvan а. tények tisztazasara

annak erôsitését, hogy a jogtalanul és alkalmatlan idöben

kezdett eröd épitése is a falusi nep dühét emelé. Erre a

csaszar iszonyu haragra lobbanvan, a valasz elején kevé

1yebben dorgala szidó hangen az egész nemzetet, mint а.

jótéteményekröl megfeledkezöt 65 halatlant. Lassanként

lecsillapodvan, mintha villain sujtotta volna, szava elallott,

65 égi tüztöl megfojtottnak latszott; rögtön kitörvén vére,

65 halalos izzadsag boritvan el, nehogy a silany nézök elött

rogyjon össze, élete titkosabb szolgai összefutanak, 65 ¿it

belsö SZObájába Vitték. Amm. Marcellímts. XXX. 5. 6.

Valens (375-378).

130. (375.) A vészek magva és a kûlönféle csatak

credete, melyekkel a hadi důh a szokott gyujtogatassal
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1676176 mindent elárasztott, a következö okból származott.

A hunok népe, mely a régi emlékekben gyöngén isme

retes és 6 11166011 1110036101011 111] 6 jeges 066611116] lakott,

a 766369,г minden módján tulmentfn) -- Öltözeteik len

szövetböl vagy erdei szörmeállatok 116161161 7611761; 1111163

116111 11163 11621 63 11163 ûunepi ruházatuk: fakó szinü öl

tönyük egyszer nyakukba öltve addig 1e nem tétetik vagy

változtatik, mig tartós ernyedéssel' rongyokban le nem

lógg. Meggörbült sisakkal födik fejüket, kecskebörökkel

ójak lábszaraikat; saruik semmi alakra sem idomítva

akadályozzak a szabad léptekkeli jarást. Ez okból a gya

log esatakra kevésbbé alkalmasok: ellenben gyors, de 6161

talan lovaikon mintegy leszögezve, és nemelykor asszo

nyosan rajtuk ûlve, végzik szokott foglalkozásaikat. Ezen

nemzetböl mindenki éjjel ésnappal azokon ülve vásárol és árul,

eszik 63 iszik, 6 barom keskeny nyakára hajolva alszik és

még különféléket 611110611 13. A gyüléseken az elöadott ko

moly targyak felett ily módon mindnyajan közösen ta

nácskoznak. Semmi királyi szigorral nem kormanyoztat

nak, 116116111 62 61616161 030р01103 762611у16167е] megelé

gedve áttörik, ami eléjûk akad. Néha ingerelve harezol

nak ; de a esatákat csapatonként különféle orditó szavak

kal kezdik. Amint a vakmeröségekre könnyüek és hirtele

nek, ugy egyszerre szándékosan 326132616676 р011у621161,

és a 036161 116 116111 végezve nagy öldôklésekkel nyarga

lásznak: sem 6 36116201116 101161163116], sem az ellen

táborok zsákrnányolásánal a szörnyü sebesség miatt

nem vétetnek észre. Azért mondhatók majdnem legelkesere

dettebb harczosoknak, hogy 167111161 hegyes csontokból tü

hegyként osudálatosan összeállított 63 elkíilönített röpítö

v_27)Itntaa hunok szokásairól 62011 részleteket adjuk, melyek 6

jász ok szokásainak hasonlatát kitüntetik, a. valódi sarmaták

szokásaitól pedig eltérnek. (V. ö. a Kutf. 8. 15. 22. 24. 30. 60. 70.

92. 101. 116. 326111611 6 21. 23. 31. számaival és a masodik rész

lefordított adataival.)
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nyilaikkal, közelröl kardjaikkal minden maguk kimélése

nélkûl harczolnak; 62 ellenségeket pedig, midön a. kardok

hatranyat észreveszik, rajuk vetett kötelekkel fogjak el,

hogy az ellenallóknak tagjaik meghurkolásaval alovagolas

vagy jaras tehetségét elvegyék.

131. (375.) A hunok összejarvan az alanok 62011 vi

dékeit, melyeket a greuthungok szomszédsagaban tanai

vidéknek nevezett el a szokas, sokat megölvén és kizsak

manyolvan, a többieket velûk egyetértöleg harczolasra hit

tel erösítve csatolak; ezek segélyével Ermenrich tagas 65

termékeny falvait hirtelen betöréssel megrohanak.

132. (376.) A gótok Alvaviv vezérükkel a Duna.

partjaihoz értek, és Valenshez követeket küldvén, alazato

san esedeztek fölvételért, igérvén, hogy nyugton fognak

élui, és ha az ügy kivanja, segélyt adnak. Mig ezek 6

külügyekben vitetnek, a rettentö hirek terjesztik, hogy az

északi népek a szokottnal ujabb 65 nagyobb bajekban fo

rognak: mindazon részeken, melyek a markomannok 65

quadoktól a Feketetengerig terjednek, а barbar népok a

messziröl jött nemzetek hirtelen ereje altal székeikböl

kiüzetve a Hister folyó körül bolyonguak szeretteikkel

szétszóródva.

133. (376.) Athanarik (gót kiraly) a rómaiakban

nem bizvan, visszavonult, megemlékezvén, hogy egykor

Valens az 6 szôvetkezését megvetette, allitvan, hogy 65116

че1 fogada, miszerint sohasem engedi 666 római földre

lépni, 65 62 okból a csaszar 66 а folyam közepéu kény

szerité a béke megerösitésére; ezen gyülöletet még 661161

lónak hivén, a. k a u k a 1 611 di (erdélyi) magas hegyek

és erdök miatt bejarhatlan vidékre huzódott minden em

berével, onnan a s a r m a t a k at kiszoritvau.

Amm. Marcellin. XXXI. 4. 13.

134. (377.) Kis-Scythia és Moesia. tartomanyaiban

minden ennivaló elfogyvan, a vadsag 65 inség sürgetésére
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6 1161116101 nagy t'ömegekben berohanni vágytak. Ezt tobb

ször megkisértvén, midön 6 mieink élénksége által a zor

dabb helyeken erösen 61161161176 visszaveretének, a végszük

ségtöl kényszerítve, némelyeket a hunok (chuni) 63 6161101

16261 6 nagy zsákmányok reményével szövetségükbe vo

1161161.

135. (378.) Sebastianus inditványára némelyek 6

63616 megkezdését sürgeték; azonban a lovasság fövezére

(magister equitum) Victor, sarmata, de kémlelö és

óvatos, sok vele érzövel együtt, a 16136363261 (Gratien)

megérkeztét 116761111 1611663016, hogy a galliai hadsereggel

egyesülve, könnyebben elnyomassék a (gót) barbarok 1611

goló elbizottsága. De gyözött 6 6363261 (Valens) gyászos

végzete 63 némely fötisztek hizelgö tanácsa.

Amm. Marcell. XXXI. 8. 12.

(Ezen 135-ik 161666116] 6 magyarok jász korszakára vonat

kozó adatgyüjtemény be van fejezve. Ide ja'rulhat még azon öt tö

redék, mely 6 metanasta jászok magyar nemzetisége megállapításá

1102 külön fordíttatott le: az arimás, a. káspi sarmaták, a. rhoxala'

nok, a. jaszok véresküje és a. master szavak értelmeze'sénél.)





Második rész.

A METANASTA JÁSZOK

MAGYAR NEMZETISÈG-E.



I. Átmenet és a kutfök átnézete.

II. A jászok a Tana vidékén.

III. 'A jászok a Tisza vidékén.
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Atmenet

VM

Az elsö részben bemutattuk a metanasta jaszok

tórténelmére vonatkozó kutfötöredékeket, melyekbôl

latja az olvasó a magyarok egyik ösi osoportjanak

ötszaz évi viszontagsagait. A torténelmi anyag ott

össze van gyiíjtve, söt az épiilet alapjai, oszlopai és

falai is készek; csak a kiszépítés, betetözés hianyzik,

hogy a magyarok tortenelme épületének ezen uj része

rendszeres alakot nyerjen. _

A betetözést a metanasta jaszok magyar

nemzetiségének lnegallapítasa adja meg. Ezen

kérdes megoldasaval a magyar honalapítas torte

nete ezer évre terjed ki négy korszakkal:

l 1. A hun-jászok (iazyges) korszaka Kr. e.

112-378. Kr. u.

2. A nagy-hunok (huni) korszaka Kr. u.

378-456.

3. A hun-szekelyek (sioulizszékölyi) korszaka

456-568.

4. A varhunok (varohunitae, avares) korszaka

568-888.

Ezen négy honalapítasi korszakra következett а.

hun-ugarok (hungari) bejovetele, kik legvitézebb és

legerösebb tórzsiik nevéröl magukat magyaroknak

nevezék el (888). Igy Magyarország mar ezer

évi történelemmel bírt Árpad idejében: Iazygia, Hun

nia, Siculia, Avaria és Hungaria nevek alatt.

A hun-magyar nemzetiséghez tartoztak tebat

sor szerint : a jaszok, hunok, székelyek, avarok,
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magyarok, és tòrténelmük egybefüggò' folyamotykéá

pez a mostani haza területén is. А nevek valtoztak,

de a nemzetiség ugyanaz maradt évezredeken at. `

Minket most a jaszok nemzetisége érdekel

bövebben. A hunok, székelyek és avarok magyalj.

nemzetisége mar kétségtelenül be van bizonyitva; а}

következö értekezés pedig kimutatja a jaszok magyar.`

nemzetis égét.

A jaszok magyar nemzetiségének megallapítasa

nal elöször a kutfö k, masodszor a jaszok tenger

melléki, és harmadszor tiszamelléki viszonyai

пак ismertetése szükséges.

A tengermelléki viszonyoknál а Mithridat elôttí,

alatti és utani idö képezi a fontosabb idöszakokat;
a tiszamellékiy hazaban: a y:ilonalapitasvY küzdelmei

(Kr. 6. 35—80. Kr. 11.), a dak és markomann-ha

boruk (SO-180.), a honrendezés (ISO-333.), végre

a szolga-jászok lazadasa altali allami hanyatìas

(333—378.) képezik а. fontosabb idò'szakokat.

Magyar irodalmunkban ezen 500 évre terjedö

korszak némi megvilagítasara tudtommal harom ira

‘tot talalunk: Katona József, Hornyik Janos és Gyar

fas Istvan именем: munkaiban.

Hornyik Janos 1860-ban ada ki „Kecske

mét varos tó rténete“ czímü munkajanak elsö köte

тег, melynek elöszavaban bevallja, hogy a metanasta

jászok korszakat Katona József kézirata nyoman Ba
lint Antal kegyesrendi tanar szerkesztése szerìnt l

1884-Ьеп megjelent „Szabados Kecskemét alsó Ma

gyarország elsò' me'zövarosa tórténetei“ czímü шип: 7"

kaból Szedegeae. А abbi кот; ezt mondjá:

„Kecskemét elökorat —— a tôrténelmi

kezdetétöl a magyar nemzet beköltözéseig ‘- -csak

említeni szandékoztam; de miutan Katona István Ka

kutfök~
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loosa varos 65 érseki egyhazmegye történetét 5 Ka

tona József Keoskemét varos megkisérlett torténeti

vazlatat e modorban так, — a közvéleménynek

nevezett szóhagyomanyt helybeni korülményekre al

kalmazni szeretök pedig ezt követelték, — am le

gyen: dunatiszaközének a magyar nemzet honalapí

tasa elötti eseményei összeallítasat is megkisérlet

tem, 65 e korszaknak egy egész szakaszt aldoztam.“

Ezen köriilmények közt nem tudjuk, hogy ama

sok tévedést 65 hibas fordítast, mely Hornyik neve

zett munká-jaban a metanasta jaszok korszakara vo

Ъ natkozólag elöfordul, kinek tulajdonítsuk. О ezt is

в mondja: „Hazam tudósait tisztelettel kerem, hogy

igénytelen egyéniségein osupan mint történetkedvelöt

- dilettanst, - munkamat pedig mint kalaszatot,

‚д böngészetet - eompilatiót — tekinteni sziveskedje

:ik nek, s ez elsö kötetnél nagybeosů itéletoket még

függeszszék fol.“

  

Igy tehat a metanasta jaszok történetében elö

» forduló hibak egyenesen Katona Józsefnek, a „Bank

ban“ szerzöjének ‘tulajdonítandók

Tiz év mulva (ez utan) jelent meg egy masik

" —д!(‚6г36(161ше5 munka, mely szintén kiterjed a meta

._ri'iiastab jaszok korszakara.

= ' "l ,Gyarfas Istvan munkaja: „A jasz-kunok

',ftörtenete“ megjelent Keoskeméten 1870-ben. Ez sok

' `tekintetben igen beoses munka, de az olvasót bor

-zasztóan {тещ rendezetlen adathalmazaval és ha.

' tarozott vélemenyének Aki nem mondasaval a tanul

Y man ynal >visszariasztja, 65 igy igen kevés olvasó fog

Í; _talalkozni, ki azt elejetöl» végig attanulmanyozza.

„ ‚ fi Azonban ez_`allításom nem kevesbíti Gyarfas munkajá.

" пак beosét; aini megrovandót talaltam, az legin- '

363313 osak a. metanasta jaszok torténetére

` Szombatliy I. Kutûw-W- g ч .1.. f ì Í6

‚г.

.{

iwlч

vonatkozik, " L
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ennek szerzését pedig Gyarfas nem is tulajdonítja

maganak.

Egyébarant Gyarfas a metanasta jaszok kor

szakara nézve Hornyiknal is kényelmesebben és té

vesebben jart el. Gyarfas a 305. lap jegyzetkéjében

ezt mondja: „A dunatiszakôzi régi jaszok történetét

a faradhatlan Hornyik Kecskemétyaros története I.

kötetének 3-68. lapjain részletes hüséggel elò'ad

van, vezérfonalul némi valtoztatassal czélszerünek lat

tam ezt követni.“ Igy aztan se Katonatól, se Hor

nyiktól, se Gyarfastól nem kapunk legkisebb vilagos

ságot a jaszok eredetére nézve. Katona Lengyelorszag

ból hozza be öket a sarmatak közó'l, holott a meta

nasta jaszok mar Krisztus sz. elött a Tiszanal vol

tak, midön'a sarmatak a Dontól alig terjeszkedtek

vala még a Feketeteugerig. Ат; ugyan nem ismeri

el a harom említett iró közó'l egyik sem, hogy a

iazyges szlav szó volna; de ott mar aztan nem

sokat ér a tagadas, hol masrészröl az allittatik,

hogy a jaszok Lengyelorszagból jóttek be.

En what е ka шпаны Ьитгшъаяшпм ёреп

nem hasznalhatam; csak azt nyerém altaluk, hogy

kezdetben több tevedésbe sodortatam, melyekböl esu

pan tanulmanyaim késöbbi folyaman vergödhettem ki.

Azon érdemét Hornyiknak és utana Gyarfasnak

mindenesetre halaval ismerem el, hogy ök sok kut

föt megnevezvén, tudtomra adak, hogy mely munka

kat kell leginkabb megszereznem és tanulmanyoz

nom. De én azen kutfökben sokkal több hasznalható

helth talaltam mint ök, és igy amiket gyůjtöttem,

mégis csak magam erejébó'l szerzém.
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I. A jaszok öskori törtènelmének

kutföi.

Minthogy a jaszok eredetének meghatarozasanal a

fökérdés a körül forog, hol laktak 1661116111 a jaszok: te

hat az elsörendü tényezö az idöszerinti földraj z. Itt lé

nyeges körülmény az, hogy megtudjuk, az illetö földrajzi

munka mikor iratott és rnelyìk 166161 nyujt adatokat.

A Krisztus sz. utani elsö és masodik szazadból csak

161 görög (Strabon 65 Ptolemaios) 65 két latin 116 (Mela

65 Plinius) földrajzi munkajat birjuk; még Tacitus „Ger

maniajat“ is ide vehetjûk ugyan, de a mi czélunkra ez

mar nem nyujt bövebb adatokat. Lassuk a négy fôldrajzot

egyenként. l

Pompomîus Mela Kr. u. 44. és 54. közt irta „De

Situ Orbis“ czimü munkajat; de adatainak ideje nem

egyenlö. Minthogy 6 spanyol ember volt és épen az 6

idejében tették a rómaiak északi fölfedezéseiket Britannia

ban s északi Germaniaban, ezen adatokat Mela a legujabb

forrasokból irta össze, talan szemtanu is volt 6 6 vidé

ken; de a Dunatól keletre és a Feketetenger északi 01

dalan 6 nem jart, 65 igy e vidék földrajzi adatai sokkal

régiebbek koranal. A Tanais vidékét régebbi földrajzirók

adatai szerint irta le, mi rank nézve még becsesebbé teszi

munkajat. minthogy az 6 elödeinek munkai elvesztek, 65

igy töle masodik kézböl mégis nyerhetünk hasznalható

adatokat a Krisztus elötti 1661161.

бах
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Hogy Mela Európa keleti részét sokkal régibb mun

kákból ismeri, kitünik abból, hogy még Pannoniát sem

említi, holott Pannonia még Augusztus császár alatt (Kr.

e. 35.) kezdett fölfedeztetni és Tiberius alatt már rende

zett provincia volt; de Mela az ő spanyol hazájában nem

törődött a keleti ügyekkel, és megelégedett az ide vonat

kozó sokkal régibb adatok lemásolásával. Amit tehát Mela

az iaz amaták ról ir, ennek idejét a Kr. előtti század

elejére (Kr. e. 90. körül) vonatkoztathatjuk; de amit a

Visztula keleti oldalán lakó sarmatákról állít, már az ő

életidejére (Kr. u. 50. k.) tehetjük; ámbár itt azon téve

dést követi el, hogy tulajdonkép a tiszai jászokat írja le

az északi sarmaták neve alatt.

Mela földrajza csak rövid tankönyv három könyvben,

és mindegyik könyv több fejezetet foglal magában. Idé

zése ilykép történik: Lib. III. Cap. VII. vagy rövidebben

így III. 7.

Stmbon földrajza a régiek közt legterjedelmesebb

és legérdekesebb. Strabon életrajzának legfontosabb adatait

saját munkájából össze lehet állítani. Ő előkelő görög

családból származott és anyai ágon Nagy-Mithridat pon

tusi király egyik fővezérétől származott. Született Kr. e.

66-ban az akkori pontusi királyság Amasia városában.

Beutazá Európa, Ázsia és Afrika legnevezetesebb részeit,

és így állítá össze nagy földrajzát. Miután ő Mithridat

és utódai "történetét és állami viszonyait közelebbről is

merte, adatai megbecsülhetlen értékkel bírnak a jászok

történelmére nézve. Meghalt Kr. u. 24-ben 90 éves korá

ban. Hogy munkáján hosszu ideig dolgozott, nemcsak a

nagy terjedelemből, hanem abból is kitetszik, hogy né

mely dolgot munkája folytán más-más alakban ad elő,

amint t. i. ujabb változások álltak be. A tanaisi dolgok

ról ugy ir, mint azokat fiatalabb korában ismerte, mint

hogy öregsége éveit Itáliában tölté. Ezért a jászokra nézve
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oly adatokat nyerünk Strabontól, melyek a Kr. 616111

egész szazadra vonatkoznak; tehat Mela adatait folytatjak.

— Mela 65 Strabon legfontosabb kutfök 6 365201: 616661616

116216; 66 természetesen osak combinatiók 65 deductiók

segélyével hasznalhatók.

Strabon tizenhét könyvben allíta össze „Geographica“

(Гешдюгфшщ czimü munkajat minden alfelosztas nélkül.

Az ujabb kiadók fejezeteket és szakokat is különböztetnek

meg; de legszokottabb a Casaubonus altal kiadott legjobb

régi kiadas lapjait idézni, mely lapszamok az ujabb kiadasok

oldalain is mindig ki szoktak tétetni. Tehat azon szamok,

melyek az idézeteknél 1-161 S40-ig szoktak hasznaltatni,

minden ujabb kiadasban а lapok oldalain (marge) megta

lalhatók 65 felüthetök.

Idösb Plinius nagyterjedelmû munkat irt „Historia

naturalis“ ‚021111 61611 harminczhét könyvben; de ezek kö

zöl osak a hat elsö képezi a földrajzot. Miutan tudjuk,

hogy Plinius Kr. u. 77-ben végzé be munkajat és 79-ben

életét, tehat nala az elsô szazad földrajzat talaljuk meg.

Plinius munkaja könyvek (libri), fejezetek (capita)

65 52616161: (segmenta) szerint szokott beosztatni; de az

166265 rendesen csak könyvek 65 szeletek szerint szokott

történni, igy: Lib. III. Segm. V., vagy rövidebben csak

ilyképen: III. 5.

Ptolemaeus (muwîoç à Шашни) alexandriai ma

tkematicus; Antoninus Philosophus vagyis Mark-Aurél

(161-180) koraban irta tudomanyos rendszerü földrajzat.

A jaszok varosait részletesen ismeri, melyek földrajzi föl

vétele a markomann haboru idejében (166-180) legköny

nyebben történhetett. Ezen idöben (170 körül) uralkodott

`a 365201: Furt nevñ fejedelme is, kinek nevéröl Pessium

varosa Furtarka nevet nyert. - Ptolemaeus munkaja

tehat a masodik szazad földrajzat képezi, és minthogy a

jaszok tiszavidéki varosait is leirja, (mit 62 elöbbi harem
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földrajziró nem bett), а jászok késöbbi történetére nézve

legbecsesebb.

Ptolemaeus földrajza. nyolcz könyvböl All, mindegyik

több fojezettel. Az ujabb kiadásokban még §-kat is szoktak

megkülönböztetni; de minthogy a. fejezetek többuyíre a

városok neveit és fokait táblás átnézetben adják, meg le

het elégedni a könyv és fejezet idézésével is, igy: Lib.

III. Cap. VII., vagy rôvidebben III. 7.

Ezen négy fóldrajz nyujtja a jászok eredétére nézve

az alapkutfôket. Ezek adatait а történelmi kutfök szerint

kell rendezni.

A történelmi kutföket két osztályba sorozhat

juk, amínt t. i. tulnyomólag а, tengermelléki vagy а

tiszavidéki jászok кивнет világítják meg.

A tengermelléki jászok történelme csak Kr. e.

112-ben пут; meg а görögök és rómaiak elött, midön

Mithrìdat elöször látogatta meg а Tanais körül lakott

scythákab, és igy а régebbi történetìrók munkái nem bir

hatnak ide vonatkozólag hitelességgel. Dárius bolyongása a.

geták sivatagján szintéu nem nyujthat megbizható adato

kat Tanais vidékéröl, és igy Herodot muuká-ja а jászok

eredetére nézve nem használható. Elvetendö Arrhianos és

Curtius is, vagy csak összehasonlítólag igen óvatosan hasz

nálandó.

A te n g e rm e 11 é k i jászokra. vonatkozólag csupán

két шпана bir kutföi fontossággal: a görög Appián és а

latin Justinus.

Appz'án (lfmmwóç) Alexandriábau született, és а Kr.

u. második наша elsö felében irta történelmi munkáit;

czélunkra, leghasználhatóbb Mithridatról irt története. Ap-.

pián 24 könyvet irt, melyek közöl több elveszett. Idézése

oly részeknél, melyek több könyvet képeznek, könyvek

szerint, az öná-lló egyes könyveknél czim szerint történik, igy:

Mithr. 121. (Ez utolsó czikk a XII. könyvben.)
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Justinus tulajdonkép esak kivonatát adja Trogus

Pompeius nagy történelmének, mely Krisztus idejében

iratott, de elveszett. Justinus irata 44 könyvböl all apró

fejezetekkel. Idézése liber és Caput szerint történik, legró

videbben igy: XXXVIII. 5.

Ide vehetö Freishemius is, ki Lìviust kiadvan, а

hianyzó részeket részletes kutatasok alapjan kiegészíté. De

minthogy ezen iro csak gyüjtö, de nem kortarsa Livius

nak, az ö Supplementai csak segítségül, de kütfökül nem

szolgalhatók.

A tiszavidéki (metanasta) jaszok történel

mének alapkutföi ezek:

Flows osak kis munkat irt; de minthogy ez Livius

kivonatat képezi és az elveszett részeket rôviden visszaadja,

' rank nézve becses. Ezen kutfôböl tudjuk elöször hitelesen,

hogy a jaszok mar Augusztus csaszar idejében а Tiszanal

laktak. Florus kétféle kiadasban van forgalomban: L. An

naeus Florus és' ismét Julus Florus név alatt. Az elöbbi

négy, az utóbbi két könyvre' van osztva, de a szöveg

ugyanaz. Idézése tehat többnyire kétszeresen történik, igy:

Florus II. 28. (IV. 12.)

Tacitus született Kr. u. 55, meghalt 120 körül.

Neje Agricola consul leanya volt (77); igy részént ipa bri

tanniai, részént Domitian kattok elleni hadjaratai alkal

maval megismerkedett а germanok életviszonyaival, kikröl

egy fôldrajzi könyvet irt 97-ben. Ezutan jeleutek meg

nagy történelmi munkai, az Annalok és a Historiak; de

több könyv közölûk elveszett. Ö kezdé észrevenui a jaszok,

svévek és dakok fontossagat, a Historiak bevezetésében

panaszosan mondvan: Ellenünk tamadtak a sarmatak és

svévek nemzetei; megnemesittetett kôlcsönös csatakkal

a dak!

Tacitus köuyvek, néha szakok szerint is szokott

idéztetni, kitétetvén a munka czimének elsö betüje is:
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(Annales), H(istoríae), G(ermania), A(gricola), O(ratores).

Igy: Н. III. 5. G. 42.

Dio Cassius (mw Kwam) született Nikaeában Kr.

u. 155, meghalt Campaniában 230 körül. Igan terjedelmes

16119119111191 111 görög nyelven, melynek 34 elsö»könyve

elveszett, а megmaradt könyvek 9 851-1116] 6 80-ikig ter

jednek, 98 9, 161119161: 16119119191 Ъиси11118161 kezdve а Кг.

11. 229-ik évig foglalják magukban. Dion nem csak rész

19198 elöadásáért, hanem azért is becses, hogy ö egy ideig

Рап110111а helytartója volt, és igy Pannonia, Iazygia, és

Dacia. 116111 különösen érdeklödik. Hol mint 1:011618 ir,

igen érdekesen adja а jászok történetét. Idézése rendesen

csak а könyvek szerint történik; az ujabb kiadások 82616

820161 18 különböztetnek meg, igy: LXXI. 7.

Plutarch (moúmexoç) a. Kr. u. 111680611: 826266 919

jén irta történelmi és bölcseleti munkáit. Ránk nézve csak

kevés része (Lucullus 98 Pompeius 91919) bir némî 91691:

1:91; 69 111111611 adatokat nem igen találunk nála. Idézése

az életrajzok czimének meghevezésével és fejezetének 826

mával történik, igy: Lucull. 6. Pomp. 15.

Бывшим 821111911 életrajzokban adja történelmi mun

káját Caesartól Domitianusig, és igy 1ш111аш011 használ

ható pontokat találunk benne а jászok megtelepülése ide

jéböl 6 1611111 irók 821111911 gyér adatai mellé. Idézése az

életrajz czimének 98 fejezetének megjelölésével 161191111:,_

igy: Domit. 6.

Eutropz'us kis tankönyvet 111 Вбша 9р11989161 kezdve

а Kr. u. 366-ig terjedöleg, 98 igy a. jászok korszakát majd

nem teljeseu felöleli; de tömött rövidsége ше11911 csak

kevés adatot nyujt azon népröl, mely akkor világtörténelmi

jelentöséggel nem birt. Felosztatik tíz könyvre, ezek 1811191

fejezetekre. 1692989 9291: 82911111 történik, igy: IX. 25.

‚Нетойбапмэ ('Hgmâmvoç) nyolcz könyvben irta meg а,

római 986826101: viselt dolgait Márk-Auréltöl kezdve Maxi
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minusig, vagyis 180-tól 238-ig; tehat épen kortarsa volt

Dionnak, kinek elveszett részeit néhol kipótolja. Idézése

könyvek és fejezetek szerint történik, igy: VII. 8.

Aurelius Víctor neve alatt négyféle történelmi

munka ismeretes: 1. A római nép eredete (Origo gentis

romanae) elöadja Róma történetét a legi-égibb (Romulus

elötti) idökröl ; 2. Roma jeles fériiairól (Viri illustres), ma

gaban foglalja a kiralyok, consulok s masok történetét 86

fejezetben; 3. A csaszarokról (Caesares) Octavianustól

Canstantinusig 42 fejezetben; 4. Bövidlet a csaszarok er

kölcseiröl (Epitome) Oetavianustól Thodosiusig 48 fejezet

ben. Az egész munka tömött rövidséggel iratott, és igy

érdekesebb részleteket nem nyerhetûnk belöle ; de legalabb

emlitést tesz néha-néha a jaszokról is. Idézése a czim

megemlitése és fejezete szama altal történik, igy: Caes.

42. Epit. 8.

Amméauus Marcellz'uus történelmi munkajanak vé

gén (378.) görög szarmazasuuak vallja magat; de latin

nyelven irta rank nézve igen becses muukajat, elöadvan a

csaszarok tetteit Nervatól Valens halalaig harminczegy

könyvben, melyek közöl azouban a 13 elsö könyv elve

szett; a 14-ik könyv Gallus csaszarral kezdödik. Igy az

egész munka a 353-tól 378-ig történteket bô részletesség

gel irja le. Idézése könyvek és fejezetek szerint történik,

igy: XVI. 20.

Ezen munka némely kiadasahoz egy toldalék van

csatolva „Excerpta auctoris ignoti“ czim alatt, mely némi

adatokat nyujt Konstantin csaszarról; folytataskép adatik

egy kronika-töredék Zeno és Anastasíus kelet-római csasza

rokról, kiterjeszkedve Odoaker és Theodorik kiralyokra is.

E toldalékban Konstantin tettei érdekelnek minket, kinek

négyszeri érintkezése a jaszokkal röviden elöadatik. Innen

igy idézhetjük: Excerpt. 3. 31. 32. 34.

Lehet még kutfökül hasznalni: Dion y sios Pe



_90_

ri egetes görög versekben 111 1616193261 98 Jordanes

(máskép Jornandes) „De Rebus Gaethicis“ czimü munká

361; 69 9291: 11161 inkább а gothok 98 111111011 16119119111191

világítják meg.

Mellékes apróságokat még némely 11168, 1:11161168911

egyházi munkákból is szemelgethetüuk; de azok már oly

csekély és ovatosan használandó járulékok, hogy azokat

bizvást el 18 hagyhatjuk a 1611911919111 919211916 116111 nélkül.
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II. A jászok a Tana vidékén

Krisztus születése előtt.

I. Mithrídat előtt.

Kr. e. 112-ig.

Történelmi adatok.

A Krisztus születése előtti időkből a magyarok elei

ről nincs más kutfőnk, mint azon regényes elbeszélés a

fehér gím-ünőről, mely Hunort és Magort a krimi fél

szígetbe vezette, kik azután alán és bolgár nőket ragad

т el, nem sokára elfoglalák Scythiat és így a Tana fo

lyó vidékein telepedtek mng)

v Ezen elbeszélés csak annyiban bír fontossággal, hogy

a magyar hagyományok a Tana (Don) vidékére helyezik

a. magyarok eredetét, és ezt а. későbbi kutfők nem czá

folják meg. Igy tehát nem lesz elhibázott munka, ha a

magyarok egykét töredékét a Krisztus sz. előtti században

is a Tana. partjain kutatjuk.

Minthogy Mithridat igen sok (Aurelius Victor sze

rint ötven) nyelvet megtanult?) és így a tanavidéki scy

thákkal is tudott beszélni; valószinü, hogy ezen scytha

népcsoportok nyelvjárásai nem nagyon tértek el egymás

f) Kézai krónikája I. З. 4. 5.

2) Aurelius Victor: „Mithridates rex Ponti, oriundus a sep

tem Persis, magna vi animi et corporis, ut sexiuges equos regeret,

q uin q u a g i n t a g e n t i u m o r e loqueretur,“ De Viris Illustri

bus 76.
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161,98 62911 7011 01у könnyü Mithrìdatnak ily sok nyelvet

megtanulnia, inert 6 161161 80у11161: 0861: 1638261:Ьа11 911916

nemzetiséget képeztek.

Mithridatnak nyelvismeretei segélyével sìkerült 6

80у11161: belůgyeinek titkaiba. is behatolnia, és azok belvi

8261у611 fìgyelemmel 1189179 11682116111 1'0161161116, mire 62

6111610ш 119111 sokán'aJ meg is 3611.

A Kr. e. 112-ik évet megelözö idöben 6 161161 sey

11161: 1191617911 6 krimi félszigetbe, onnan kiüzék 6 161111

80у11161161, 98 62 egész félszigetet elfoglalván, a. tenger

szorostól keletre 986 bosporán fejedelmeket is 66626111116

tették. Ekkor 6 Ь08рог61101: 98 más görögök, 1:11: а tenger

közelében 16111611, Р0111118 ország királyához Mithridathoz

folyamodának segélyért, ki 92911 61116111161 örömmel fogadta

6 803711161: legyözésére. A scythák ekkor 9 vidéken 11610111

nagy csoportban laktak: 6 111161716]: (1681111) 71192

116101161: 761611611 8011111“) 1:1161у 1:01т6пу6 61611; а

f 6 1 d miv 91 6 1: (georgi) nagy 1191981196981 62191: 36110116

761, 98 пешс861: a többi 80у11161161, 116119111 6 görög bosp0

161101161 18 91161161: 9191611 szerekkel; 6 7611601161: (по—

ша698) 36 766682011 98 6 csatákban 36 1368201: (пу1162611)

761611611!) М111111661 191161 nagy reményekkel kecsegtetheté

magát, ha ezen scytbáktól élelmi szereket és 1161020801161

szerezhet; így nem annyira. 616176161161, ш1111 111116111) 0861:

szövetségeseket 1:176111 6 8су11161:1›611 nyerni. Erre 62 61116

1ош 11168 011161161 18 11111611102011. Scilurnak 617911 ña. volt,

kik közöl többen 611611611 királyságot nyerni, 191161 6 pár

10811066801: 1162161: napirenden valának.5) Mithridat mind

ezen kôrülményeket ügyesen fölhasználva., czélját elérte. A

scythák 6 félszigetben 98 6 tengermelléken legyözettek,

6 167016111) 1611611 pedig а, pontusi király szövetségeseivé

3) Strabon 306. 309. 312.

‘) 811611011 311.

5) 311611011 309. Kutfótöredékek 4. 82.
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lettek; de ez alkalommal а bosporán fejedelmek is а pon

tusi király hübéreseivé умам)

Igy most megnyilt a pontusi király és népe elött

az addig ismeretlen Scythia; ezentúl ismeretes lett а. föld

а tudósok elött is. Kr. e. 112-ik évtöl kezdve tehát шаг

biztos uton nyomozhatjuk itt а magyarok eredetét?)

Földrajzi ad atok.

Minthogy а scythák földének déli része csak Kr. е.

112-Ьеп fôdöztetett fel, az ezen idönél korábban létezett

viszonyok csak а benlakók elbeszéléseiböl lehettek föbb

vonásokban ismeretesekké; de a. fôljegyzések hiáuya, а

nyelv idegenszerüsége stb. а multra igen kevés világot

nyujtott. Ezért Strabonnál csak néhány átalános adatot ta

lálunk azen idöröl:

„A legrégibb görög iróknál átalában ugy сыщик,

hogy ök az északi népeket а scythák és celtoscythák kö

zôs neve alatt foglalják egybe. Késöbb ezen igen tarje

delmes nevet megosztani пташек, és mindazon népek,

kik az Ister folyon tul, а Fekete- és Adriatengeren felül

északra. laknak, különbség nélkůl hyperboreák, sauroma

шк és arimások (туманы), azok pedìg, kik а Káspitenge

ren túl laknak, закон (баков) és massagetáknak neveztet

tek; de senki sem tud ezen népekröl valami biztosat

mondani, mindamellett, hogy Cyrus háborujáról is beszél

nek, mely а massageták ellen viseltetett. -- Nagy-Sándor

történetiróinak sem lehet könnyen hinni és ovatosság nél

kûl rájuk nem hivatkozhatunk; mort részént а. vágy, hö

sük tetteit nagyítani, gyakran ösztönzé öket az igazság

mellò'zésére, részént azon шаг, hogy bátran hazudhatnak,

minthogy oly dolgokról beszélnek, melynek Áz sia tulsó ré

в) Strabon 309. .Tustin XXXVII. З.

") Strabon 14. Kutfötör. 4. sz.
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szén, igen távol a mi határainktól történtek. A rómaiak

és partusok uralma ujabb időben (Kr. u. 20. körül) ezen

vidékeket az elébbieknél sokkal jobban ismertették meg:

mert ezen népek történetirói mindezen földeket és népeket

sokkal hitelesebben írták le a régieknél, mit ők könnyeb

ben és biztosabban is tehettek, mert pontosabb adatokkal

rendelkezének. “ 8)

Ezen előadásból annyi tünik ki, hogy h yper

bo r e ak vagyis a legészakiabb népek a Kárpátoktól

északra, a s a u r o m a t á k ellenben a Kaspitengernél lak

tak; a középtért elfoglalak az arimáso k, kikről Pom

ponius Mela ennyit mond:

„Az európai Scythia lakói közt elsők a scythák, ezek

közt azok, kikről állítják, hogy egy szemük van, ari ma

s o k (arimaspoe); ezektől tovább az essedonok a meotida

kig”) Tehát az arimás neVezet egy sz emes vagy

inkább csak e g y sze m m el n é z ő érteményben vé

tetett. Ezek a Don körül laktak.

Nyelvészeti adatok.

A Kr. e. 112. éven túl még népism ei adatokkal

nem rendelkezünk; de van két szó, mely nyelvészeti

értelmezést megtűr ez időről. E két szó: Arimas és

Tana

Mi lehet az arimá-s vagy (mint a görögök és la

tinok írták) arimasp?

Először is megmondjuk, hogy miért írjuk mi e szót

magyarosan arimásnak. A régi íróknal nem találunk a

susogó s hang jelölésére oly betüt, milyenek a későbbi

német nyelvben az sch, az angolban sh, a szlavban az ä

jegyek. Azonban a latinok is csak kénytelenek voltak leg

alább az idegen szavakban susogó s hangot jelölni a szi

e) Strabon 507. 508.

9) Pomponius Mela II. 1.
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szegő s (magyarosan sz) ellében. Miután pedig a latin

ban az s a p betü előtt szintén susogóan hangzik, az

idegen susogó s kiírására sp használtatott. Ezért a jászok

Banadasp nevü fejedelme Banadás-nak olvasandó, va

lamint az arímasp = arimás. A latin oe és a görög

ш a többes-ragot adja.

Most lássuk az arimás szó érteményét. Ezen szó

értelmezői így okoskodnak: az „arimaspoe“ két szóból

áll, némelyek szerint ari (egy) és masp (szem), mások

szerint arima (egy), spoe (szem); de egyik értelmező sem

vitatja meg a nyelvtani alapot. Csak ráfogni, hogy ari

vagy arima egyet jelent, igen könnyü dolog.

Minthogy Strabon és előtte Herodot, kik görög nyel

ven írtak, ezen szót nem tekintik görögnek, hanem ők is

a későbbi írókkal együtt scytha szóknak tartják, mi is

annak tartjuk; de nem tekinthetjük az ari vagy arima

szót számnévnek, hanem az főnév valamely baj (kancsal

ság), rosz szokás (hunyorgatás) vagy más ily fogalom

megnevezésére. Az arima szó tehát elavult magyar főnév

lehet a karima hasonlatára, és megfelel az egyszem fo

galmának („singulus zculus“ Mela szerint); így azután

mint a karimás hangzik az arimás vagyis egysze

mes. Ha ez áll, mi nagyon valószinü, miután a régiek

értelmezésével is teljesen megegyező, úgy a népismei

adat is támogatja a nyelvészetit; mert az íjjal lövők csak

ugyan egy szemmel néznek a czél felé.

De ennek történelmi és földrajzi alapja is

van. Tudjuk, hogy a magyar nemzet a hunok ivadéka, és

a régi hagyomány szerint Hunor és Magyar valának ős

apái, kik épen a Fekete- és Azovtenger északi vidékein

laktak az őskorban. Ha most a hunor és magyar

szókhoz olvasztjuk az arimás szót, lesz: hun-orimás,

magy-arimás. Ha pedig a hunorimás-t nyelvtanilag

közelebbről tekintjük, önykénytelenül is előáll az egy
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szemes fogalma: hunyorimás = hunyorítós. Tudjuk,

hogy a jászok és hunok jó nyilazók valának, de a czél

eltalálására csak egy s zem mel czéloztak, tehát liu

nyorítaniok kellett; minthogy pedig egész életük nyilazás

közt telt el, sőt még a nők és gyermekek is gyakorlák e

mesterséget, bizony nem volt csuda, hogy még akkor is

hunyorgattak egyik szemükkel, midőn erre nem volt szük

ség. Ezért neveztettek az idegenek által egyszemeseknek

vagyis arimásoknak.

Ezen megállapításból kitünik az is, hogy a Krisztus

sz. előtti századokban a hunok és magyarok a Fekete

és Azovtenger északi vidékein laktak, és azok valának a

régi írók által említett arimások, hunarimások és ma

gyarimások = hunyók, hunok.

Ez nem csak nyelvészeti, hanem positiv földrajz

történelmi adattal is bizonyítható; mert Ptolemaeus vilá

gosan írja a Kr. u. második században: „A basternák és

rhoxolánok közt vannak a hunok.“1°) Már pedig. ha

még a Kr. utáni második században (a sarmaták bejöve

tele után) is maradtak ott hunok, annál inkább (még pe

dig nagy területen) voltak ott hu'nok a Kr. előtti

századokban. És a hunok szomszédai valának а jászok

még a Kr. utáni második században is, mint ez alább

bővebben lesz előadva. Ezek a régi irók szerint mind a r i

m á s o k valának“)

A másik magyar szó a Kr. előtti időből a Tana

folyó és város neve. A görögök így írták e szót: Тиши.

Hogy az is szótag csak a görögös kiejtésre szolgál, nem

ш) Ptolemaeusnál: „Mentül Jé Виснет/и?» xaì ‘Pwâolavuîv

Хойуоь.“ III. 5. Kutfőtöredékek 53. sz.
") Az arima szó kiveszett a magyar nyelvből; die mest

föléleszthetjük azt a „monocle“ elnevezésére. Ez mindenesetre ér

annyit mind az évad, és többet mint az ivad, mely nem a „sai

son“ra, hanem az i v a d é k r a emlékeztet.
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szükség bizonyitani; az csak olyau toldalék, mint a та

gyar városoknál pl. Szeged-inum,Pest-inum,vagy más tu

lajdonnevekben pl. Carpath-us, Pirkheimer-ius.

А görög Tanais tehát magyarul Tana vagyis

папуа. E folyónál tanyáztak a hunok és magyarok, és

ennek tcrkolatánál volt Tanya város is. Hogy most az

oroszok Don néven nevezik, ez által nézetünk még inkább

megerò'ssittetik. A német nyelvészek közöl Grimm Jakab

kifejté a, hangeltolódás (Laufverschiebung) rendszerét, mely

szerìnt a szavak betüi az évszázadok és ezredek ать а

rokon betůkre теплей át; így а t lassanként d-re vál

tozott а Tana szóban. Az elsö a hang tulajdonkép nem

változott mcg; de minthogy а szlávok а magyar a tompa

hangját nem tudják kimoudaui, helyette az o betůt vették

191.12) Az utósó а. hang most шаг elkopott, mint ez a

magyar nyelv történetében szintén ismeretes szabály. Те—

hát a mostani lDon szó épen anuyit jelent mint а régi

Tanya = Dan(ya).

Елец nyelvészeti következtetést támogatja а tör

 

И) А német irók is, midön а magyar a-t akarják utánoznì,

az o betüt használják: „Wie der Deutsche Michel, во ist der Mad

jar Mischko.“ Az is szokásuk, hogy а tulajdonnevekben midöu a

magyar a-t ir, 6k ékezetet tesznek rá (á), euenben midön mi á-t

irunk, ök az ékezetet elhagyják (а); mert ш hiszik, hogy a. ma

gyarban is nyujtott (á) hangja. van az a-nak mint a németben, és

igy az ékezet épen а tompa (a) hang jelölésére szolgál. - Ez alka

lommal legyen szabad egy történetkét elmoudanom. Egyszer utazásom

alkalmával bementem a vendéglö éttermébe, hol épen két német

katonatiszt beszélgetett. Egyiknek lábánál kutyája feküdt; a пеш

benülö tiszt rászól akutyára magyaros kiejtéssel: „Miskal“ A kutya

gazdája igy felelt erre: „Ich bitte, er heiszt Mischko und nicht

Mischka; er ist keine Sie, sondern ein Erl“ A tiszt ur azt gon

dolá, hogy a magyar nyelv hasonlít` az olaszhoz, hol az o végzetü

nevek himnemůek, az a végßetüek nönemüek. Тати а német irók

is ezen véleményben vannak, és azéri; ìrják а Magyar манны:

Mischko-Dak, meri: а Miskát talán valami gyöngéd hölgynek képzelik!

Szomhßthy I. кии. 7
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ténelem, mert csakugyan említik a Tanaist а legrégibb

történetirók; támogatja а fôldraj z, mert Strabon sze

rint az arimások, Ptolemaeus szerint а hunok itt tauyáz

tak; támogatja а népisme, шегЬ а hunok és jászok több

ször vándoroltak игуан és nagyobbrészt szekérenélök (ha

maxobii) valának, de közpouti tanyájuk а Don folyónál

volt, és Strabou szerint a. Tana паду barbár kereskedö

város vala. 13)

А Tana egy idöben Szíl-nek is neveztetett, miröl

alább leszen szó.

П. Míthrída't a1att,.

K1'. e. 112-63.

Történelmi adatok.

Mithridat elfoglalván а krimi félszigetet és а bos

porán fejedelmek földeit, а többi soythákat `pedig; szövet

ségeseivé tevén, oly hatalomra kezdett vergödni, hogy a ró

maiak birodalmát is m'eghódítanì törekedett.

Mithridat tervének kivitelére hatalmas segélyt remélt;

a sauromaták-ban, kiket а rómaiak rövidebben sar

maták-nak neveztek. Ezeket szövetségbe híta, és jutalmul

átengedé nekik а Volga és Don közti földet, melyet а soy

thák, mint ekkor шаг Mithridat alattvalói vagy szövetségesei,

uruk Mithridat és uj szövetségesei a. sauromaták ellenében

meg nem tagadhattak és nem védelmezhettek. А sarmaták

azen betódulása Kr. e. 90. körül történt.‘4)

A sauromaták а, Kaspitenger északkeleti oldaláról

паду sereggel jöttek át a. Volgán, és az itt lakott hunokat

és magyarokat részint elszakíták egymástól, részint észak

kelet felé szorították. A huuok azon része, mely а Don

‘9) Strabon 310. Kutfötör. 4. sz.

“) Justin XXXVIII. 3. Kutfötör. 2. З. sz.



uyugati oldalán 1011011, megtartá 651 tanyáját a jászok

és 0160011 közt; 0 hunok nagyobb része 020011011,

0 hozzájuk ’fartozó magyarokkal együtt, 02 Ural hegy

séghez 65 Ázsia északnyugati részeibe huzódott, honnan а

történelem folyamán késöbb ismét elökerültek.

A Don nyugati oldalán maradt scythák még jó ideig

(körülbelül Mithridat haláláig Kr. e. 63.) békében meg

tarthatták 100у611101, 65 igy а, 1115-1100011 65 mellettük

а jászok egy ideig még 0 Don közelében 101111111 10

vább is, mint ez a. földraj'zi adatokból ki fog világlani.

Földrajzi adatok.

Strabon а 50010ш01611 ösilakhelyére vonatkozólag

0 Kaspitengert említi, melyet 6 65 016110 még több föld

rajziró 05011 0 521001101 tenger délre lenyuló öblének tar

tott, mely körte-alakban rajzoltatott а 161116р011011 keskeny

tengerszorosból szélesen elterülö körbe. Ezért Kézai kró

nikája is kerektengernek .nevezi. Strabon igy ir:

„A Kaspitenger, mely máskép hyrkani tengernek is

neveztetik, nem egyéb ôbölnél, melyetfaz északi jegesten

ger magából délfelé bocsát. Kezdetben nagyon keskeny,

de mindig szélesebb lesz, kivált 0 végénél, hol ötezer

stadiumra. szélesedik ki. Ezen tenger 0161 az ismeret

100 országokkal határos. - На (652011161 délfelé) bele ha

. józunk,jobb kézröl (nyugatról) laknak 0 50у111611 65 sau

ro in 01611, kik ezen tenger és аТапа 11621 vannak, és mint

említök, nomadok (vándorlók). A baloldalon, és igy kelet

felé ismét nomadok laknak.“15)

Ebböl kitetszik, hogy 0 5010101611 0 Kaspitenger

6520111 011101611 jöttek be 0 Donig; de Strabon, ki az ot

tani száraz földröl mit sem tudott, 01161 hallgatni kény

telen. Plinius szerint a sarmaták а médek ivadékai,‘6)

‘5) Strabon 507.

“ì Plinius VI. 7. Kutf. 31. sz.

7*
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mi nevükböl is kitetszik: о‘аиео = lándzsás, ‚шт = ш6‹1.

Némelyek szeriut а latin sai-mata magyar susogó s-sel

olvasandó, és ekkor sar == fehér. És igy sarmata. = fe

hér médet jelentene. Mindakét értelmezés megállhat. A

sarmaták kezdetben csak а Doni g nyomultak be és а2

ott levö hun-magyar tömeget kétfelé szakasztották;

ekkor а hun-magyarok egyik своры-1311, а jászok а Don

tövéhez szorittatáuak 1e.

Ezen jászok, ugy mint а hun-magyarok is, а Воп

nak mindakét oldalán laktak. A keleti oldalon levö rész

kénytelen lett а Sauromatáknak meghódolui, és ezért öket

Pomponius Mela nem iazyges, hanem iazamatae

(jász-maták) néven említi, mert а sar-maták néptestébe

mintegy beolvadván, szintén maták 1ettek,17) de meg

tarták külön (jász) nevezetüket még a második 5262116

ban is (Kr. u. 170.); még Ptolemaeus is 6 1167611 1167621

Öket! ’щ(ауо?тш.1в)

Népismei adatok.

A jászok szokásairól tudtommal csak Mela fóldrajzá

ban találuuk ez idörö] (Kr. e. 90. k.) adatokat. Különösen

kiemeltetik, hogy а jász-matáknál а 11611 15 csatároznak és

az ily vitézkedés köteleség.19) Ilyforma, adatokat fogunk

találni а késöbbi „metanasta“ jászokról 15.

Nyelvészeti adatok.

маг az eddig elöadottakban is kimutattuk törté

nelmi 65 földrajzi, söt némileg népismei adatokkal is tá

mogatott nyelvészeti okokkal, hogy а Tana vidékén már

а Kr. elötti második században (Kr. e. '112. körül) hun

") Pomponius Mela I. 19. Kutf. 15. sz.

‘8) Ptolemaeus V. 9. Kutf. 54. sz.

19) Mela I. 19. Kutf. 15. sz.
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magyarok laktak, és hogy a Tana és arimás szavak a

hun-magyar nyelvhez tartoznak. Most mutassuk ki, hogy

a jászok szintén nemcsak állami, hanem nyelvi tekin

tetben is а hun-magyarokhoz tartoztak vala. Lássuk először

is az iazyges szót. A görög irók használták e szót elő

ször az íjászok megnevezésére, és így ennek görög

elemzését kell bemutatnunk.

Hogy e szó “Lázam többes számban áll, kitünik ab

ból, hogy Strabonnál és Dionnál (más görög iróknál is)

előjönnek ezen alakok: Iágvym (genitiv), гать (dativ) és

тёщи; (accusativ) mind többesben; csak egyszer olvasám

egyes számban Dionnál, midőn Adrián császár meg akar

halni: „előhivatá Mastert, egy barbár jász embert“

(„aenigmata Máarogu ’a'vJQa ‚терапевт ’ьсЁСи;‚‘а).2°) Ha most

tekintetbe veszszük azt, hogy a többes dativban a ”rágva

tulajdonkép iászukszi kiejtésnek felel meg, látjuk hogy

a többi esetekben is k betünek kellene állani a g helyett;

de a görög nyelv mindig a széphangzást szokta követni,

és így a rokonos mássalhangzók elcserélése nemcsak szokás,

hanem épen szabály is. Kellemetlenül esnék a görög fülnek az

”lácc"ng kiejtése. Tehát elhagyva a. többes nominativ s;

ragát és a g-t elcserélve 79-ra, lesz Iácux (íászuk). Most ha

meggondoljuk, hogy a görög y néha ü, néha u, ismét о

és ö hanggal is mondatott ki (Zullu = Sulla, Twenthe:

Rhometalcus, Миаш = Moesia): világos, hogy az “tágul; szó

iászok vagy legalább is iászuknak-nak olvasandó;

ez pedig mindakét alakban tagadhatlan magyar többes

szám, melynek egyese iász vagy a régi kihangzés (pl.

Bulcs-u) irásmóddal iás z-u. Ezért iratik még most is a

régi Jászvásár (Moldvában) y-nal, így Iászy, hol az y

csak a kihangzó u-t helyettesíti, de ma már nem kel

lene kimondani. Iász-u = iász vagy jász.

Az iazyges szó tehát csak ugy csuszott be a gö

2") Dion LXIX. végénél.
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rög és 111116111 6161111 irodalomba, mint pl. az alp-es-ek

szó a magyarba; а magyar (3652-011) többesraghoz adatott

még a görög (ед) többesrag, 62 egyes szám 65611 kivéte

lesen 1165211611617611. Ezen 16766651 máx' Plinius 65 Ptole

maeus észrevették, vagy 1111636011116р `ônkénytelen kijavíták,

midön а 111616116516 3652011 р611110111а1 gyarmatát 1651 65

‘nimm névvel jelôlték meg; de 6 1161611 36520111161 шед

hagyták 6 régebbi irók 162 yges 526761 6 161161161ш1 hü

563 161116161611612“) Hogy 62 egyes 526111 accusativusában

‘югсиуа 611, 62 аппу1Ь611 megerösiti értelmezésünket, hogy

tulajdonkép 16 5 2 nk 6 t6, melynek végbetüje szebb hang

265 763611 g-re 761102011; 66 а gôrögôk nem 161661611 62

2а1, hogy már в. magyar (3652-1111 7. -01) 526 többesben

áll, valamint а magyar irók sem gondolják meg, hogy alp

ok helyett 1111165 az alp-es-ek kiirása, midön 62 ез fag 6 16

1111 tóbbest 6636.

Fennmaradt még 6 korból 1161 526, ше1уе11 521111611

6 3652011 61161 1165211611611611: 6 8211 65 а Te merind. E

1161 5261 Plinius tartotta fenn számunkra, kia Кг. 11. 6156

században 611, 65 így nem késöbbi hun vagy magyar, 116

nem valóságos 651 jász-magyar szók ezek 6 Т6116 65

Маео115 partjairól.

Plinius 621 шоп63а: „А Та1161 magát 6 56у111611

821111611 116762111, 6 М660101 Temerindnek, mi annyit 3616111,

1111111 tenger szülöje. („Tanain ipsum scythae Silin vo

66111, Maeotin Temerinda, quod significat matrem ma

г15.“)”)

111 62 т 65 a rag 62 egyes 526111 aceusativusát 36

1611 6 görögös 161111 declinatio 52611111, 65 igy 6 пош1па117

116111 161161 ш65 1111111 Sil 65 Temerind.

Mikor 65 ш1611 11676211611611 el 6 3652011 6 Tana fo

lyót 821111611? `Elnevezték а 5аигоша1611 beköltözése 111611 6

") Plinius III. 28, Р1о1ешае115 II. 13. Kutfò'tör. 27. 49. 52.

”) Plinius VI. 7. Kutfôtör. 31. 52.
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Kr. előtti században, és használták még Plinius korában;

mert ekkor a Tana folyó már nem tanyát, hanem szomoru

határszélt képezett a scytbák és sanromaták közt. Ekkor

Tana városa sem képezé már a jászoknak tanyáját, mert

ezen város ezen időben el is pusztíttatott. Plinius hozzá

teszi a fönebbi szavak után: A Tana torkolatánál hason

nevû város volt (Oppídum in Tanais quoque ostio fuit).

Elejénte azt hittem, hogy ez csak tollhiba est (van) he

lyett; de lassanként rájöttem Strabonnál, hogy Tana városa

csakugyan elpusztíttatott. Strabon nagy munkája hetedik

könyvében még azt mondja: „Itt fekszik egy hasonnevü vá

ros (a Tana torkolatánál), mely Panticapaeum után a bar

bár városok közt legnagyobb.”3) De alábba. tizenegyedik

könyvben már így szól: „Ott, hol a Tana folyó a tengerbe

szakad, egy város fekszik, mely szintén Tana nevet

visel. Csak nem rég pusztíttatott el Polemon király által,

minthogy irányában engedetlenséget tanusított; különben

ez volt mind az európai, mind az ázsiai nomadok keres

kedelmi helye. A nomádok ide rabszolgákat, szőrméket és

más árukat hoznak, melyek náluk otthonosak, és becseré

lik ruhák, bor és más az élet kényelmeire szolgáló dol

gokért.“24) Tehát Tana városa Kr. u. 10. körül pusztult el,

és így Plinius 77-ben alapos tudattal mondhatta a v o 1 t-ot.

Azonban Strabon szavai szerint talán nem egészen pusz

tittatott el; már később (Kr. u. 170. körül) Ptolemaeus

ismét említi Tana városát; csakhogy ekkor már nem a

független jászok, hanem a sauromaták és az általuk meg-V

hódított jászmaták számára építtetett föl.25)

A Temerínd név is a jászoktöl alkalmaztatott

az Azovtenger jelölésére; mert a szabad jászok laktakott

a sauromaták bejövetele előtt, és a jász-maták maradtak

 

23) Strabon 410. Kutfőtör. 4. sz.

н) Strabon 493.

25) Ptolemaeus V. 9. Kutfőtör. 54. sz.
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ott a sauromaták bejövetele után ; a jász-maták laktak ott

még Plinius idejében is. Ha pedig a Temerind szó Plinius

szerint annyi mint „tenger szülője (mater maris)“, vilá

gos, hogy azon ős jász szó a mostani magyar kiejtéssel

Tengerindító. Ez nagyon természetes; hisz még most is

van hasonló szavunk: így pl. némely vikéken a tá nyért

tán gyérnak mondják. Ha e két utóbbi szó egyet je

lent, úgy a te ш е r és te n g e r is egyet jelenthet. Hogy

pedig a Maeotist épen te n g er i ndító n a k nevezék a

jászok, ez is igen egyszerü okból történt: Homer, Hero

dot, maga Strabon, sőt Mela és Plinius is, nem egy he

lyen mutatják, hogy ők és kortársaik a nagyobb tenger-I

részeket vizgyüjtő medenczéknek, a tengerszorosokat pedig

megannyi vizbocsátó csatornáknak tartották; minthogy pe

dig a Tana folyót az Ural hegyből jőni képzelték, az volt

hiedelmük, hogy a Tana. a tenger forrása, és e szerint a

Maeotis a tenger indítója, a Pontus ennek folytatása és

igy tovább. A Tana egyik kis mellékfolyója most is Te

mer-nik, egy város pedig az Azovtenger keleti partja és

egy nagy tó közt most is Temer-juk. A Székelyföldön is

van egy Nik, a Nyikó folyócska.

Ezek szerint a Szil és Temerind ős jász szók

magyarsága történelmi és földrajzi, sőt népismei adatok

kal is támogatva levén, kétségtelen magyar szavakul

veendők.

III. Mithridat után.

Kr. e. 63—1.

Történelmi adatok.

Amíg Mithridat élt, lehetetlen hogy a sauromaták a

Don folyón hódítva átléptek volna. Ők Míthridat szövetsé

gesei és némileg alattvalói is valának, uruk pedig nagy

gondot fordított scytháira, kikre ép oly szüksége volt mint
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а sauromatákra, és így ezek talán terjeszkedtek ugyan

észak felé, honnan а. hun-magyarokat mindinkább a iin

nekhez vagy kelet felé Ázsiába szoríthatták, ez való

szinü; de a jászokat és hunokat a Don nyugati oldalán

nem háborgatták, erre okuk és alkalmuk nem volt Mithri

dat életében. .

Azonban megváltoztak a viszonyok Mithridat ha

lála (Kr. e. 63.) után. Ekkor a krimi félsziget és a bospo

ránok földe a rómaiak hatalma és általuk kinevezett feje

delmek kormánya alá került, kiknek elég dolgot adott

nyugtalan és rendetlenségekhöz szokott alattvalóikat fé

kezni, a rómaiak számára adókat és seregeket szerezni.

Igy aztán a sauromatákkal senki sem törődött többé. Ezek

bírtak annyi eszélylyel, hogy a római birodalmat becsapá

saiktól megkímélték; de annál szabadabban dulhattak a.

scythák vidékein. Különösen érdekükben állott a tenger

part felé terjeszkedniök, hol a jászok tanyáztak. Ezek a

nagy erőnek ellen nem állhatván, nyugat felé kezdtek hu

zódni és az elhagyott területet részént szándékosan, hogy

az utánuk nyomuló sauromaták élelmet ne találjanak, ré

szént a háboru dulásai által elpusztíták. A Don torkolatának

nyugati vidéke még Strabon idejében is pusztaság volt“) Y

Azonban a jászok minden törekvése függetlenségük

megóvására hasztalan volt; a tulnyomó erőnek végre meg

kelle hódolniok. Ezen meghódolás Kr. e. 50-40 körül

történhetett. Ekkor ők is bekebeleztettek a nagy sarmat

birodalomba ; de nem olvadtak be annyira, mint a jász-ma

ták a Don keleti torkolatánál. A tengermelléki jászok

nem lettek matákká, mint keleti testvéreik; megtarták ne

vüket is (iazyges, jászok), csak a történetírók nevezék el

őket sarmat jászoknak vagy jász sarmatáknak,

minthogy sarmat főuralom alatt éltek és teljes függetlenség

gel többé nem bírtak.

26) Strabon 310. Kutfőtör. 4. sz.
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Azonban folyvást едем; bennök а vágy a sarmat ha

talom alóli szabadulásra. Midön tehát meghallák, hogy

Daciában zavar van, és hogy Oktavián caesár Pannoniát

kezdi hódítani: lovasaik fölkerekedtek és a. DunaJ völ

gyében elöbbre és elöbbre nyomulának, mig végre Panno

nia és Dacia (а rómaiak és dákok birodalma) között uj ha

zát alkottak maguknak. A jászok еду része megmaradt a.

tengernél а hunok és roxalánok szomszédságában, és fón

tarták а kôzlekedést az uj és régi haza. között. Ezért volt

képes a maroknyi jász nép а római és dák birodalom

közt négyszáz évig fönmaradni. Az uj haza lakosai a Ti

szánál а görök irók мы „metanasta“ vagyis átvezetett,

átköltözött jászoknak neveztettek el. A közlekedés а. Du

náu és tengeren а három jász haza közt folyvást föntarta.

tott; ámbár a. rómaîa-k többször iparkodtak а jászok for

даты gátolni vagy legalább nehezíteni.

Krisztus idejében tehát már három csoportban lak

tak а jászok: а Donnál а jász-maták (ìazmatae), а Fe

ketetengernél a. sarmat jászok (iazyges sarmatae), а

Tiszánál а független átköltözött jászok (iazyges me

tanastae), kik azonban а rómaiktól, minthogy а sarmat

birodalomból jôttek és а sarmat jászokkal tovább is közle

kedésben maradtak, átalában szìntén sarmaták пак (sar

matae) vagy egyszerůen jászoknak (iazyges) szoktak ne

veztetni. Ugy látszík, a. jászok nem is tiltakoztak leg

alább kezdetben а sarmata, nevezet ellen, mert így а

rómaiak elò'tt úgy tüntek fel mint а nagy hódító sarmaták

kiegészítö részei; ezért nem merték а rómaiak бы irtó

háborukkal zaklatni, félvén а nagy sarmat hatalomtól.

Földrajzi adatok.

Mela még csak а Don tövénél lakó jász-matákróll

(iazamatae) szól, mint oly iró, ki а keleti állapotokat csak

régi iratokból ismeri. Különben is а többi jászok még а
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régebbi időben közel laktak egymáshoz a Don mindkét ol

dalán. —— Azonban Strabon, kia keleti viszonyokat figye

lemmel kísérte és talán szemtanu is volt (minthogy fiatalabb

korában Kisázsiában lakott), már megnevezi a tengermel

léki jászokat (щит); de nem szól a jász-matákról, mint

hogy ezek az ő idejében (Kr. u. 15. körül) már teljesen

beolvadtak és sauromatákká lettek. A jászokat már a Feke

tetengernél említi: „A Duna torkolatától északra van a

geták sivatagja, azután következnek a tiramelléki geták,

azután a jász sarmaták.“ Ezek után említi a többi

sarmatákat és fölebb északra a rhoxalánokat. Tehát ekkor

már a sarmat birodalom a Tira (Denester) folyóig terjedt”)

Plinius a jász-sarmatákat már a Tiszánál említi és

a tengermellékiekről nem is szól; mert nem tartja érde

mesnek az apró részletekre snlyt fektetni, vagy azt hiszi,

hogy a jász-sarmaták mindnyájan átjöttek a Tiszához. Pli

nius nem ismerte Strabon munkáját; azért ír oly hézago

san a keleti állapotokról. Igy végzi e fejezetet: A scythák

neve mindenfelől átmegy a sarmaták- és germánokhoz.“)

Tehát Kr. u. 77-ben már a Visztula választá el egymás

tól Germaniát és Sarmatiát. Mela is a Visztulát említi

(Kr. u. 50. körül) Sarmatia határaul.29) Ezek szerint Kr.

e. 63-ig csak a Donig laktak a sarmaták; Kr. u. 15.

körül a Denesteríg, Kr. u. 50. körül már a Visztuláíg ter

jeszkedének. Azonban a m e t a n a sta j á s z ok már Kr.

27) Strabon 306. Kutf. 6. sz.

2s) Plinius IV. 25. Kutf. 30. sz.

29) Mela. II. könyvének I. fejezetében még „Buces amnis“

(Bug) mellett említi a. sauromatákat; III. könyve IV. fejezetében

már a Vistula. keleti oldalára helyezi őket. Világos, hogy elébbi

állítása a Kr. előtti, az utóbbi a Kr. utáni időre vonatkozik, mi

dőn Germánia. már az Elbéig meg volt hódítva, és így Mele. innen

ujabb adatok nyomán írhatott, sőt itt szemtanu is lehetett; mint

hogy spanyol hazájából elmehetett Germaniába, de soha sem járt

а Don folyónál,
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е. 35. körül а Tiszánál tanyáztak 113 hazájukban, még

midön а sarmaták csak а Deneszterig nyomultak elôre.

Népismei adatok.

Strabon ekkép ismerteti а rhoxalánokat, kik а

jászok és hunok szomszédai valának:

„A bastarnákon 1111 legészakiabbak а rhoxalánok,

kik а Tanais és Borystenes közti földeket birják; mert

mindaz, mit az északi vidékeken Germaniától kezdve egész

а Káspitengerig ismerünk, паду sikságot képez. Hogy a.

rhoxalánokon tul még lakuak-e más népek, nem tudjuk.

(Tehát még az elsö század elején nem tudták, hogy а, já

szokon és rhoxalánokon tul északra :i hu n ok laktak.) A

rhoxalánokról annyit tudunk, hogy Tasìus vezérök alatt

mint Palacusnak Scilur ñának segélyhadaJ küzdöttek Mith

ridates Eupator vezérei ellen. Ámbár a. rhoxalánokat 612116.

ban vitézeknek tai-tották, még sem állhattak meg az ö

ötvenezer emberükkel Diophant Mithridat vezérének hat

vanezer embere elött, kiktöl leveretének, mit nem lehet

csudálni; mart minden bal'bár és könnyü fegyverzetü nép,

ha mégoly vitéz is, а 361 fegyverzett és helyesen fegyel

mezett sereg elött csak olyan mint egy meztelen сворой.

Pánczéluk, sisakjuk és pajzsuk ökôrbörböl készůlt, többi

fegyverük lándzsák, kard és íj. És amily fegyverzete van

а rhoxalánoknak, majdnem olyan a. többi scytháké is. A n0

mádok sátrai, melyek alatt élnek, durva vászonból álluak,

mely a szekerek fölé vonatik, és azen sátraik körül legal

tetik nyájaikat, melyek tejét, husát és sajtját élvezik. Az

ö vándorlásaikban а legelöket követik, minthogy folyvást

а fi'í után járnak: téleu át а шаео11 mocsárok közt, пуа
ron a. sikságon tartózkodnak.“3°) ч

Р. Mela érdekes népismei ада/101 nyujt а tanavi

“) Strabon 306. 307.
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déki belsöbb lgkosokról, mi a hunok és magyarok egyik

szokását képezte, és így шпат, hogy а Tana északi lakói

hunok és magyarok (vagy közös elnevezéssel ari

mások) valának шёл“ а Kr. elötti idöben is. Mela. így szól:

„A belebb lakók szokásai zordabbak és vidékůk mí

veletlenebb. А háborukat és öldökléseket szeretik. — Még

szôvetségkötéseik sem vérnélküliek; megsebezik magukat

akik szerzödnek, és a kifolyt vért, miután (borral) elegyí

tették, megizlelik. Ezl'. az eskü legbiztosabb zálogának te

kintík.. A lakomák alkalmával elbeszélni, hogy mindegyik

hányat ölt meg, legörvendetesebb és leggyakoribb вёл-82.1

gás; akik legtöbbet említettek, összekocczantott pobarak

kal felköszöntetnek s rájuk isznak. Ez а mulatók közt

kiváló tisztelet.“ 81)

Nyelvészati adatok.

Strabon földrajza szerìnt а Кг. е. század közepéu

шаг а Deneszterig kezdtek nyomulni a sarmaták, és igy а

jászok az Azovteugertöl а Feketetengerhez huzódtak. Ekkor

történhetett az, hogy а jászok egy része vagy шиш az

egész nép а tirageták földére települt, kik ekkor részént

egymás közt, részént a rómaiakkal kezdének háboruskodni.

Ekkor keletkezhetett tehát J ászvásár, mely még most

is Jassy (Iász) navet visel. Vaunak ott más magyaros .

hangzásu városok is: Kis-Euö, Baita stb. Ezekröl azonban

nem tudhatjuk, hogy épen а jászok épitették-e; mert; épît

пешек а késöbbi hunok is (mint а Jassytól északnyugatra

esö Budát), épithették még а magyarok is atelközitartóz

kodásuk alkalmával. De J ász (Jassy) város nem keletkez

hetett másoktól, mint épen а jászoktól; meri'. neve is erre

mutat. А régi iratokban, igy még egy 1412-b61 fenmaradt

okmányban is Forum-Iazygum (ланитах) néven emlit

 

в‘) Pomp. Mela II. 1.
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1611113”) Egyelöre ennyit hozhatunk fel 11 3652011 nyelvéröl

keleti hazájukból; még 165211611 több adataink tiszamelléki

113 houukból is.

HI. A jászok а Tisza vidékén.

Kr. e. 35-378. K1’. 11.

ß^^m^ß

IV. А két elsö Század.

K1'. 6. 351—180. Kr. u.

Történelmì adatok.

Minthogy itt 116111 а 3652011 történelmének megirása,

hanem csak magyar nemzetiségének kimutatása 026102111

tik, tehát most a. legszükségesebb tört-énelmi adatok köz

lésére szoritkozhatunk, csupán csak azon czélból adván

azokat, hogy a. földrajzi, népismei és nyelvészeti adatok а

történelmi alapot ne nélkülözzék.
А dákok Bireviszí;v (Bmgsßfarfg) királyuk alatt а

‘_ hatalom magas polczán állottak a. Kr. 616111 5262116 11626

р611; de Kr. e. 35. körül, midò'n keletrôl a. sarmaták, nyu

gatról а. rómaiak mindinkább körükbe nyomulának, 1161211

varok is támadtak közöttük, mig végre Bireviszt a. néplá- -

zadás alkalmával megöletett (Kr. 6. 32.) 65 а dák biro

dalom több fejedelem 11621 felosztatván, tetemesen meg

4 gyöngültßä) Ezen idöben kezdtek a. Borysten (Deueper)

és Tyra (Deneszter) folyamok 11621 tartózkodó jászok а Вина

32) Horvát István: Rajzolatok 88-96. 1. Gyárfás: Jász-kunok

tört. 289. 1.

99) Strabon 303 _305. Kutf. 6. szám.
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és Tisza közé huzódni, rokonaik nagyobb részét а. tenger

nél надуть“) Ez utóbbiak azután а sarmaták által nyo

тата az erdélyi Kárpátokig terjeszkedének és itt Jassy

városát alapiták, mely Jászvásár (Forum Iazygum)nak ne

veztetett.

A Tiszához költözött jászok a görögôk által „meta

n astae iazygesf-nek, а rómaiak által azonban csak egy

szerüen ia 2 у g e s vagy (miután tengermelléki rokonaik a. sar

maták hatalma alatt álltak) sar matáknak is neveztettek.

A jászok tiszai hazája tehát Kr. e. 35. és 32.

közt keletkezettfm) és fönmaradt Kr. u. 378-ig, mely

idö után а rokon hunok birodalmába olvadt be.

A beköltözésre vonatkozó történelmi adatok közöl

egyik lényeges körülmény az, hogy а jászok épen а sar

maták elöl huzódtak nyugat felé; tehát а sarmaták а já

szoknak nem rokonaik., hanem hóditóik, ellenségeik valá

nak. A Feketetengernél а valódi ватта/061: csak Mithridat

halála. (Kr. e. 63.) után kezdének mutatkozni és csak

Krisztus idejében terjeszkedének а Karpátokig, midön а

metanasta jászok már а Tiszánál tanyáztak. Csak ezután

(а Кг. utáni elsö század elsö felében) huzódtak a. valódi

sarmaták а Visztula. folyóig, midön a metanasták шаг

régen ismeretesek valának vitézségükrôl а rómaiak elött.

Hisz Tacitus так Kr. u. 49-Ь911 történt csatározásuknál

119111 15 1197921 öket egyszerüen sarmatáknak, hauem meg

különböztetve említi öket, egyszer „sarmatae iazyges,“

másszor tisztán „iazyges“ nevezett'elßs) Még késöbb (Kr.

u. 77.) mondja Plinius, hogy а‚ scythák neve elvész a. sar

mata névbenßl)

 

34) Streben 294. Kutf. 6. sz.

s"’) Dion XLIX. Florus II. 29. Aurel. Victor V. Illustr. 79.

Kutf. 7. 8. 9. sz. .

H“) Tacitus An. XII. Kutf. 22. sz.

3") Plinius IV. 25. Kutf. 30. sz.
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Világos tehát, hogy a jászok nem valának sarmaták;

mert ekkor nem lett volna okuk épen a sarmaták elől

menekülniök. Nem is olvassuk egész ötszázéves történel

mük folyamán, hogy csak valaha is szövetkeztek volna a

valódi sarmatákkal. Csak annyit találunk, hogy a

rhoxalánokkal valának szövetségben, de ezekre is csak

oly alappal ruházták a rómaiak a sarmata elnevezést,

mint a jászokra. A rhoxalánok sem voltak valódi sarma

ták, hanem alánok az ősi időkből, kik a hunok és já

szok szomszédságában laktak s valószinüleg szintén magyar

nyelvjárással beszéltek. A görög 'gwE (rhox) szó szakadást

jelent; több iró őket nem is roxolán, hanem rhoxalán

néven nevezé: tehát ezek elszakadt alánok voltak,

kik valószinüleg ugy váltak el a tanai alánoktól, mint a

metanasta jászok a tengermelléki jászoktól; t. i. nem

akarának а sarmaták hatalma alá kerülni, ezért huzódtak

nyugat felé a jászokkal együtt.

Ezek szerint nincs egyetlenegy adat sem a történe

lemben, mely a jászokat a sarmatákkal rokonságban lenni

tanusítaná; ellenben van igen sok érv az ellenkezőre,

vagyis arra, hogy a jászok a sarmatákat hódítóik, elnyo

móik, ellenségeik, vagy állami tekintetben uraik gyanánt

ismerték, de rokonaiknak nem.

És így a jászok magyar nemzetisége а történelmi ada

tokból legalább negative (t. i. hogy nem sarmaták) vilá

gosan kí van mutatva. A positiv bizonyítékot meg fogják

adni a földrajzi, népismei és ezekkel karöltve a nyelvészeti

adatok.

Földrajzi adatok.

Már Octavianus (44—0—14) idejéről mondja Flo

ms: „A dákok hegyek közt laknak. А sarmaták (jászok)

a sik mezőkön nyargalásznak. Ezeket is ugyanazon

Lentulus által a Dunától eltávolítani elég volt.““) Te

“) Florus II. 29. Kuti, 8= sz.
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hát kétségtelen, hogy Augnsztus 0595291 idejében a. 39

szok már 9 Dunánál (95 Т1529п91) laktak 9 dákok

szomszédságában.

Stzabon szintén ezt 9111139; de mint igazságszeretö

116 119111 5291 11919102011911, Ш911 nem 19119 9 meta:

119519 395201191”) Ö 9 Kr. elötti években Ázsiában, Kr.

e. 24. 1161111 pedig Arábia 95 Egyptom térein tartózkodott.

Csak Augusztus 0595291 végéveiben lakott Rómában, midön

munkája, elsö része 11191 készen állott; ezért ir ö 92 idö

ben 079105911 95 05911 119110ш95 (de mégis 919ро5 tudósítás)

szeriut 9 115291 jászokról.

Mela 9 115291 395201191 655292979139 9 Visztula mel

letti sarmatákkal. Az Adriától а Karpátokig terjedö egész

földterületröl nem szól semmit; még 921 59111 tudja, hogy

Pannonia már az ö életében rendezett 1611191 provincia

7011. ós what 111 нет 11952991119131111.

Plinius (Kr. u. 77.) már részletesebben meghatá

rozza 9 3952011 földét, említi azok pannoniai telepét is; de

meg városaikról nem 526140)

Ptolemaeus egész részletességgel 1139 19 9 metanaste.

jászok birodalmát, 9 tengermelléki 95 191191 jászokéval

együttfn) Ezt tehát bövebben kell vizsgálatunk tárgyává

tennünk. _

A metanalsta'jaiszok városai.

Ногу 9 jászok városainak kijelölésében minél bizto

sabban haladhassunk, 9 görög szöveget egy ujabb (Wil

berg-féle 1842.), 9 191111 szöveget egy régi (011111 9 Bili

baldo Pirckheimerio 1191151919, 1111119 redacta 9 Josepbo Мо

19110, -— Veleneze 1562.) kiadás szerint állapítjuk meg.

Ezek szeriut 9 Duna és Т1529 között Ptolemaeus 9 követ

kezö nyolez várost 391611 ki:
Mmmm 294. км. 6. sz.

4°) Plinius IV. 24. 25. Kutf. 27. 30. 52.

‘1) Ptolemaeus II. 13. 14. III. 5. 7. 8. V. 9. Kutf. 49--54. sz.

Szombathy I. Kutf. в
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1. www», Usêenum 43° 153 48° 20';

2. Bógyavov, Gormanum (Clesenburgum a nounullis)

43° 40', 48° 15';

3. ”Арщш, Abieta 43° 20', 48° 0';

4. Tgmao'v, TI'ÍSSum 440 10‘, 47° 45’;

5. 11029”, Parca 43° 30', 47° 40';

6. лога/дату, Candanum 44° 0’, 47° 40';

7. Hamm, Pessium (Furtarca haec ipsa nobis est)

44° 40', 47° 0';

8. Hugrfaxov, Partiscum 45° 0', 46° 40'.

Dacia. tiszaparti пасти elöjönuek még:

9. детищ, Zìrídana 45° 30', 46° 20';y

10. ngáßugfx, ИпгоЪага 450 40], 450 40'.

Ezen városok nevei és fekvés-számai némely kiadá

sokban eltérnek egymástól. Igy az 1. szám alatti város

neve а Wilberg által A-val jegyzett kéziratbau így áll:

”ойаишош, fekvés-száma pedig az E-jegyü kéziratban 48°

20' helyett 48° 30'.

А 2. VárOS а D. kéZÍratball "Ogyavov VulgO Гдруш/ш'

(Сгод‘тапшп). Az ékezés is különbözö: F-nél az elsö д,

E-nél a közép szótagban az a', M-nél az utolsó д betün

áll az ékezet.

А 3. VáI'OS E. "Aßmm, M. ’Apk/ra, А. Môgífm,Abrieta. Wilbergnél Abieta 43° 20' helyett 43° 40'.

A 4. város (Trissum) 47° 45' helyett Wilbergnél

47° 15.

A 6. város (Kándanon) fekvése Wilberg szerint 47°

40' helyett 47° 20'.

A 7. város M. kézìratbau mámnm', а 44° 40' helyett

44° 20'.

A 8. vá-ros ékezése vulgo az elsö szótagou áll : Hdgnaxov.

А 9. város S. kéziratban is Ziridana, de 45° 30' he

lyett 45° 20'.

AA 10. város S-ben Zuribara.
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A Nobbe-féle (Lipcse 1843.) kiadásban Abieta. 43°

20' helyett 43° 40'; Trisson 47° 45' helyett 47° 30';

Kándanon 47° 40' helyett 47° 20' ; Ziridana 48° О’, 46° 30'

Most állapítsuk meg ezen városok fekvésének helyeit.

Hornyik és Gyárfás azt áilítják, hogy а kijelölt szá.

mok azért nem használhatók, mert Ptolemaeus nem Ferró

tól, hanem Alexandriától számítá а fokokat. Ez téves

állítás, mely még ha. állana. is, semmi nehézséget sem

okozna. а kijelôlésnél. Hisz а németek Ferrótól, az ango

lok Greenwichtöl, а francziák Páristól számítják а hosszu

sági fokokat, számításuk még sem okoz паду nehézségeket.

Ptolemaeusnak más hibája van. Ö а, hosszusági fo

kokat a. Boldogok szìgetétöl (Ferrótól) kezdve egy hated

dal rövidebbre mérte, és igy az ö hoszszusági fokai pl. a.

mi 38-ik fokunknál már körülbelûl 45re emelkedtek. El

lenben a. szélességi fokoknál alig mutatkozik valamely je

lentékenyebb eltérés. Ó Alexandriát а 31-11; fok ala helyezi

hol most is megközelítöleg jelölik а térképek.

A jász városok fekvésének meghatározása tehát ké

nyelmesen megtörténhetik, ha. а Вина és Tisza helyzetének

némely pontjait Ptolemaeus szerint kijelöljük, és aztán

ezekhez mérjük а városok fekvését.

Ptolemaeus szerint а Duna legészakiabb gör

bülete 42° 30', 48° О‘. Tehát ez Pozson vidékét jelöli,

mely szintén 48° a szélesség szerint; a hosszuság itt mel

lékes kérdés. Cornacumnál а DunaJ görbůlése 44° 20,

45° 15'. E város а Dráva torkolata. közelében fekůdt; tehát

most 36° 30', 45° 30', és így a szélesség majdnem egyez

а mostanival. Acimincumnál 45° О‘, 45° 20'. Ez Kame

niez vidéke, most 37° 45', 45° 15'. A szélesség ismét

egyez. A SzávaJ torkolata (Zimonynál) 45° О’, 44° 30';

most 38° 15', 44° 40'. A szélesség ismét egyez. A Tibis

cus torkolata. 46° 0', 44° 15'; ez körülbelül a Temes torko

latának felel meg, ha а Száva torkolatának jelôlésével

s*
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hasonlítjuk össze. Ш; tehát Ptolemaeus а Т1526 és Temes

folyók iránt tévedésben van. Ö a. Tiszát akarja Tíbiscus

nak nevezni, mely а tôbbi régi iróknál Tissia. vagy Ра

thiscus, és épen а Temes а Tibiscus. Ugylátszik, а jászok

fólde csakugyan а Temesìg és nem csak а Tiszáig terült

kelet felé. Ptolemaeus а Marost nem említî, mi sziutéu

arra mutat, hogy a. тать а Temessel azonosítja. Ezekböl

kitünik, hogy Ptolemaeus szélességi fokai csak kevéssé

téruek e1 a. mostani jelöléstöl; а hosszasági fokok

pedig körülbelül egy hatoddal rövidebbek а. mostaniaknál,

és így а mostani fokszámok 5/6-át teszik Ptolemaeus hosz

szusági számaiuak. Ezen aránynyal kiszámíthatjuk а jászok

városainak fekvését, ha nem is teljes pontossággal, de

mégis megnyugtató megközelítéssel.

Lenne teháb а földrajzi hosszaság szerint: Uskenum

36° 5', Gormanum 36° 30', Abieta 36° 10', Trissou 36°

50', Párka. 36° 20', Kándanon 36° 40‘, Pessium 37° 20',

Partiscum 37° 30', Ziridana 38° О’, Zurovam 38° 10'.

Minthogy а Duna Vácztól Eszék tájáig déli irány

ban körülbelül 11 361/2 hosszusági fokon huzódik, а Т152а

pedig szìntén ezen iránybau Lörülbelül а 38-ik délkôrön

fut: világos, hogy а, Dunához közel állottak: Uskenum,

Abìeta és Párka. városok; а Dunától távolabb kelet felé

Gormauum, Trisson, Kándauon; a. Tiszához közelebb Pes

sium és Partiscum; а. Т152а keleti oldalán Ziridana és

Zurovara.

На most a szélességi fokokat is meguézzük, látni

fogjuk, hogy Uskenon Vácztól északra, Abieta Pest tá

3611611, Párka Kalocsa tájáu állott; Gormanum Gyöngyös

táján, Trisson Jász-Berény táján, Kándanon Kecske

mét táján állhatott; Pessium Félpgyháza, Partiscum

szeged helyén feküdn'; Ziridaua sœgeddel, zurovara

Zentával szemben állhatott. Teljes bizonyossággal egyikuek

helye sem állapithat64meg, de a megközelítés valószinů.
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Kalocsa tájékán országut is indult nyugatról 101611616 6

Dunán és Tiszán át Partìscumon keresztül; valószinü te

1161, hogy Partiscum 7011 а `165201 kereskedelmi, Kán

danon pedig kormányzási föhelye. A Duna melletti keres

kedelmi város volt Párka. az országut 611111 Раг1150ишша1

egybekôtve.

Nèpismei асами.

Pompom'us Mela а Vistula széleig terjeszkedö sar

matákról irván, majdnem olyanokul irja le а 5а1та161а1

mint a jász-matákat ismerteté. Igy valószinü, hogy ö а

tiszai jászok szokásairól hallott, de minthogy ezeket is

sarmatáknak nevezék, а visztulai sarmatákra vonatkoztatá

leirását, mi onnét is kitünik, hogy a Ка1р61 hegységröl

mit sem tud, és így Sarmatiát a Duna. 611а1 határolja,

mondván:

„Sarmatia а tengertöl szélesebben terjed. mint azon

részek, melyek а Vistula 611а1 választainak el, honnan 1161

16111) huzódik és az Ister folyóig terjeszkedik. A nép 715е

1е16Ье11 65 fegyverzetében hasonlit а pártusokhoz, de vala.

mint az éghajlat, ugy kedélye is zordabb. Nem laknak

városokban (Kr. u. 50. körûl) és állandó szállásokban sem.

Amint hivogatják а. legelök, amint a futó vagy üzô ellen

ség kivánja, úgy eszközeiket és vagyonukat magukkal

hurczolva folyvást táborokban laknak. E nép harczias,

szabad, féktelen és annyira rettenetes és kemény, -hogy а

nök is a. férñakkal együtt harczolnak; hogy pedig erre

alkalmasak legyenek, а csecsemö lányoknak jobboldali em

1öjét kiégetik: így а vágásokra mozgó karnál férñas lesz

a mell. 1jakat feszítenì, lovagolni, vadászni а. 166117011 gya

korlata; vágni az ellenséget а megnöttek kötelessége,

annyira, hogy nem ölni bünnek tartatik és ennek büntetése

а szüznek maradás. 4°)

 

и) Р. Ме1а. 111. 4.
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Tacz'tus is szól röviden 6 3652011 65 561°Ш61611 harcz

modoráról, összehasonlítva 6 rómaiakéval; miböl kitünik,

hogy 6 3652011 gyors lovaik és nyilazási ügyességeik 61161

520111611 gyôzni, míg 6 többi sarmaták inkább 061162 1606

2561111161 ügyetlenkedtek. 43)

Ezen népismei 6661011 16005113611, hogy 6 3652011 0001

15 hasonlítottak а 561ша16111102, ha.an igenis 6 hunokhoz

és magyarokhoz.

Луни/652611 adatok.

Az elsö és 016506111 526266060 6 történetirók oly

fukarok 6 3652011 1611600101 11601, hogy alig emlékeznek

meg róluk néhány szóval; 65 így ezen idöben 05611 nyo

maikat 161613011 6 36520110611, 60 történelmüket alig. Csak

6 106506111 526266 vége felé, midön Dion 0161- 526011600

116р 1136 10 6 3652011 1011011, nyerünk bövebb 666101161;

66 6200 1652 15 05611 megcsonkítva. 65 Xiphilinus kiirása

5261101 ш6506111 kézböl 301011 01 110226011.

Dionból néhány személynevet, Ptolemaeusból néhány

városnevet elemezhetünk nyelvészetileg.

Dion Adrián 0565261 061616161 526117611, 611000636,

hogy megunván kinos vizibetegségét, öngyilkosságra mér

get és 1161601 11611, 60 00111 661611 neki. „Ekkor, 6 116021.

65 biztosságot igérönek sem engedelmeskedvén senki, elö

hivatá. Mastort, egy barbár 3652 embert, kinek 52013616

16161 611 7666526161061, 6110611 nagy ereje és bátorsága

végett, és 1652601 fenyegetésekkel, részént igéretekkel vele

megfogadtatja, hogy 61 megöli.“ 44)

Е200 leirásból 111160111, hogy 62 610111611 3652 ember

Adrián 0565261061 6 vadászat mestere (magister 11606110

пиш) volt; 62 ily 6161606611 520ш61у61101 pedig 6 1611161

056526101 65 1601611 111611161 nevükön 520111611 526111601, kü

“) Tacitus Ann. VI. XII. Hist. I. III. Kutfötör. 21—25. 52.

4°) Dion LXIX. végénél. v '
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lönösen foglalkozásuk szerint. Tehát itt a М astor nevezet

nem egyéb, mint magyarosan kimondott mastor vagyis

mester. Ezen adat nyelvtôrténelmi tekintetben is érde

kes: a latin magister-böl lett а jász master, a német

meister-ből a magyar mester. .

Dion továbbá még három jász fejedelmet nevez meg,

ezek: Furtios (Furtins), Banadaspos (Banadaspus)

és Zantikos (Zanticus), még egy törvénytelen fejedel

met is említ Ariogaisos (Ariogaesus) névvel. 45)

Ha most a három első nevet a fönebb kifejtett sza

bályok szerint elemezzük, látjuk, hogy az első név nem

más mint Furt, akitől vette Pessium város is a Tisza.

közelében Furt-árka nevezetét; a második név Banadás,

mert az asp szótag a magyar ds képzőnek felel meg, az

us (os) pedig csak ragozási toldalék; a harmadik név

ben az ¿aus (ikos) szótag megfelel a magyar i képzőnek,

a z pedig a magyar sz-nek, lesz tehát Szánti; a negye

dik név nem személynév, hanem Dion valószinüleg görögül

kérdezte: ki az a törvénytelen fejedelem? és görögül vá

laszolták neki: egy nagybirtokos tägioyawog). Ezt ö

személynévuek vette, mely szó német kifejezés szerint:

sehr begütert, igen sok földdel biró.

Ezekből” kitetszik, hogy a Furt, Banadás és

Szánti annyira magyarosan hangzó személynevek, hogy

a most divatozó névmagyarosításoknál is bátran használ

hatók lennének.

Ptolemaeus földrajzából is nyerünk néhány magyaros

hangzásu városnevet, ha azokat kissé elemezzük.

Uskenum. Az um (оп) ragot elhagyva, Usken. Ily

alakban számos régi nevünk van, melyek hasonlatára ez

Öskén y olvasásnak felel meg. Itt még az is valószinü,

hogy a második szótag nem ken, hanem keu (valamint

a hunok budai átkelő helye nem Kelen, hanem Keleuföld

*5) Dion LXXI. Kutf, 65. 67. sz.
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vagyis Kelöföld). Az eu és en valamint a görög w és w

egymashoz hasonlítváu, igen gyakran fölcseréltettek. Igy

tehát Uskeu = Öskö. Most is vanuak Öskö vagy

Ösků és Örkény helyneveink, és épen Vácztól északra

van Kékkö és Hollókö, azon vidéken, mely a jászok „Trans

jugitanorum“ regiója volt.4°)

Gormanum. Itt Ptolemaeus egyik régi kiadásának

azon toldaléka, hogy ez némelyeknél Clesenburgum,

igen fontes. _Tacitus említi, hogy a régi németeknél a b0

rostyánkö neve Glesfl) ez pedig részént a tenger fôvénye,

részént homokos göröngyök közt találtatik. A göröngy neve

mest németül Klosz, többesben Klösze, összetételekben ~

Klöszen.

Miután Gormanum városa a szomszéd quad-németek

altal Glesenburg vagy Klöszenburg néven nevez

tetett, ezen város jász-magyar neve Görôngyvár lehe

_ tett, mi a latin névböl is kilátszik, hol az o at, mostani

kiejtés szerint ö-nek is olvasható; lesz tehát: görm, görön,

göröngy. Az sem lehetetlen, hogy Gyöngyvár volt neve;

4°) Amm. Maŕcellinus (XVII. 12.) mondja: „alter Transiugi

tanorum Quadorumque parti praeerat.“ Tehát ezen vidék az Ipoly és

Cserhát közt volt. A cserhát szó második része most is iu gum

(montis) érteményét adja. Kutfötör. 98. sz.

4') Tacitus (Germ. 45.) így szól: „Sed et mare scrutantnr,

ac soli omnium succinum, quod ipsi glesum vocant, inter vada

atque ipso litore legunt. Nec quae natura. quaeve ratio gignat, ut

barbarie, quaesitum compertumve. Diu quin etiam inter cetera eiec

tamenta. maris iacebat, donec luxuria nostra dedit nomen. Ipsis

nullo usu; rude legitur, informe perfertul', pretiumque mirantes acci

pìunt. Suceum tamen arborum esse intelligas, quie. terrena quaedam

atque etiam volucria animalia plerumque intel-lucent, quae implicata.

humore шох durescente materia clauduntur.“ Érdekes itt megemli

teni, hogy Plinius (IV. 30.) a dán szigeteket „Glessariae insulae“

néven nevezi: „in Gei-manieum mare sparsae Glessariae, quas

Electridas graeci recentiores appellavere, quod ibi electrum (boros

tyánkö) nasceretur.“



-l2l

mert a borostyánkő gyöngyökké is füzetett. És minthogy

Gormanum a mostani Gyöngyös táján feküdt, az is lehet

séges, hogy Gyöngyös épen a régi Glesenburg nevét

örökölte.

капам оп. Már fönebb láttuk, hogy a hangeltolás

(Lautverschiebung) alapján Tanából lett а Don; tehát a

dana a városok régi neveinél а tanya érteménynek fe

lel meg. Minthogy pedig а latin irók nem keresték a

tana szó értelmét, azt hitték, hogy ez csak valami latin

vagy görög toldalék, és így azt nőnemü (danus-a-um)

végzetnek tartották: а város (oppidum, názium) pedig

semlegesnemü lévén, а dana szót elváltoztaták sem

legesnemü danum- és JMW-ra. Igy keletkezett aztán а

Kán-danum (Kérden/011) Kán-dane. helyett.

A Kándanon (Candanum) tehát nem egyéb mint

Kándana vagyis Kán-tanya. Ez annyiból is valószinü,

mert e város épen a kis Jászország közepén _ (Kecskemét

táján) feküdt, és így beillett fővárosnak, a kán tanyájá

nak; sőt védelméről is volt gondoskodva. Északról védte

Göröngyvár (Gormanum) és Őskő (Uskeuum), délkeletről

Furtárka (Pessium), mely helyek «(nevük szerint) erődök

voltak.

Pessinm. Ptolemaeus régi latin kiadásában e név

hez hozzátétetett: „ez Furtárka szerintünk.“ Már ha.

e toldalékot nem Ptolemaeus, hanem Pirkheimer régi né

met iró tette is Ptolemaeus munkájába, mégis annyi áll,

hogy e várost a jász-magyarok régente Furtárkának ne

vezték, ngy mint Gormanumot a quad-németek Glesen

burgnak. Hogy pedig egyik jász fejedelem Furt nevet

viselt és épen Ptolremaens kortársa volt (Kr. u. 170. k.),

az történelmileg bebizonyított valóság“) Itt tehát semmi

bővebb elemzés nem szükséges; mert а latin Pessium

m) Ptolemaeus III. 7. Dion LXXI. Kutf. 51. r65. sz.
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és görög Pession jászul Furt-árka volt. Hogy pedig

Fnrt árka tisztán érthető magyar szó, ez minden ma

gyarul beszélő ember előtt világos. `

Párka, Ez is tiszta magyar szó. Hogy itt nem a

mythologiai „Parcae“ nevezet forog kérdésben, az kitünik

abból, hogy a latinok e szót nem is szokták egyes szám

ban használni; a jászok pedig nem sokat törődtek a római

mythologiával, Inkább valószinü az, hogy Párka a Duna

mellett, Partiscum pedig a Tiszánál ápolta а kereskedel

met, és e két város a Pannoniáböl Dáciába vezető országut

által is egymással össze volt kötve; tehát párja (párkája)

volt ez Partiscumnak.

Partiscum. Ez a Tisza partján állott (Szeged

táján); neve parto ska érteménynyel bír, és keleti irány

ban párja volt Párkának. A partis olykép.hangzik par

tos mellett, mint a koldis és koldus. Itt is érvé

nyesíthető azon elemzés, mely a Kándanumnál alkalmaz

tatott: a Partoska nagyon nőnemünek látszott a latinok

és görögök előtt; ők jobbnak tarták neutrumba tenni um

(011) végzettel.

Zurobara (Zagópagu). Ez az ujgörög kiejtés szerint

(mely a philologok állítása szerint az ógörög szavak kiej

tésének is megfelel) világosan Sz nróvára. A z kiejtése

folyvást ingatag volt az irodalomban 2000 év óta: egy

szer sz, másszor z, harmadszor zs vagy s (sch) hang jelö

lésére használtatott. Hogy egy kiadásban Zuribara áll, ez

azt tanusítja, hogy csakugyan két magyar szót képez, az

i a Szur genitivusát akarja jelölni: Szur(nak) vára. Hogy

ki vagy mi volt e Zur, Sur, Szur vagy Szuró, jelenleg

még határozottan megmondani nem lehet; de a magyaros

hangzás az első (Szuró) résznél és a magyar értemény a

másodiknál (vár) kétségtelen.

Ziridana. Miután már kimutattuk, hogy a dana

v és tana a mostani kiejtés szerint tanya, e város magyar
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ueve meg van állapítva. Hogy mit jelent az első rész (Ziri),

az némileg a Zur vagy Zuro megfejtésének sorsától is függ.

E város tehát Sirtanya vagy Zsirtanya lenne; a második

- i genitivust mutat, ámbár mint magyar i képző is meg

állhat. Legvalóbbszinü a Sirtanya, hol valamely nagy

csata után sokan lettek eltemetve, és a gyásztér azután

várossá alakult át. Bármiként történt e város keletkezése

és elnevezése, annyi áll, hogy e név magyar hangzással,

sőt magyar érteménynyel is bin”)

Abieta. Ez latin szó; tője abies~tis, származéka

abietus-a-um = jegenyés vagy jegenyézett. Civitas v.

villa Abieta = Jegenyés helység. Trissum (Tgwao'v) görög

SZÓ == háromféle: ztó/lingot Tgw'o'ov = Háromvár; talán

három fallal kerített város VON? (nóho'ya őzugo'v V. Ieízog)

Igy a 10 jász város közől 8-nál kimutattuk а ma

gyar hangzást és érteményt; bár ennyit tudnánk a hunok

és avarok városairól is felmutatni!

V. A két utolsó század.

“Kr. u. 180-378.

Történelmi adatok.

A markomann háboru mozgalmai után ismét hall

gatnak történelmi adataink a jászok belviszonyairól; mert

49) Minthogy a Ziridana város neveziémely kiadásban „Ziri

dava“ alakban is előjön, fölvilágosításul megemlítjük, hogy a v betü

n helyébe csak tévedésből jöhetett, mi a görög v és v hasonlatos

ságából és abból származhatik, hogy Erdély keleti határain számos

dava, (vagyis gets.) végzetü város volt. De Erdély nyugati oldalá

tól a Tiszáig nem laktak geták, és nem is fordul elő itt egyetlen

egy dava végzetü város sem, és így azon kiadás hitelesebb e város

nevének leírására nézve, melyben Ziridana áll (nem шпат). Igaz,

hogy a. geta vár0sok is némely kiadásban dana végzettel állanak;

de azok ismét épen ezen alakban hibásak.
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letůnt а történetirók egéröl Dion, és nem tünt fel még

Ammianus Marcellinus. A külháboruk nyomait megleljûk

a többi iróknál is; de а belviszonyokról alig mutatko

zik valami használlmtó adat. A negyedik század második

felében élénkül meg а jászok történelme ismét, Ammianus

Marcellinus által, ki а többi nemzetekéi тенета élénken

rajzolja a. jászok tôi'téneteit is. Ha Dion és Marcellinus

mindern könyve fönmaradt volna, valószinüleg sokkal töb

bet шантаж jász-magyar öseinkröl; de hiában a ра—

nasz, meg kell elégednünk azzal, mit megtalálhatuuk.

Nagy-Konstantin idejében (334.) kezdödött a szolga

jászok lázadása és elszakadása а szaßad-jászoktól. Azok

ЗбЗ-Ьап gyözettek le; de ogyI év тайга, ismét megtagad

ták az engedelmességet, mig végre majdnem teljesen kiir

гамаки)

Földrajzi adatok.

Ammianus Marcellinus leirása szerint a szolga-já

szok közöl azok, kik а Tisza és Duna által képezett fél

szíget alaku vidékeu laktak, amicenses, а Tisza. és.

Temes folyók közt lakók pedig picenses névvel említ

tetnek. Hozzá teszi még, hogy а. Moesiával határos vidéken

а római кают, а taifalok hat-áráu а taifalok, а, nyugati

oldalon а szabad-jászok üidözék а picieket. Ezen elöadásból

világos, hogy а jászok földe csakugyan а Temes folyóig

terjedt, mint ezt шаг Ptolemaeus leirása is gyaníttatá.

A Temes torkolata а Dunának azon részén van, mely шаг

Moesiával határos volt; а taifalok földe pedig Erdély

б°) A ja'szok tiszavidéki államának története а markomaun

háboruig а Kutfötöredékek 8-ik számától а. 73-ikig terjed; ezen

забыл а szolga-jászok la'zadásaig tel-jedö történetet а 74—91. számok

foglalják magukban. Ezen tul а szolga-jászok lázadásai танцам leirva.

a. 92—116. számokban. A jászok történetének végszaka a. 117. szám

tól kezdve а. 135-ik számmal fejeztetik be.
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délnyugati határán шипит) Még Traján császár vette el

а jászoktól ezen temesi részt; de ugy látszìk nem sokára

visszafoglalták azok ismét, söt tovább is terjeszkedtek egé

szen be Erdélyig; merc, midön a. gótok 376—Ьап Kauka

landot (а két Küküllö vidékét) elfoglalák, innen а jászokat

кант kiszorítaniok.52)

Ezekböl az is kitünik, hogy SirtanyaJ és Szuró

чага csakugyan jász városok valának; osak Traján ide

jébenöß) jutottak а rómaiak kezébe, valószinüleg а marko

manu háboruig (106—180), és ezért sorozta azokat Pto

lemae_us а daciai városok közé.54‘)

Népismeradatok

Ammianus Marcellinusból érdekes népismei adatokat

nyerüuk; de ezek шаг semmi uj uyomatékot nem adnak

а jászok nemzetiségének megállapításához. Az mutatkozik

azen iró elöadásából, hogy а jászok,a. quadokkal {015430110

san érintkezvén, barátkozváu, söt velük össze is házasodváu,

lassanként а quad-németek szokásait, viseletét és harcz

modorát вешек utánozni; de azért nemzetì szokásaikból

nem vetköztek ki. A pikkelyesviselet a negyedik század

ban jöhetett а jászoknál divatba, midöu a quadokkal szá

zadok 6ta. barátságban, а victoalakoknál, valamìnt a. thrá

kok és macedouokuál is negyedszázadig (333—358) szám

ůzetésben éltek s a. патоки is megbarátkozának.55)

Nyolvészetiadatok

А metanasta jászok utolsó századából ismét maradtak

51) Amm. Marcellinus XVII. 12. Kutf. 108. sz.

52) Amm. Marcellînus XXXI. 4. Kutf. 129. sz.

5'*’) Dion LXVIII. Kutf. 42. sz.

54) Ptolemaeus III. 8. Kutf. 52. sz.

55) Excerpta. 32. — Amm. Marcellinus XVII. 12..- Kutf.

92. 95. 97. 101. sz.



fenn személynevek 65 egy tárgynév 15, melyekböl 6 1116

gyar nemzetiséget következtetni lehet.

A 358-iki háboru alkalmával 212615 volt а jászok

fejedeime; alvezérek valának: Rumo (vagy Rumen), Zi

nafer, Fragiled 65 115616125“) Egy (111611-1161116116261`

volt Arahar (Aracher).

y Ezek közöl 62 elsö név valószinüleg görögösen van

irva; mert ámbár Marcellinus latin nyelven irta. 16116

1161ш61, de görög uemzetiségü katona. volt, 5 munkáján

igen gyakran érezhetö 6 görög szófüzés és 6 gyakorlat

lanság 6 latin uyelvben. Tehát Zizais 6 1110516111 kiejtéssel

8215261 (vagy Sisa).

A Zinafer 65 Usafer iatiuosított magyar nevek. Az

afer latin szó áfrikait, de barnát is jeleut; tudjuk azt is,

hogy 6 latinban 6 melléknév а fönév után szokott tétetni.

A Zinafer tehát Вина-52111, az Usafer Ватин-112 (vagy

Ваша-62). А jászok beköltözése elött Pannoniában 65 а

Т152а vidékén kelta ózok laktak, kik tehát .a jászoknak

meg is hódolának. Hogy azután а jászokkal összeházasod

ván, rokonságba 15 jöhettek 65 föbb méltóságokra is jut

hattak, igen természetes.

Rumo (vagy Rumen) szintén óz származásu lehetett.

Minthogy ezen név Marcellinusnál accusativban (Вито

116111) jön elö, nem tudhatjuk biztosan, hpgy az alanyeset

n-nel vagy n nélkül mondatott-e ki. Rumen inkább 01611

5261111626511 lehetett, miutáu а negyedik században 11161

ru mun (1'0111611) nyelven beszéltek 6 daciai geták utó

dai. А jászok is oly tiireimesek voltak az idegen nemzeti

ségek iránt mint а magyarok. Fragìied legvalóbbsziuüieg

quad származásu volt, és talán rokonság utjáu emelkedett

alvezérségre. Német érteménye: Frage-ledig (kérdésen tuli).

Az 15 lehetséges, hogy itt betücsere van „Fragelid“ he

5“) Amm. Marcellinus XVII. 12. Kutf. 97. 98. 52.



-127

lyett, Iner esetben а п6ше1 értemény 'Frage-leid (116111651

616116) 1611116.

Ezekbò'l kitetszik, hogy а Szin-aferbeu 62 elsö szó (szin)

teljßsen magyar; 6 8215261 шщуагозап hangzik; а többiek

pedig nem is valának törzsökôs jász-magyarok.

Utoljára találunk még Marcellinusuál egy 163661161

1611111 115216 magyar szót, melyet a. szolga-jászok egyik ve

zére dühében mondott a császárra: 111161116!

Магсе11111115 részietesen elmondja, hogy a. szolga-já

szok egyik vezére, megiátván Constantius császárt az еще]

vényeu állani, @llene szitkozódni kezdett, és szitkai közt

saruját 6 0565261 felé dobá, kiáltván: „marha-, marha!“ 57)

E szavak így magyarul vanuak Marcellinus mun

kájába bejegyezve. Ö ugyau в 526761161 csatajelnek mondja,

melynek kimondása 111611 6 szolga-jászok elöránták ruháik

61611 rejtett fegyvereiket és elöroutottak а hozzájuk be

szélni szándékozó Constantine 0565261 1616, ki gyors lovon

menekûlt meg.

E szavak nem képeztek valódi csata~jeiszót, hanem

csak 6 jászok dühéb kelték fel. Av sarunak (1011656 6 0565261.

felé, ez volt tulajdonkép 6 csatajel. Nem 15 volt е jelenet

reudezett 05616, Ьапет csak egy csöcselék-csoport dühös

rohama. A véres száju demagog valószinüleg iiyformán

beszélt szoigatársaihoz: „Nézzétek azt в, 135652611, ki vérrel

szerzett szabadságtokat elvenni akarja., hogy az isten verje

meg! Rohanjuk meg öt, öljük meg; oda. rohanjuuk, hová

sarumat dobom: haljon meg а. marha, тата!“

Hogy Marcellinus ez utóbbi szavakat csatajelnek vevé,

ez vagy onnét származott, hogy csakugyan csata. kôvetkezett

57) „Quidam ex illis fui-ore percitus truci, calceo suo in

tribunal contorto, тата, тата! quod est apud eos sig-num belli

cum, exclamavit ; eumque sequuta incondita multitudo, vexillo elato

repente barbarico, ululans ferum in ipsum principem forebatur.“

Amm. Marcellinus XIX. 11. Kutf. 116. sz.
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utána, vagy onnét, hogy a csata után a megmaradt szolga

jászok már rettegtek a császár boszujától, és nem merték

megmondani, hogy ők tulajdonkép a császárt nevezték

marhának, hanem inkább Marcellinus előtt csatajelnek

mondák e szót. '

Bármint történt is e jelenet, annyi bizonyos, hogy

а. marha szó magyar köznév, és ezt épen a. szolga-jászok

egyike mondotta, ki bizonyosan anyanyelvén beszélt szolga

társaihoz.

Zárszó

A jelen értekezésben elmondatott, hogy a Don

folyónál Kr. e. 112-ben nyílt meg magyar nemzetünk

ősi hazája és történelme a világ számára, és ekkor

a nagy hun birodalom egyik csoportját képezte a

jász nemzet. E nép Krisztus előtt 90-ben jutott az

_akk0r bejövő sarmaták szomszédságába, és azon rész,

mely a Don keleti partján tanyázott, csakugyan a

sarmaták uralma alá került, kik azután már j ász

m a tá k-nak neveztettek el.

A Don nyugati partján megmaradának a jászok

Mithridat haláláig (Kr. e. 63.); de ekkor megindult

a sarmaták hódító hadjárata nyugat felé is. A jászok

a Feketetenger pártjaihoz huzódtak, de a sarmaták

követék őket, és lassanként ezeket is meghodíták.

Ekkor a jászok, minthogy a sarmat birodalomhoz

csatoltattak, sarmat-jászo knak vagy jász-sarma

taknak kezdének hívatni; de mindenkép iparkodának

a sarmat iga alól menekülni, és talán nem is lettek

teljesen meghódítva. Még egy tekintélyes várost is

alapítanak, mely most is fennáll, ez Jászvásár (Jassy).
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116111611 6 1652011 kôzöl többen, hogy 6 rómaiak

116161611 6111610ш nyilik uj 116261 616161661, 101116116

kedének 5 6 Т1526 vidékén telepedtek meg (Kr. e.

35. k.). Ezeket 6 górög irók átköltözött já.

szoknak (iazyges ше161165166) 116162611 61; 116 6

rómaiak esak egyszerüen sarmatáknak vagy ‚1652-561

Ш6161111611 116116261: 626111111 15. Ugy 161152111, ekkor

nem is tiltekozámak 6 3652011 6 561Ш616 6616265

ellen; mert ezek folyvást terjeszték hódításaikat 62

6526111 nagy sikságon, 65 6 jászok ily hódító паду

nemzethez 161102111 nem tarták szégyennek legalább

6 166161611 61611, kik ilyképen ovakodtak öket 1116316—

11166111 vagy kiirtani. Azonban 6 1652011 ш65 1652161

mindig gyülólték 6 561166161161, 65 61111у116 ellenséges

1666161161 tekinték azokat, hogy 500 évi történelmük

101у6111611 egyszer sem szövetkeztek velök.

Jó 65 116151015 161161026561 közt éltek ök 115261

hazájukban, ügyes . 1101111116161 fenntartván inagukat

62 öket környezö ellenséges népek közt; de megóvták

nemzetiségüket 65 5201165611161 6 hunok beköltózéseig,

kikkel 621611 mint 161161611 rokonaikkal 0552601116116

nak (378).

Ezen történelmi 11116616165 166651116, hogy 6

jászok épen nem 161611611 561Ш61611, kikkel nem is

6111611 rokonságban, 116116111 inkább gyülölték ôket és

kerülték.

Ki 11611 111616116 101610116 f 01616jzilag, hogy ök

a. donmelléki hazájukban 6 hunok szomszédságában 1611

1611, 65 midön 6 Don keleti 0166166 1611011 hunokat

6 561616166 652611 65 116161 1616 111520111611, 6 hunok

egyik esoportja, kiket kis-huuoknak nevezhetünk, 6

Don nyugati 0166166 6161661 6 1652011 5206152665636

ban, mig végre ezek nyugatra. 1162661611‚6 kis-hunok

652611 felé vonulva. kerülték ki 6 561Ш61611 igâját,

Szombathy I. Как. 9
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hol még a masodik szazadban megtalaljuk öket. А

jászok földrajzi helyzete tehat a huuok tarsasagaban

tarta öket, kikkel egy nemzetiséget képeztek.

Tiszamelléki uj hazajukban is egész földrajzuk

magyar nemzetiségükrö] tauuskodik.

Népismei kůlsejük szintén tanusítja, hogy ök

nem sarmatak, hanem a hunok és magyarok roko

nai: életmódjuk, harczmodoruk, viseletük a hunoké

hoz és magyarokéhoz hasonlított, de nem a sarma

takéhoz.

Végül kétségtelenné teszik a jaszok magyar nem

zetiségét fennmaradt 52 avaik, melyek részént 1152

tan magyar szavak, részént magyarosan hangzanak.

Es igy magyar nemzetiségüket a nyelvészeti ada

то]: 15 böveu tanusítjak.

A jaszok sajat régi szavai valanak: arz'más

(hunyó), tanga (lakhely), szíl (hatarszéli folyó), temer

та (tengerìndító), jász (ijasz) és a тата (barom)

köznevek. Varosnevejkben is magyar szavakat tala

lunk: ‚Изд (Iassy), Osko" (Uskeuon), Kein-tanga (Kan

dana), Furt-árka (Pessìum), Partoska (Partisca),

Рати (armak рта), Szuró-vára (гидрида), Sir-tanga

(Ziridana). Személyneveik is magyar érteménynyel vagy

legalabb magyaros hangzassal birtak: Ест >(Fur

tius), Байта (Zantícus), Ватт: (Zizais), Banadás

(Banadasp), Зет-61061" (Barna-szin, Zinafer). Ezek

fejedelmeik és vezéreìk uevei. Volt még egy jasz szar

mazasu vadasz-mester is Rómaban: Mastor (mester).

Ezen elösorolt szók kétségtelen magyar érte`

ményü vagy hangzásu szavak, melyek a jaszok nyel

vén mindennapi hasznalatban voltak, és tiszta ma

gyar érteméuyük a történelmi, fóldrajzi és népismei

adatok altal is tamogattatik. Igy a nyelvészeti, nép

ismei, fóldrajzi és tórténelmi viszonyok egyarant min
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den kétségen kivül helyezik a metanasta jaszok

magyar nemzetiségét, és ezzel együtt a magyar nem

zet kétezer 6165 10116п61ш1 616161 15. Ну 165216165611

fòlderített kétezer éves multtal kevés 116111261 diese

kedhetik. 
.fx/v ~. « «vvv

És most lelkünk elmerenghet nemzetünk kétezer

6165 nagyszerü multjan. Az idök nagy tavolaba 1152—

szaröpíthetjük képzeletünket a gondolat gyors 5261

nyain, 65 kalandozni engedhetjük az iszonyu harczok

és törekvések, az anyag és szellem küzdelmeinek, az

allami, nemzeti 65 egyéni élet valtozatainabbonyo- f

dalmas, de tanulsagos tömkelegében.

Nemzetem, dicsö magyar nemzet! Fennmaradal

te az ellenséges vagy legalabb nem rokonszenvezö

népek tömegében; gondolj erre 65 merits tanulsagot,

tanulj politikai 65 egyéni életbölcseséget öseid 161

ténelmének nyilt könyvéböl. Kerüld egyarant az el

bizakodas vagy elcsüggedés vakmerò'ségeit ; 111611 6

116Ш261‚ ше1у mar a történelem ismert mezejéu is

kétezer évig fennall, fennallhat még 65 fenn fog

allani masik kétezer évig 65 1016111) 15!

Néhany 61 mulva (1888-ban) lesz 6261 616,

hogy Árpad, a magyarnak nevezett nemzet 6156 feje

delme, e 11626 földére lépett; de ugyanakkor lesz

mar kétez er 616 annak, hogy 6 magyar nemzet

mas név 61611 6 nemzetek történelmébe lépett. E

nemzet tóbbször jött a Tisza partjaira hazat alkotni,

65 е honalkotas történelme maga ezer évre terjed.

Magyarország fennallott elöször a Don mellékén

(112. Kr. 6), de alig nyolczvan 61 mulva (Kr. e.

32.) mar megalapítá. a 115261 Iazygiat; 116515262

112 év mulva (378.) megalakult a tiszai Hunnia,

mely nyolozvan 61 ши116 (458.) ismét felbomlott

91S
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ugyan, de fennmaradt Erdély bérczei közt egy töre

déke, a kis Sículia, mely száztíz évig várta roko

nai uj bejövetelét, az avarokat (568.), és ismét

feltámadt Hunnia más néven Avaria; ez ugyan

végre elhanyatlott és idegen uralom alá került, vala

mint a kis Siculia is, de ott sem nyögött sokáig;

888-ban megjött Árpád a magyar rokonokkal és föl

éledt ujra a végleges Hun-ugaria, mostani szép

édes hazánk, a kedves „Magyarország.“ '

Két ezer év hosszu során át a magyar név

külsőleg ugyan változni látszott; de a nemzet nem

változott. E nemzet élt már a történelem előtti kor- '

ban is ugyanazon nyelvvel, ugyanazon- nemzeti szel

lemmel, csak a név változott, ez is csak külsőleg.

Történelme megnyíltával (Kr. e. 112.) már a hun név

ismeretes volt, csak nem használtatott; a nagy hun

tömeg arimás név alatt volt ismeretes, és e hun nép

egyik törzse a hun-i j ász. E törzs alapított először

hazát a Tisza vidékén; aztán jött a főtörzs, a köz

ponti nagy-hun nép, melynek fennmaradt töredéke

később nevet cserélt, hogy az ellenség közt meg

maradhasson, a hun-székely; ismét jött a hun

nép másik tömege, a vár-hun (avar), végre a

hu n-ugar (hungar), mely legvitézebb törzse nevét

vette föl, és lett az egész nemzet államilag és egyé

nileg magyar.

Kétezer éves multtal bir tehát a magyar nem

zet; történelme telve a zordság és nagylelküség, az

eszély és büszkeség, a sziv- és kar-nemesség, a po

gányság és kereszténység, az anyag és sZellem hő

sies küzdelmeivel; de egész hosszu életén áthnzódik

az állami és egyéni életbölcseség és a kíolthatlan

hazaszeretet éltető szelleme, mely mély tanul

ságokat rejt magában.
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A magyar nemzet kétezer éves történelme bő

anyagot nyujt a tudósnak gondolkozásra, a költőnek

képzelődésre, a gyermeknek tanulásra, az érettebb

férfinak és nőnek okulasra, az egész nemzetnek ha

zaszeretete, közszelleme és önbizalma fenntartására,

élesztésére.

Becsüljük meg e nagy és szép történelmet, mely

a nemzet iránytűje az élet tengerén, és szeressük

édes szép hazánkat, melyért őseink oly gyakran és

oly sok vért ontanak!

Légy híve rendületlenül

Hazádnak, oh magyar!

Ez éltetőd, s ha. bukni kell,

Hantjával ez takar;

A nagy világon e kívül

Nincsen számodra hely:

Áldjon vagy verjen sors keze,

Itt élned, halnod kell!
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Idörendi tar/talommutató.

»fn/«Af» А.

А. А tanavidéki jászok.

1. шимми: elött. (-11,2. Kr. e.)

A Krisztus elötti második században a tvanavidékì

scythák átalában arimásoknak (hunyóknak) neveztettek; több

törzsre oszolva egy terjedelmes nyelvcsaládot képezö magyar

(hun) nemzetiséghez tartoztak. . . . 91. 93. 95. 1ар.

A Kr. e. második század végén az arimás (hun

magyar) scythák királya. Szílur elfoglalja a kimmerìai

(krimi) félszigetet és a bosporán fejedelmeket is adózóivá

teszi...............92.1ap.

2. мамаша alatt. (112-63.)

K1'. в. 112. Mithridat vezéreì _Szílur кашу е11еп

háborut vezetvén; fólfedezik а tanavidéki scythák országát,

és ezzel megnyilik a. hun-magyar-jász nemzet történelme. 93. 1.

Kr. e. 100 körül. Mithrídat folytatja és bevégzì a.

háborut Szílur fiai ellen. (Kutfò'töredék 1. sz.) . 1. lap.

Kr. в. 90. Mithridat а rómaiak elleui háboru segíte'

sére behíja. а sauromatákat a Kaspitenger keletì olda

láról, és átengedi nekík az arímások tanyájának egy

részét. (2. sz.) . . . . . .‘ . 1. 93. 95. 99.1ар.

Kr. в. 89. Mithridat а sauromaták és hun-magyar-jász

hadakon kivül más népektôl is gyüjt hadsereget а rómaiak

ellen. (3. sz.) . . . . . . 2. 98. lap.

KI. 9. 88. Mithridat birodalmát a Tana vidékén észak

felé is texjesztî. (4. sz.) . . . . . . . 3. 99. lap.
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Kr. e. 65. Pompeius római serege egy részével a tanai

vidéken táboroz (5. 52.) . . . . . . . . 4. 1ар.

3. Mithrídat шит. (63—1.)

Kr. е. 63. Mithridat halálával a. sauromaták (earma

ták) megkezdik hódl'tó hadjárataikat nyugati irányban; meg

hódítják és beolvasztják а Don keletí oldalán lakó jászokat,

kik ezentúl jász-matáknak (iazamatae) neveztetnek.

(15. 52.) . . . . . . . . . 10. 100. lap.

Kr. е. 60. k. А Don nyugatí oldaláu lakó jászok

(iazyges) а sarmaták miatt visszahuzódnak a Szíl- és Te

штамм. (31. 52.) . . . 23. 101. 102. 103. mp..

Kr. е. 50. k. A jászok а Feketetengertöl a. Karpát

hegyek felé szoríttâtnak. . . . . . . . . 105.1ар.

Kr. 9. 40. k. A jászok а. Karpátok keletí oldalán

Jászvásárt (Jassy) kezdik alapítaui. . . . 109. lap.

K1'. е. 35. k. A jászok egy része а többítöl там а

Tisza. vidékére átköltözik; ezek а görög irók által meta

nasta(átvezetett) jászoknak neveztetnek.(6. 52.) 4. 106. lap.

B. A tiszavidéki jáSzok.

1. А honalapítás. (Kr. e. 35--80. Kr. u.)

KI. e. 35. Daciában belviszályok dulnak, a шашнями

jászok beavatkoznak; Oktavián caesar megkezdi Pannonia

meghódítását. (6. 7. 52.) . . . . . . . 4. 6. lap.

34. Pannonìa és Dalmatia fellázad (7. 52.) 7. lap.

32. Bireviszt dák kìrály megöletvéu, Dacia fo'ldarabol

tatik; a. jászok TíszalI vidékén megtelepednek. (6. 52.) 5. lap.

30. Kotizó а dák fejedelmek közt föhatalomra vergö
dik; а jászok vele tartßmabk.l (8. 52.) . . . . 8. lap.

25. А jászok erô'södnek és daczolnak Augusztus 056.

szár seregével. (9. 52.) . . . . . . . . . 8. lap.
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15. A jászok Thraciában zsákmányolván, a Dunán

visszaszoríttatnak. (10. sz.) . . . . . . . 9. lap.

12. Kotizo dák király elestével а jászok Pannoniában

kalandoznak, felhasználván a. paunonok és dalmaták lázadá

sait, kik ellen Tiberius hadat vezet. (11. sz.) . 9. 1ар.

Kr. u. '7. A jászok Macedonìáig kalandoznak.

(16. sz.) 12. lap.

8. Dalmatie. és Pannonia. а rómaik által végkép meg

hódíttatván, provinciákká alakíttatnak. (16. sz.) . 11. lap.

14. Augusztus császár halálával Pannoniában katonaì

lázadás támad. (17. sz.) . . . . . . . . 13. 1ар.

17. Marbód, а svévek és markomannok királya, hábo

-ruba keveredik Armin cherusk királylyal; a. svévek a che

ruskokhoz pártolnak át, Marbód amarkomannoknál (a. March

folyóig) telepedik meg. (18. sz.) . . . . . . .14. lap.

18. Katualda (Kattwalder) goten vezér Marbódot

Marcomanniából kìůzi; ò' pedig elüzetik Vibil hermundi

vezér által. (19. szám.) . . . ‚ 15. lap.

19. Marbód és Katvalda kìse'röi letelepíttetnek a. March

és Ipoly közt, és a quadok országát alkotják Vannius ki

rálylyal. (19. sz.) . . . . 15. lap.

88. k.Ajászok Pannoniában kalandoznak. (20. sz.) 16. lap.

49. Vannius quad király elůzetìk Vangìo és Sido által

a hermundiak és ligiak segélyével; Pannoniában jász-telep

alapíttatik. (22. 27. sz.) . . . . . . . 17. 21. lap.

69. A jász törzsfönökök Vespasián császár javára Cre

mona ostrománál harczolnak. (24. 25. sz.) . 19. 20. lap.

2. A авт és markamamz hábomk. (80-180.)

81. Domitián csa'szár a kattok ellen hadat indít; a.

jászok és dákok ellen háborut tervez. (32. sz.) . 23. lap.

83. A jászok а, svévek társaságában a lìgiak ellen

harczolnak Moesiában. (33. sz.) . . . . . . 24. lap.
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84. A jászok Domìtián legióját а vezérrel együtt el

ölik. (32. 37. sz.) . . . . . . 23. 25. lap.

88. Deeebal dák király a. jászok segélyével Domitìán

s'eregét meggyò'zì és a esászárt adóíìzetésre kényszerítì.

(34—36. 52.) . . . . . . . 24. 25. lap.

79. k. A jászok az ózokat. adóñzetésre szorítják. (38.

szám.) 26.1ap.

101. Traján császár Decebal dák király ellen hábornt

indít, mely а sarmisegethuzai békekötéssel megszakad 103-ban.

(40. 52.) . . . . . . . . . 27. lap.

104. Decebal а jászoktól, minthogy 5t a rómaiak el

len nem segíték, a Tisza és Temes közti fóldet elveszì.

(41. 52.) . . . . . . . . . . 28.1ар.

105. Traján ismét hadat vezet Decebal ellen. (42.

szám.)............ 29.1211».

106. TrajánaDunán köhidat építtet. (43. sz.) 30. lap.

107. Traján Decebalt legyözì, ez magát megöli, kin

csei fo'lfedeztetnek; Dacia római provinciává alakìttatìk.

(44—46.52.) . . . . . . . . . . 30. 31.1ар.

187. Adrián esászár a jászok elleni háborut békeköíés

sel befejezi. (48. 52.) . . . . . . . . . 32.1211).

138. Adrián magát jász származásu vadász-mestere

(Master) által akarja. megöletnì. . . . . . . 118. lap.

160. k. A jász-telep Pannoniában gyarapodik (49.

szám.)..............33.1ap.

166. A markomann háboru megkezdetik a. jászok és

sok más népek részvéte mellett. (55. 52.) . . . 35. lap.

167. Mark-Aurél Pannoniát választja. tartfízkodási he»

1yéül.(58.sz.) . . . . . . . . . . , 37. lap.

173. A jászok a Duna. jegén csatát vesztenek. (60.

szám.)..............37.lap.

174. A villámos (fulminatrix) аза/ша quadok és jászok

veszteségével végzò'dik. (61. 62. sz.) . . . 38. 39. lap.
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174. A quadok békekötéssel igérik, hogy а jászokkall

nem közlekednek. (63. sz.) . . . . . . . 40. lap.

174. A jászok számüzik Ful-t nevü fejedelmüket.

(65. sz.) . . . . . . . . . . . 41. lap.

175. A markomannok a rómaiakkal békét kötnek. (66.

szám.).......... 42.lap.

175. A jászok Banadzis fejedelmüket fogságba teszik;

Szánti által békét kötnek. (67-70. sz.) . 42. 43. lap.

177. A markomaun háboru ujrakezdödík és tart Márk

Aurél haláláig. (7l-73. sz.) . . . . . 43. 44. 1ар.

180. А markomann háboru Commodus császár álltal

befejeztetìk. (74-78. sz.) . . . . . . 45—48.1ар.

3. А honreudeeés. (180-333.)

200. k. A jászok városai: Öskö (Uskeu), Kántanya

(Kándana), Furt-árka (Pessium), Partoska (Partisan), Párka,

Göröngyvár (Gormanum), Jegenyés (Abieta), Háromvár (Tris

son), Sirtanya (Ziridana), Szuró-vára (Zagáßaga). A jász

telep is fenuáll Pannouiában. (49—52. sz.) 32. 120. lap.

218. А dákok mozgalma. kitörvén, Dacia provinciai
alkotmánya. bomladozni kezd. (79. sz.) .i . . 48. lap.

235. Maximinus Sirmiumból a jászokat ellenò'riznì.

(82. sz.) . . . . . . . . . 50. lap.

237. Maximinus Pannoniát elhagyván, a jászok hadi

шамот kezdenek. (83. sz.) . . . . . . 5() lap.

260. k. А jászok és quadok Pannoniát атак. (84.

85. szám.) . . . . . . . . . . . 50. 51. lap.

272. Aurélián császár kivonja. a rómaiakat Daciából

és Moesiában telepíti 1e. Ezen telep uj vagy parti Dacia

nevet nyer. (86. sz.) . . . . . 51. lap.

276. Probus háboruit bevégezvén, Sirmiumban a виб

lötermesztést behozza. (87. sz.) . . . . . . 51. lap.

288. Carus a jászokkal háborut viselvén, a. persák

ellen indul. (88. sz.) . . . . . . . . . 52. lap.
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298. Diocletián császár a jászokat meggyözi, és a. hadi

foglyokat a római birodalomba telepítì. (89. sz.) 52. lap.

804. Konstantin császári herczeg a jászok elleni 116

boruban kitünteti magát. (90. sz.) . . . . . 52. lap.

330. Konstantin császár a gótok ellen segélyt kérò'

jászoknak segélyt ad. (91. sz.) . . . . . . 53.1ap.

4. Az (тата hang/athis. (333-378.)

333. Konstantin császár a. jászok ellen hadat ìndít. A

szolga-jászok uraikat elüzik; ezeket a császár a birodalom több

helyére telepíti. (92. 52.) . . 53. lap.

336. Konstantin a gótokat a (tengermelléki) 3652011

fóldén meggyözi. (93. sz.) . . . . . . 53. lap.

356. A 3652011 Moesiát és Pannonìát háborgatják. (94.

53.1ap.

358. A 3652011 6 quadokkal együtt Pannoniában és

Moesiában kalandoznak. Ekkor a jászok 11161- a quadok vi

_ seletét és szokásait kezdék utánozni. (95. sz.) . 54. lap.

358. (mározius végén.) Constantius a Dunán hidat

veretvén, megtámadja a jászokat hazájuk déli oldalán (96.

szám.) . . . . . . . . . 54. lap.

358. (ápril.) Constantius a quadok fóldén folytatja. a

hadjáratot. A quadok, utánuk a jászok is Sziszai fejedel

mük által békét kérnek; majd Rumon, Szináfer és Uzáfer

alvezérek is békét nyernek a. császártól. (97—102.) sz. 55. lap.

358. (május.) Constantine megtáxnadja a szolga-jászo

kat а Duna jobb partján. (103-105. sz.) . . 58 lap.

358. (junius.) Az amici szolga-jászok, azután a picick

leveretnek, a. megmaradtak а. birodalomba telepíttetnek; a.

szabad-jászok birtokaikba. visszahelyeztetnek (106—111.

526ш.).......... 60.1ар.

359. (febrnár.) A széttelepített szolga-jászok vissza

szökvén, Pannoniát háborgatják; Constantins Sirmiumból

csapatokat küld ellenük. (112-114. sz.) . . . 63. lap.

szám.)
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359. (april.) Acimincumnál (Kamenicz) Constantine

összehíja a szolga-jászokat, kik egyik vezérük „marha“ ki

áltása után a császárra rohannak. (115—117. sz.) 64. lap.

362. Julián 0565261` a. jászokról és zsidókról kedvezöt

lenül nyilatkozik. (118. 119. sz.) . . . . . 66. lap.

371. A quadok királya Gabin (Gawein) а. rómaì kor

mányzó által meggyilkoltatván, Pannonia a quadpk és já.

szok által pusztíttatik. (120 125. sz.) . . . 67. lap.

375. Constantius boszuló hadjáratot vezet a quadok

és jászok ellen, melynek bevégzése ntán Bregetioban (Szöny)

a békekötés alkalmával szélhl'idésben meghal. (126-129.

szám.) 70.1ap'.

375. A hunok bejönnek Europába s a keleti gótokat

legyò'zik; harezmodoruk és szokásaik hasonlítnak а jászoké

ihoz. (130. 131. sz.) . . . 72. lap.

376. A hunok jöttére a Duna és Kárpátok közti né

pek bolyongani kezdenek. (132. 133. sz.) . . 74. lap.

377. А jászok a hunokhoz csatlakoznak. (134. sz.) 74. lap.

378. Adrianopolnál Valens császár elesik és a 11611161

népek gyò'znek. (135. sz.) . . . . . . .  75° 18'P~
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Sorrendi tárgymutató.

VVVVV\

Feiajániás . . . . . . . . . . . L . 111.1ap.

Eiöszó..............vn.„

Elsörész.

Kutfötöredèkek.

А Krásztus elöttz' займа.

Mithridates (112-63.) 1_5. sz. . . . 1. „

Octavianus (44—0—14.) 6—11. sz. . . . . 4. „

Elsò' займа.

Augustus végévei (1_-14.) 12—16. sz. . . . 9. „

Tiberius (14-37.) 17-21. sz. . . . . . . 13. „

Claudius (4l-54.) 22. sz. . . . . . . . 17. „

Otho és Vitellius (69.) 23. sz. . . . . . . 18. „

Vespasianus (69-78.) 24—31. sz. . . . . . 19. „

Domitianus (81-96.) 32—37. sz. . . . . . 23. „

Nerva (96-98.) 38—39. sz. . . . . . . 26. „

Másodz'lc займа.

Traianus (98--117.) 40—46. sz. . . . . . 27. „

Adrianus (117-438.) 47-48. sz. . . . . . 32. „

Antoninus Pius (13S-161.) 49-54. sz. . . . 32. „

Marcus Aurelius (161—180.) 55—73. sz. . . 35. „

Commodus (ISO-192.) 74-78. sz. . . . . 45. „
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Нити/шанс század.

Macrinus (217-218.) 79. sz. . . . . . . 48. lap.'

Alexander Severus (222-235.) 80-81. sz. . . 49.

Maximinus (235-238.) 82-83. sz. . . . . 50. „

Gallienus (259-268.) 84-85. sz. . . . . . 50. „

Aurelianus (270-275.) 86. sz. . . . . . . 51. „

Probus (275-276.) 87. sz. . . . . . . . 51. „

Carus (282-284.) 88. sz. . . . . . . . . 52. „

Negyedik század.

Diocletianus (284-305.) 89—90. 52. . . . . 52. „

Constantinus (306-337.) 91-93. sz. . . . . 53. „

Constantius (337-361.) 94-117. sz. . . . . 53. „

Julianus (361--364.) 118—119. sz. . . . . 66. „

Valentinianus (364-375.) 120-129. sz. . . . 67. „

Valens (375-378.) 130-135. sz. . . . . . 72. „

Második rész.

_A. metanasta. завис]: magyar

nemzetisège.

Átmenet. (Katona. Hornyik. Gyárfás.) . . . . 79.

l. A jászok öskori történelméuek ниши.

Pomponius Mela (15. 52.) és 94. 109. 117.1apon. 83.

Strabon (4. 6. 12. 14. sz.) és 93. 99. 101. 108. 1. 84.

Plinius (26—31. sz.) és 102. 120. l. . . . . 85.

Ptolemaeus (49-54. sz.) . . . . . . . . 85.

Justinus (3. sz.) . . . . . . . . . . . 87.

Florus (8. sz.) és Freinhemius (1. 2. sz.) . . 87.

Tacitus (18. 19. 21-25. 38. 39. sz.) és 120. 1. 87.

Dion Cassius (5. 7. 10. 11. 16. 17. 33-36.

40-44. 47. 48. 56-73. 76-80 sz.) és

101. 118. lapon . . . . . . . . . 88. „

Suetonius (32. sz.) . . . . . . . . . . 88.

38u32333
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Entropius (37. 45. 55. 84. 86-89. sz.) . . . 88. lap.

Herodianus (74. 75. 81-83. sz.) . . . . . 88.

Aurelius Victor (9. 20. 46. 85. 111. sz.) . . 89.

Ammianus Marcellinus (94—110. 112-135. sz.) 89.

Excerpta auctoris ignoti (90-93. sz.) . . . 89. „

II. A jászok а Tana vidékén.

I. мамаш elött. (Кг. е.—11‚2.)

Történelmi adatok. . . . . . . . . . . 91.

Földrajzi adatok (Arimások.) . . . . . . 93. „

Nyelvészeti adatok (Arimás. Tana [103 . . 94.

II. .Mithridat a-latt. (112—63.)

Történelmi adatok . . . . . . . . . . 98.

Földrajzi adatok (Kaspi sarmaták) . . . . . 99. „

Népismei adatok . . . . . . . . 100. „

Nyelvészeti adatok (Iazyges. Szíl. Temerind.) . 100. „

III. Míthïídat тоги. (63—1.)

Történelmi adatok . . . . . . . . . . 104.

Földrajzi adatok . . . . . . . . . . . 106. „

Népismei adatok (Rhoxalánok. Ös-hunok véresküje.) 108. „

Nyelvészeti adatok (Jászvásár.) . . . . . . 109. „

III. A jászok a Tisza vidékén.

. IV. А két elsö этюд.

Történelmi adatok . . . . . . , . . . 110. „

Földrajzi adatok. (A metanasta jászok városai.) . 112. „

Népismei adatok (Sarmat-jászok.) . . . . . 117. „

Nyelvészeti adatok. (Mastor [101. 1.] Furt. Bana

dás. száuu. _ бека. Göröngyvár. Kanta

nya. Furtárka. Párka. Partoska. Szuróvára.

Sirtanya.. Háromvár. Jegenyés.) . . . . 118. „
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V. A két utolso' század.

Történelmi adatok . . . . . . . . . . 123. lap.

Földrajzi adatok . . . . . . . . . . . 124. „

Népismei adatok. (Divatváltozás.) . . . . . . 125. „

Nyelvészeti adatok, (Sziszaì. Ваша-82111. Barna

Óz. Marha.) . . . . . . . . . . . 126. ‚,

Zárszó . . . . . . . . . . . . . . 128. „

I. Idò'rendi tartalommutató . . . `. . . . 134. „

П. Sorrendi tartalommutató . . . . . . . 141. „

Jаvítandók.

A 6. számu töredék fólé (4. lap) czímül irandó: Octavianus

(44-0-14). — А kutfötöredékek négy számánál az évszámok így

javitandók: 24. (69), 25. (69), 58. (166), 73. (177). -- A 96. lap

l0) jegyzetében az elsö görög szó: Meraëù.





  

592?
AUKcló

 

 

 

 

  



DB 9

0396

1875

 

Èzomhathyy Ignâ- ’

CZ. v n ,

Kutfotorede*

как g magyaçgk

tortenelme дав:

korszakahoz (Kr.

9. 112-378 КР. u.)

a,metansasta

jaszak mr

nemgeti

megalb

Vale

l
/

19 Szombathyv Жди;—

5 cz» y n I

Kutfotorede

kgk 9 magyargk

tortenelme дав:

korszakahoz (Kr.

e» 112'378 КР. u.)

aImetansasta

Jaszok magyar

: ТНЕ UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



U of Chicago

42729393

  


