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Felelős vezető
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ELŐSZÓ
Aranka György Erdély-története
Aranka György (1737–1817) személyét elsősorban tudományszervezőként, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság titkáraként és mozgatórugójaként ismeri a szakirodalom, gyakran emlegetik Kazinczy Ferenc levelezőtársaként és vitapartnereként, anélkül azonban, hogy saját munkái a
nagyközönség számára ismertek lennének. Aranka azonban íróként, költőként, fordítóként és forráskutatóként is igen jelentősnek tekinthető tevékenységet fejtett ki a 18–19. század fordulóján.1 Életében igen kevés műve
látott napvilágot, főleg a rövidebb terjedelmű röpiratok (a Nyelvmívelő
Társaság megalakulása idején írott szövegek), fordítások, rövidebb elmélkedések, valamint versei jelentek meg.2 A halála utáni csaknem kétszáz
esztendőben történtek kísérletek a hatalmas kézirathagyaték feldolgozására, a kutatások azonban rendre abbamaradtak. A részleges levélváltásközlések (többnyire Enyedi Sándor, Jancsó Elemér kiadásában), az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság által tartott gyűlések jegyzőkönyveinek
kiadása3 viszont felhívta a figyelmet arra a kéziratanyagra, mely feldolgozásra vár. Ennek hatására az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretein belül
2000-ben újraindult az Aranka-kutatás, a heterogén anyag feldolgozására
Egyed Emese irányításával kutatócsoport alakult. A csoport ennek a nagyon gazdag és változatos anyagnak a rendszerezésére és értelmezésére
vállalkozott, olyanformán, hogy a különböző tematikákat az egyes kutatók
habitusához és kompetenciájához igazítva jelölte ki. Ennek a kutatásnak az
1 Életéről és munkásságáról még nem született monografikus munka, írói és tudományszervezői munkáját legteljesebben Király Emőke foglalta össze doktori disszertációjában. Ld.
Király Emőke, Aranka György, az író és tudományszervező. Doktori disszertáció, Kolozsvár,
2006.
2 Nyomtatásban
3 Jancsó

megjelent munkáinak jegyzékét ld. Király, i.m., 180–181.

Elemér, Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai, Akadémiai Kiadó, Bukarest,

1955.
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eredménye a 2004-ben megjelent tanulmánykötet,4 amely hatásosan hívta
fel a figyelmet arra, hogy a hagyaték vizsgálatában elkerülhetetlenek az
egyes tudományágak közötti átjárások, hiszen Aranka György olyan szerepeket vállalt magára, amelyek csupán egy korábbi, polihisztornak nevezett
magatartásból érthetőek meg. A munkába külső kutatók is bekapcsolódtak, ennek hatására egyre több szövegkiadás és -értelmezés is megjelenhetett.5
Mindezen pozitív elmozdulás ellenére Aranka történetírói és forráskutatói munkájáról még mindig igen csekély a tudásunk.6 Ez természetesen
nagyrészt annak tulajdonítható, hogy életében csupán két történeti tárgyú
munkája jelent meg, a kéziratban maradt történetírók számbavétele, valamint Hunyadi János eredetéről szóló értekezése.7 Forrásgyűjtő munkája,
történeti tárgyú elmélkedései csak a szakemberek számára voltak ismertek, akik nagyon gyakran lesajnáló hangnemben beszéltek ezekről, különösen, ha a korszak elismert történésze, Benkő József munkamódszere
felől közelítettek Arankához.8 A nagyobb közönség számára a Csíki Székely Krónikával kapcsolatos kutatásai váltak ismertté, 1905-ös kiadásában
ugyanis Szádeczky Lajos a latin nyelvű krónika-szöveg mellé Aranka magyar nyelvű fordítását helyezte,9 a későbbi feldolgozások is legtöbbször
ezt, valamint Arankának a krónikával kapcsolatos levelezését közölték. A
további szövegek kevésbé ismert volta azzal magyarázható, hogy 1950ben, amikor az önállóságától megfosztott Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményei anyagát (benne a legtöbb Aranka-kézirattal) szétbontották és különböző őrzési helyekre vitték, Aranka György hagyatéka is különböző intézmények birtokába került, egy részüket pedig később elzárták a kutatás
elől.

4 Egyed Emese (szerk.), Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről, EME
kiadása, Kolozsvár, 2004.
5 Aranka György erkölcsfilozófiai és nyelvműveléssel foglalkozó szövegeinek egy részét
tartalmazza az alábbi kiadvány: Dávid Péter–Biró Annamária (s.a.r.), Dávid Péter (bev.),
„. . . tsekély vélekedésem szerént. . . ” Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai,
Szeged, (Fiatal Filológusok Füzetei, XVIII–XIX. század, II.), 2007.
6 Ehhez ld. Biró Annamária, „azt a’ bojtorján, izgága Sophista mesterséget a’ Kritikát nem
tanultam, se nem tudom.” Aranka György történetírói munkásságáról, in. Erdélyi Múzeum
2007/3–4 (Felvilágosodás, Erdély című konferencia anyaga) 261–272.
7 Aranka György, Az erdélyi kézírásban lévő történetíróknak esztendőszám szerint való lajstroma,
Kolozsvár, 1791.; Aranka György, Két értekeződés. Az 1809-ik esztendőnek el-temetése, Gubernátor
Hunyadi Jánosról, Kolozsvár, 1811.
8 Éder

Zoltán, Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.
9 Szádeczky

Lajos, A csíki székely krónika, MTA kiadása, Budapest, 1905.
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A közvetlen utókor azonban még tisztában volt Aranka történeti kutatásainak jelentőségével. Székely Márton, Aranka György első életrajzírója a Tudományos Gyűjteményben megjelent szövegben így fogalmazott:
„[Aranka György] felemelkedett a magyar nemzet történeteire is, mely visgálódásában micsoda szövétneket gyújott a mi historiáink homállyában, az a derék hazafiú, kinek birtoka alá fognak jutni az Aranka írásai, talám közönséges látásra fogja
hozni a következendő időben. Ne is titkolja el, akár ki légyen valaha az a birtokos,
és mind dicséretet, mind hasznot fog nyerni a háládatos maradéktól. Ugyan csak
azon írások közül név szerént emlitem a székely nemzetről készitett könyvét, és
ismét azon feleleteit, melyekkel ellene ment a göttingeni Schlözer professor erdélyi
szászokról készített vagdalózó, s nem egész meggondolással írtt könyvének.”10
Székely Márton két konkrét munkát említett: a székelyek történetét,
illetve az August Ludwig Schlözer szászokról szóló könyvére11 írott cáfolatot. Az Aranka-hagyaték több éves tanulmányozása után, úgy gondolom
teljes bizonyossággal állítható, hogy ebben a formában ez a két munka
nem létezik. Ahogy nem létezik a címben megjelölt Erdély-történet sem.
A továbbiakban tehát a most közreadott szöveg, a Székely Márton által
emlegetett munkák, illetve az Aranka-hagyatékban található kéziratok viszonyát vázolom.
Az Aranka-kutatások körében szinte már közhelyszerű állításnak tűnik, hogy 1793-ban a Kéziratkiadó Társaság hivatali gyűjtőútra küldte
Arankát, hogy felmérje és összeírja az Erdélyben (különösen a Székelyföldön) fellelhető történeti munkákat, tárgyi emlékeket.12 Személyes feladatai
között nem csupán oklevelek, kéziratos történetírások és könyvek lelőhelyeinek feltérképezése szerepelt, hanem „a Marosszék tisztségeinek nemek és
ágok szerint való viselésének (. . . ) kidolgozása”, illetve „Kászonszék eredete leírásának, a kiadásra való elkészítése a lajstromban legelöl, hasonlóképpen reám bizattatván: annak eredeti kézirását felkeressem.”13 Tehát két történeti forrásként is
hasznosítható iratot kellett volna megtalálnia, a marosszéki tisztségneveket tartalmazót és egy Kászonszék történetével foglalkozó dokumentumot.
Az első feladatból ezen útján semmit nem tudott megvalósítani, ugyanis
10 Székely Márton, Méltóságos Aranka György Úrnak élete, Tudományos Gyűjtemény, 1818, 68–
91.
11 August Ludwig Schlözer: Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen,
Göttingen, 1795–1797.
12 Ld. Vass József, Adalékok Erdély kiadatlan magyar történetíróihoz, Új Magyar Muzeum, 4.
Évf., 1854., I. köt., Pest, 401–426., Fekete Magdolna, Egy útleírás filológiai tanulságai. Aranka
György jelentése erdélyi tudományos utazásáról, in. Egyed Emese (szerk.) Az emberarcú
intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről, EME kiadása, Kolozsvár, 2004. 27–54, Király,
i.m., 128–130.
13 Fekete,

i.m., 43.
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nem bukkant rá a tisztek neveit felsoroló kéziratra, a második feladat tárgyát képező, Kászonszék történetéről szóló kéziratra gr. Lázár Istvánnál
akadt. Ekkor kezdődött a témák iránti érdeklődése, majd folyamatosan
foglalkozott a később előkerült szövegekkel az 1800-as évek kezdetéig,
majd pedig mindkettőt beépítette szintézisébe. Kászonszék Csíkszéktől
való elválásának története és ennek szövege ismert a történeti kutatások
számára. Annak ellenére, hogy a Székely Oklevéltár14 is közölte, az eredeti
kézirat hiányában máig sem tisztázott, hogy mikor keletkezett a szöveg.
Valószínűleg nem a 15. században, ahogyan ezt a szöveg ismeretlen szerzője állítja, és ahogyan Aranka is elfogadta, hanem sokkal későbbi. Aranka
szintézisének szempontjából azért bírt nagy jelentőséggel, mert bizonyítékát látta benne annak, hogy a székelyek nemek és ágak szerint strukturálták társadalmukat. Ahogyan Marosszék főhadnagyai és főbírái is ezért
kerültek be a későbbi munkába, annak ellenére, hogy itt sem maradtak
fenn az eredeti variánsok. Ezek a szövegek viszont nem tekinthetők a
Székely Márton által megnevezett székely-történetnek. Ellenben az az oklevélgyűjtemény, melyet Aranka 1797-ben kezdett el tervezni, már sokkal
inkább tekinthető ennek.
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárában, mely ma az Állami Levéltár
Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében van, az Aranka György gyűjteményben két olyan szöveg is fennmaradt, amely a székelyek történetének
vázlatát képezhette.15 Egy kötet tervéről van szó, melyet Aranka nyolc
fejezetre osztott, s ennek bő vázlatát jegyezte le. Valójában a már korábban elkezdett kutatásait és gyűjtőmunkája eredményeit készült összegezni:
nyomtatott és kéziratban maradt narratív forrásokat közölt volna (Benkő
József, Lakatos István, Nagy Máté, Cornides Dániel, Bod Péter szövegeit,
Kászonszék történetét, a tisztek felsorolását, Csíki Székely Krónikát, a Ferdinándnak szóló 1552-es jelentést, Kovachich kutatásainak eredményét);
a harmadik fejezetben a székelyek privilégiumait közölte volna, a következő nagyobb egység pedig a székely tisztségekre vonatkozó oklevelek
gyűjteménye lett volna. Két külön fejezetben értekezett volna a székelyek
kapitányairól, illetve bíráiról, valamint a Székelyföldön kívül élő székelyekről. A nyolcadik fejezet olyan források gyűjteménye lett volna, amelyeket ugyan már megjelentettek, de a kommentárokban nem figyeltek oda
a székelyeket illető részekre (pl. Andreanum és más adománylevelek).
Annak ellenére, hogy a Társaság gyűlésein nem kezelték hiteles forrásként
a Csíki Székely Krónikát, sőt levelezése szerint Aranka maga is kételkedett
14 Szabó Károly (szerk.) Székely Oklevéltár I., Magyar Történelmi Társulat kiadása, Kolozsvár,
1872, 297–302.
15 Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében, Aranka György gyűjtemény, 5. csomó.
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a forrásként való felhasználhatóságban,16 az oklevélgyűjteményben már
közreadta volna (ez esetben nincs utalás arra, hogy kommentárral is ellátta
volna), néhány forrást pedig csupán azért épített volna a munkába, mert
alátámasztják az 1533-ra datált krónika állításait. Batthyány Ignác püspök
azonban szkeptikusan viszonyult a tervezethez, első megjegyzése a címre
vonatkozott: „igaz, hogy nem nagy Diplomatarium Siculicum fog ezekbül ki
sülni.” Mártonfi József sem értett egyet a tervezettel, így Aranka egy időre
félretette kezdeményezését, a már elkezdett források begyűjtésénél tovább
nem mozdult a kiadvány ügye. Véglegesnek tekinthető szövegvariáns
nem maradt fenn a hagyatékban, az anyagok egy részét azonban Aranka
később újra és újra felhasználta kutatásaiban.
Az egyetlen olyan munka, amelynek kidolgozásában a Nyelvművelő
Társaság tagjai valóban összefogtak, az úgynevezett Csíki Székely Krónika.
Ez a székelyek történetét tárgyaló munka állítólag 1533-ban keletkezett,
csupán egy 1695-ös másolat alapján ismert latin nyelvű töredékes forrás,
mely a székelyek erdélyi megtelepedését tárgyalja a kezdetektől az (állítólagos) megírás időpontjáig, azaz 1533-ig. A 17. századi változatot másolta le Farkas Nepomuk János és küldte el a Nyelvmívelő Társaságnak
1796-ban. Mivel a kézirat tökéletesen felhasználható volt a készülő székely történetben és olyan adatokkal látta el a Társaság tagjait, amelyeket
egyetlen más forrás sem tartalmazott, különös hangsúlyt fektettek a kézirat
hitelességének bebizonyítására, hogy elkerüljék a későbbi támadásokat. A
dokumentum kutatástörténete hosszú múltra vezethető vissza, amelynek
során bebizonyították, hogy csupán hamisításról van szó, a Sándor család
birtokperében használták bizonyító erejű dokumentumként.17 A krónika
szövege azért is illeszkedett a megkezdett kutatások körébe, mert ugyan16 Ld. Johann Christian Engelnek írott levelét, in. Kubinyi Ágoston, Engel János Keresztély’
levelezéseiből, Magyar Academiai Értesítő, 1855, 475. A Csíki Székely Krónikáról írja: „Mi mindazonáltal úgy gondoltuk, hogy közönségessé tegyük ugyan, de de nem úgy mint hiteles és
kéttség kívül való irást, vagy kutfejet: hanem mintegy igen különös Jelenést – phoenomenont
– a történet irok rendibe, olly czéllal: hogy majd idővel, most a Tudósok a régi Irásokkal,
Levelekkel báno Urak figyelmetessége fel ébresztetvén, igassága vagy hamissága meg bizonyitásához nagyobb készlettel lehessen nyulni.”
17 A krónika hamisítvány voltát bebizonyította Szádeczky, i.m. A krónika Nyelvmívelő Társaságban betöltött szerepéről Berki Tímea, Aranka György és a Csíki Székely Krónika, in.
Egyed Emese (szerk.) Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről, EME kiadása, Kolozsvár, 2004, 55–62. A szöveget többen is kiadták azután, időközönként újra és
újra felerősödnek azok a hangok, amelyek a hitelességet kívánják bizonyítani, ezek mára
már általában politikai irányzatokhoz kötődnek. A krónika szerepéről a székely nemzeti
öntudat kialakulásában értekezett Hermann Gusztáv, Rendiség és nemzetiségi identitástudat a
székelyeknél, Aetas, 1993, 40–56, a hamisítványok szerepéről pedig Hermann, Az eltérített múlt.
Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda,
2007.
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azt a hun-székely leszármazási vonalat követte, mint a korszak erdélyi
magyar történészeinek nagy része, így hatásos forrásként lehetett volna
felhasználni Schlözer és követői ellen, akik ezt az eredetet megkérdőjelezték. A magyarokkal való rokonság hangsúlyozása ellenére a szöveg kiemeli a székelyeknek a magyaroktól való elkülönülését, hiszen az Erdélyben megtelepedett nemzetnek a krónika szövege szerint saját vezetője volt,
„egy rabanbán fő igazgató vezér”, sőt saját törvényeik is, amelyek közül
Árpád néhányat át is vett a saját népe számára. A saját, egyben sajátságos
törvénykezési szokások, a társadalmat strukturáló nem és ág fogalmai, a
katonai szolgálatban való részvétel arra szolgáltak remek bizonyítékként,
hogy nem egy barbár néppel állunk szemben, hanem a civilizációs eszközöket korán elsajátító, saját társadalmi rendet kialakító népcsoporttal.
A szöveget tehát egyrészt a kulturális emlékezet18 részévé kívánták tenni,
másrészt pedig a nyugati kihívásokra adott válaszként szerették volna felhasználni. Aranka a latin nyelvű szöveget szétküldte munkatársainak,
hogy véleményt mondjanak róla. A folyamatosan beérkező jegyzetek, a
bizonyító erejű források vagy a kételkedő, alapos elemzésre támaszkodó
munkák ellenére a krónika körüli kutatások egy idő után megszűntek.
Nincs világos magyarázat arra, hogy a Társaság miért nem jelentette meg a
szöveget, hiszen, ha még bizonyítottnak is tekintették hamisítvány voltát,
az Aranka által használt curiosum formájában kiadhatták volna. Aranka
azonban erről a munkálatról sem mondott le egészen, és szövegkritikai
jegyzetekkel bizonyító erejű forrásként beépítette az 1810-es évekre elkészülő nagy munkájába. Voltak tehát kezdeményezések a székelyek történetének megírására, de a kutatások általában megtorpantak és a Nyelvmívelő
Társaság végül nem jelentetett meg ilyen jellegű munkát.
A későbbiekben Aranka egyedül folytatta ezeket a kutatásokat, és sajátságos módszerrel egybeépítette az August Ludwig Schlözer könyvére írott
cáfolatok egyik legkidolgozottabb variánsával.
Schlözer Kritische Sammlungen zur Geschiche der Deutschen in Siebenbürgen című könyve 1797-ben jelent meg. A korban „szász könyv” nevezet
alatt elhíresült könyv három kötetből áll, az első kötet a szász történelemre
vonatkozó okleveleket tartalmazza (Erstes Stück: Urkunden), a második
történelemkritikai fejtegetéseket a különböző népek történetéből, különös
tekintettel a betelepedések különböző módjaira és ennek jelentőségére a
népek fennmaradásban, illetve eltűnésében (Zweytes Stück: XII. Kritisch historische Untersuchungen zur Geschichte der Madjaren, Petscheneger und Cumaner oder Polowzer – ingleichen das Coloniewesens überhaupt und der deutschen
18 A kulturális identitásról ld. Assmann Jan, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai
identitás a korai magaskultúrában, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1999.
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Colonien in Ungarn und Siebenbürgen insbesondere), a harmadik kötet pedig
II. András privilégiumlevelét tárgyalja (Privilegium Andreae II. vom J. 1224.
mit einem Commentar).
Schlözer abból a feltevésből indult ki, hogy Erdély földjét csupán a
szász betelepedők segítségével lehetett a magyar királyság részévé tenni.
A szabadság, nemzet, egyenlőség fogalmak nem ideák szintjén jelentek
meg, hanem konkrét privilégiumokat jelentettek, viszont amennyiben ezek
az előjogok dokumentumokkal nem bizonyíthatók, nemlétezőknek titulálta őket. II. Géza betelepítésétől kezdve tárgyalta a szász történelmet,
ezáltal leépítette azokat a szász kísérleteket, amelyek ebben a korszakban
még mindig a géta–gót–dák–szász kontinuitásra építettek. Főbb állításai
a következőképpen foglalhatók össze: nem fogadta el Erdély Töhötöm általi meghódoltatásának gondolatát, és azzal sem értett egyet, hogy Szent
István elfoglalta volna Erdélyt. Szerinte Erdély csak a szászok behozatala
után tartozott valóban Magyarországhoz, addig tulajdonképpen a besenyők legelőnek használták ezt a területet. Ezzel azt bizonyította, hogy
a szászoknak ugyanolyan a helyzetük volt Erdélyben, mint a magyaroknak Európában: „Für das neure Europa sind die Ungern eben so hospiter, wie
die Deutschen für das heutige Siebenbürgen.”19 A szászok terjesztették el a
civilizáció különböző formáit is a területen. A magyarok ezzel szemben
szerinte az irokézekéhez hasonló vad államformát alapítottak meg, amely
eleve jogtalanságra épült, ugyanis nem bizonyítható, hogy az erdélyi nemesség képviselői valóban vérük ontásával szerezték volna meg Erdélyt.
Anonymus és Thuróczy munkái számára elfogadhatatlan források voltak,
állításaik cáfolandó pontokként jelentek meg kötetében. Az önálló fejedelemség korát a szászok esetében szenvedéstörténetként mutatja be, amikor
nem csupán privilégiumaik és kultúrájuk volt veszélyeztetve, hanem teljes
nemzeti létük is.20 Munkájának összeállításában csakis már megjelent oklevelekre támaszkodott, az általa kidolgozott forráskritika módszerét használta.21
Aranka György Schlözer szász könyvéről a megjelenésnél sokkal korábban tudomást szerzett. A Göttingában tartózkodó peregrinusok értesítették a készülő munka jellegéről, és arra is felhívták a figyelmét, hogy
19 Schlözer, i.m., 168. „A mai Európában a magyarok ugyanolyan jövevények, mint a németek a mai Erdélyben.”
20 Schlözer,

i.m., IX.

21 Schlözer

könyvének elemzését ld. Martin Peters, Altes Reich und Europa. Der Historiker,
Statistiker und Publizist August Ludwig (v.) Schlözer (1735–1809), LIT Verlag, Marburg, 2000.
Aranka cáfolatait, Biró Annamária, Szerzői szerepértelmezés és irodalmi gyakorlat az Aranka–
Schlözer vita tükrében, in. Csörsz–Hegedüs–Tüskés (szerk.) Historia Litteraria a XVIII. században, Universitas Kiadó, Budapest, 2006, 331–351.
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azt minél hamarabb meg kell majd cáfolni, különben a nyugati közgondolkodásban olyannyira rögzülnek a göttingai történész elképzelései, hogy
azokat nehezen lehet majd bármilyen más nagyobb lélegzetű munkával
módosítani. Aranka célja tehát az volt, hogy minél hamarabb hozzájusson a megjelent kötetekhez,22 és annak ellenére, hogy levelezőtársai Benkő
Józsefet nevezték meg a hiteles cáfolat lehetséges megfogalmazójaként, ő
maga kezdte meg az egyelőre csupán egy antirecenzió terjedelmű cáfolati
pontok meghatározását.
1798 februárjában olvasta fel Aranka első ízben a Schlözer könyvére
írott jegyzeteit a Nyelvmívelő Társaság gyűlésén. A gyűlés jegyzőkönyvében megjelentetett rövid tartalmi kivonat23 arra enged következtetni, hogy
a felolvasott cáfolat azonos azzal a szöveggel, amely a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár különgyűjteményében Ms. 21 jelzet alatt található,24 vagy annak
egy korábbi változata.
A Társaság gyűlésein a későbbiekben már nem különálló munkaként
olvassák fel a cáfolatokat, hanem az erdélyi nemzetek pecsétje vagy pedig a Csíki Székely Krónika vonatkozásában, mintegy előkészítve egy olyan
szintézist, amelyben ezek a tematikák végül egymás mellé kerülnek.
A felsorolt tematikák és kérdéskörök Aranka munkásságában 1800
után összemosódtak. A Mártonfi József püspökkel folytatott levelezés is
azt bizonyítja, hogy a párhuzamosan végzett forrásgyűjtés, oklevelek sajtó
alá rendezése, a Csíki Székely Krónika és a székely eredetkérdés nem választhatóak el egymástól. Mindezekhez társult Schlözer könyvének cáfolata,
melynek az volt a fő tétje, hogy bebizonyítsa, Erdély földjét a székelyek és a
magyarok tartották meg a magyar korona számára. Ebben az esetben már
nem foglalkozott eredetkérdésekkel, általában csupán mellékes szálként
kezelte ezeket. Egyedül az erdélyi románok eredetére tért ki bővebben,
a korszak elképzeléseitől eltérően elismerte, hogy a honfoglaló magyarok
velük harcoltak az Erdélybe való betelepedéskor. A Székely Márton által
emlegetett cáfolat is több variánsban maradt ránk, rövidebb és hosszabb
változatok léteznek, emellett számtalan jegyzet, cáfolati pont, anyaggyűjtésre vonatkozó dokumentáció.
Aranka György 1811-re készült el szintézisével, amely méltán nevezhető Erdély-történetnek, annak ellenére, hogy műfaja és funkciója nehezen
határozható meg, és nem csupán a polémia, történetírás és irodalom viszo22 Ld. Edernek írott levelét. Aranka György Karl Joseph Edernek, 1797. szeptember 5, Jancsó
Elemér hagyatéka, OSzK, Fond 399.
23 Jancsó,

i.m., 266

24 A

szöveget kiadta Biró Annamária, Vita vagy önreprezentáció, in. Egyed Emese (szerk.) Az
emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről, EME kiadása, Kolozsvár, 2004, 134–
151.
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nyára, hanem a tudományos munka társadalomban betöltött szerepére is
rákérdez. Ebben a kötetben ezt az általam rekonstruált Erdély-történetet
közlöm.
A munka tartalmi leírása több változatban is fennmaradt,25 a rekonstrukcióban a kolozsvári levéltárban található teljesebb és letisztázott változatot közlöm. A tartalomjegyzékben megjelölt öt nagy fejezetet Aranka
két különböző kötetre osztotta fel, a negyedik és ötödik fejezet letisztázott,
minimális javításokkal ellátott és a Mártonfi József cenzori engedélyét is
magán viselő változata a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban található.26
Az első három fejezetet tartalmazó kötet a négy éves kutatómunka során nem került elő. Ebben az esetben tehát kénytelen voltam az Arankahagyatékban elszórt kéziratokból összeállítani a lehető legteljesebb változatot. Az első fejezet első részét a levéltárban található változatban közlöm.27 A Csíki Székely Krónika latin nyelvű szövege több példányban is
megtalálható az Aranka-hagyatékban. Szádeczky Lajos főszövegként Farkas Nepomuk János változatát adta ki, lábjegyzetben közölte a különböző
változatok eltéréseit. Ebben a kiadásban a Simény László és a Nagyernyei Kelemen Zsigmond által 1797-ben hitelesített másolatot közlöm.28 A
magyar nyelvű változat esetében azt a variánst használom, mely legtöbb
forráskutatónak is mintája volt.29 A második fejezet első része csupán
töredékes változatokban maradt fenn, ezek annyira nem követik a tartalomjegyzék struktúráját, hogy nem lehetett a rekonstrukcióba beépíteni. A
második rész szintén a levéltári anyagból30 került a szövegbe, a harmadik
és az ezt követő cikkelyek nem találhatóak ilyen formában az Arankahagyatékban. Ezért egy valószínűleg korábbi, még nem ennyire átgondolt rendszerű változatot iktattam be a hat rész helyébe, amely azonban
források szempontjából követi a tartalomjegyzék struktúráját. A harmadik rész első és második értekezése újra hiányzik, annak ellenére, hogy
Aranka ezeket valószínűleg a Nyelvmívelő Társaság által tervezett második tanulmánykötetéből vette át, Jancsó Elemér állítása szerint pedig ezek

25 Ms.

1437, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kézirattára; Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében, Aranka György
gyűjtemény, 103. csomó.
26 Ms.

256 jelzet alatt.

27 Az

Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében, Aranka György gyűjtemény, 86. csomó.
28 Kolozsvári

Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Erdélyi Múzeum gyűjteménye, MS. 229.

29 Kolozsvári

Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Erdélyi Múzeum gyűjteménye. MS. 231.

30 Az

Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében, Aranka György gyűjtemény, 5. csomó.
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fellelhetők voltak Kolozsváron.31 A harmadiktól az ötödik értekezésig a
levéltárban található, valószínűleg már végső változatában fellelhető szöveget illesztettem be,32 annak ellenére, hogy ez sem követi a különböző értekezésekre való felbontást, a felépítése viszont annak alapján történik. Bár
a rekonstrukció nem teljes, a meglévő szövegekből teljes mértékben kiderül Aranka György szándéka, argumentációs stratégiája és a mű egészére
nézve is megnyugtató következtetéseket lehet levonni. Annak ellenére,
hogy Aranka ezzel a szöveggel részben Schlözer állításait kívánta cáfolni,
ő maga is sokat tanult a göttingai történész módszereiből. Szövegének
tartalmi felépítése is Schlözer munkájának struktúráját követi: forráskiadás és kritikai magyarázat (Schlözer Urkunden-jének feleltethető meg), az
Erdélyben valaha élt népcsoportok eredetének vizsgálata (Kritisch historische Untersuchungen zur Geschichte der Madjaren, Petscheneger und Cumaner
oder Polowzer), az ötödik, befejező rész nagyrészt Schlözer könyvének az
Andreanumról szóló okfejtését cáfolja pontról pontra. A tényleges vitára
azonban több ok miatt sem kerülhetett sor. Egyrészt Aranka magyarul
fogalmazta meg szövegét, így a nyugati tudományos világba nem juthatott
el. Másrészt olyan forrásokat használt állításai alátámasztására, melyeknek hitelessége igen gyakran kérdéses, ez a tény pedig kizárta a korszak
professzionális történetírói köréből. Kérdéses az is, hogy végül miért nem
jelent meg az elkészült munka.
A kérdésre csupán feltételezésekkel, néhány fennmaradt levél erre vonatkozó utalásaival lehet válaszolni.
Aranka György 1811. január 12-én tudósította Szilágyi Ferencet arról,
hogy a munkát befejezte, s cenzúráztatni küldte: „Bé végeztem a N. Tudos
Schlözer ABCjénekis megczáfolását. E nagy munka. Most küldöttem bé Censurára, Collegám Mlgos Cserei Miklos Úr kezébe, a’ ki Patronussa.”33 Cserei
február 5-én jelentette Arankának, hogy a kéziratot még nem adta be Mártonfi püspökhöz cenzúrára, mivel késlekedett a könyvkötő. A kézirat iránt
többen is próbálták Mártonfi jóindulatát megnyerni, Cserei Miklóson kívül
ugyanis Naláczi József is beküldte Aranka munkáját. A püspök, annak ellenére, hogy a kéziraton 1811. március 19.-iki dátummal szerepel a cenzori
engedély, visszafogottan nyilatkozott 1811. június 15-én ugyancsak Naláczinak. Egyrészt késeinek tartotta a cáfolatot. Amennyiben a munkát nem
csupán jogtörténeti, hanem polemikus alkotásként kezelték, megkésett a
31 Jancsó, 1955, 345. A kiadvány tartalomjegyzékében így jelennek meg: „A Leibniztól említett Petrarka kun szótárjából egy darab; Az erdélyi régi orosz vagy byszenus nyelvnek példája.”
32 Az

Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében, Aranka György gyűjtemény, 20. csomó.
33 Aranka

György Szilágyi Ferenchez, 1811. január 12., OSzK Kézirattár, fond 399.
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felelet, hiszen az elsősorban magának Schlözernek és munkatársainak lett
volna fontos: „. . . rész szerént késő már, mert Schlötzer, B Bruckenthal Samuel,
B Rosenfeld András és Eder meg hóltak. Ez a leg utolsó volt, a ki Schlötzernek
kezére dolgozott. A két Báró kente a szekeret.”34 Ennek kapcsán tért ki a potenciális olvasókra is. Véleménye szerint Schlözer könyvét nem olvasták
annyian, hogy annak bármiféle hatása lett volna, amennyiben cáfolatot
írtak (volna) rá, azt mindenképpen németül, nem pedig magyarul kellett
volna: „A munkát kevesen olvasták, de szükséges lett volna a felelet mindjárt
akkor melegében. Szükséges lett vólna talám Németül: mert Magyarul kevesen
olvasták és éppen azok nem, a kiknek kellene.”35 Ezen a ponton Mártonfi véleménye lényegesen eltért Arankáétól. Mártonfi ugyanis a polémia szabályainak megfelelően úgy gondolta, hogy a cáfolat csak akkor lett volna
hatásos, ha az abban kifejtett álláspontok az ellenfél számára is érthetővé
válnak. Ezzel szemben Aranka saját művét nem csupán egy polémia részeként látta, hanem önálló történeti munkának tekintette, fontos forráskritikai jegyzetanyaggal látta el.
Talán mégsem volt hiábavaló a hatalmas volumenű munka összeállítása, hiszen ezáltal a Nyelvmívelő Társaságban és annak „munkás társai” körében elterjedt egy szakszerűnek nevezhető történetírói gyakorlat,
amely fontosnak tartotta a forráskritikát és a mítoszok lebontását, még ha
e programot nem tudta is maradéktalanul teljesíteni. Ez pedig igen fontos
momentuma volt az erdélyi történetírás terén bekövetkezett változásnak,
a későbbiekben megjelent szakszerű történeti munkák módszertani alapvetésének is tekinthetjük. Historiográfiai szempontból jelentős alkotással
állunk tehát szemben, melynek kijelentéseit óvatosan kell kezelnünk, hiszen azok a 18–19. század fordulója domidoctus alkotójának nem minden
esetben helytálló elképzelései. Tudománytörténeti értéke kétségbevonhatatlan.

A kiadás elveiről
A magyar nyelvű szövegeket a mai helyesírási elveknek megfelelően,
de bizonyos nyelvi sajátosságokat megtartva átírtam, lévén, hogy a szöveg
egyébként nem lett volna egységes. Egyes szövegrészletek ugyan Aranka
György kézírásával maradtak fenn, ám Aranka a lejegyzés időpontjának
függvényében más-más elveket vett figyelembe a kis- és nagybetű, rövid
és hosszú magánhangzók használatában. A szöveg nagy része másolóinak
34 Mártonfi

József Naláczi Józsefnek, 1811. június 15., OSzK Kézirattár, fond 399.

35 Uo.
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kézírásában maradt fenn, ezekből tehát nem tudtunk volna messzemenő
nyelvhasználati következtetéseket levonni. A központozást is módosítottam, hogy értelmes és követhető mondatokból álljon a szöveg, ezt csak
azokban a sajátságosnak ítélt esetekben nem tettem meg, amikor egy-egy
mondatkezdetet több alpontból álló felsorolás követ. Sem Aranka György,
sem pedig másolóinak íráshasználatában nem találunk olyan sajátosságokat, amelyek jelentősen eltértek volna a korszak erdélyi tudományos nyelvététől. Korábbi, hasonló jellegű forráskiadványok gyakorlatának megfelelően36 a magyar nyelvű szövegrészletekben a személyneveket is mai,
nemzeti nyelvű formájukban szerepeltetem, a magyar nevek helyesírását
illetően az Új Magyar Irodalmi Lexikon37 írásmódját követtem, az idegen
nevek írásakor pedig a nagyobb könyvtárak szabályait tekintettem mérvadónak.
A latin nyelvű szövegek esetében szintén elhagytam az Aranka és másolói írásmódjára jellemző indokolatlan nagy kezdőbetűs szóalakokat, a
szövegeket a jezsuita forráskiadványokban alkalmazott és nemzetközileg
elfogadott elvek szerint helyesbítettem.
Német nyelvű szövegrészletek esetében többféle módszert alkalmaztam. Abban az esetben, ha Aranka idéz német szöveget, általában megtartottam az eredeti írásformát, ezekből ugyanis kiderül a szerző sajátságos
nyelvhasználata, az általa használt szófordulatok gyakran a nyelvi irónia
részei is. Amennyiben tollhibának ítéltem a téves alakot, erre felhívtam
az olvasó figyelmét. A végjegyzetekben közölt, általában Schlözertől származó szövegrészleteket részben modernizáltam, ugyanakkor itt is megtartottam néhány nyelvi sajátosságot.
A főszövegben igyekeztem megőrizni a szerző kiemeléseit, az általa alkalmazott aláhúzások helyett dőlt betűkkel jelzem ezeket a részeket. A lehetőségekhez mérten ugyancsak megőriztem a szöveg eredeti tagolását, a
felsorolásokban gyakran elkövetett ismétlési hibákkal együtt (ezeket minden esetben jeleztem).
Nem vállalkozhattam a szöveg kritikai kiadására, már csak azért sem,
mert egyes szövegrészletek nagyon sok variánsban maradtak fenn, ezek
szétszórva találhatók a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán, a kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár különgyűjteményében,
illetve magyarországi és más erdélyi gyűjteményekben. Végjegyzetekben
közlöm azokat a szerkesztői észrevételeket, melyeket elengedhetetlennek
tartottam a szöveg megértéséhez, valamint azokat a Schlözertől származó
36 A kiadási elvek meghatározásában nagy segítségemre volt a Kénosi Tőzsér János – Uzoni
Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története I–II., Kolozsvár, 2005, 2009. c. kötet, illetve
a kötet szerkesztőinek (Hoffmann Gizella, Kovács Sándor és Molnár B. Lehel) útmutatása.
37 Új

Magyar Irodalmi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, I–III.
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szövegrészleteket, amelyek közlése nélkül helyenként érthetetlenné vált
volna Aranka György szövege, aki saját írásainak és a cáfolandó szövegnek párhuzamos olvasatát tartotta volna a legmegfelelőbb olvasási módnak. Lábjegyzetben, római számmal számozott jegyzetekben szövegkritikai jegyzetek olvashatók. A kisebb szövegbeli változtatásokat (egy-egy
szó kihúzása, javítása) nem jelöltem, hosszabb szövegrészletek, mondatok
kihúzását, illetve Aranka György lapszéli megjegyzéseit közöltem.
A végjegyzetekből hiányoznak az egyes személyekre vonatkozó magyarázatok. Ennek pótlására bővebb személynévmutatót állítottam össze,
melyben közlöm az illető személyre vonatkozó, a szöveg megértéséhez
elengedhetetlen adatokat. Mivel azonban Aranka György több olyan szöveget is felhasznált munkájában, melyekről mára kiderült, hogy hamisítványok, vagy forrásértékkel nem bíró, csupán historiográfiai szempontból
jelentős szövegek, az ezekben felbukkanó szereplőket kurziváltam, feltüntetve azoknak a szövegeknek a címét, melyben szerepelnek. A legtöbb
fiktív név a Csíki Székely Krónika szövegéből és kontextusából származik.
Ebben az esetben azonban nem vettem fel minden nevet a személynévmutatóba, hiszen ebben az esetben a Sándor család teljes fiktív geneológiáját
meg kellett volna alkotnom. A névmutatóba tehát azok a nevek kerültek,
melyek a különböző feldolgozások révén bekerültek a köztudatba. A bibliai és ókori mitológiai alakok nevét a névmutatóban nem szerepeltetem.
Az Aranka György által felhasznált, idézett vagy akár csak megemlített, nyomtatásban is megjelent munkákat jegyzékbe szedtem, ezt a névmutató előtt közlöm.

Köszönetnyilvánítás
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az Aranka György
Erdély-története című kézirat megjelentetésében segítségemre voltak.
Aranka György szövegeivel egyetemi hallgató koromban találkoztam
először, köszönet illeti tehát Egyed Emesét, aki a kéziratok fontosságára
felhívta a figyelmemet, a szövegek előkészítését végig nyomon követte,
szakdolgozatom és doktori dolgozatom vezetőjeként számos tanáccsal látott el. A kézirat először a doktori dolgozat mellékleteként jutott el az
olvasókhoz, köszönettel tartozom tehát opponenseimnek, Ötvös Péternek,
Pál Juditnak, Seidler Andreának és Szilágyi Mártonnak, akik a kézirat sajtó
alá rendezésére vonatkozólag is hasznos meglátásokat fogalmaztak meg
véleményeikben.
Köszönet illeti a kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár különgyűjteményének és a Román Állami Levéltár kolozsvári fiókjának alkal-
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mazottait, akik a kéziratok tanulmányozásakor mindenben segítségemre
voltak.
Köszönöm Balázs Mihálynak, Dóczy Örsnek és Szabó András Péternek
a latin nyelvű szövegek átolvasását, javítását és a szöveg gondozásához
fűzött észrevételeiket. Ugyanakkor köszönet illeti az Erdélyi MúzeumEgyesület elnökét, Sipos Gábort és az EME Kutatóintézetének munkatársait, az oklevelek azonosításában és a névmutató elkészítésében nyújtott
nélkülözhetetlen segítségükért.
Külön köszönöm Luffy Katalinnak a szövegek átolvasását és nyelvi
korrektúráját, valamint Bodó Zalán türelmes munkáját a kötet nyomdai
előkészítésekor.
Köszönet illeti mindezek mellett a Szülőföld Alapot és az Erdélyi
Múzeum-Egyesületet, amelyek a kötet megjelenéséhez szükséges anyagi
feltételeket biztosították.

Kolozsvár
2010. júniusában

Biró Annamária
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A NEMES DR. SCHLÖZER ABC-JÉRE
TETT FELELTNEK RAJZOLATJA
1

I. rész, három cikkelyek
I. cikkely
a. A Magyarországon volt s erdélyi székelyek különbségéről. Hogy
Magyarországon is voltanak székelyek, de az erdélyiektől különbözők,
a kettő sohasem formált egy nemzeti testet, és a magyarországiak végre
mind ország nemzeteivé lettenek, régi írókból s hiteles levelekből megbizonyíttatik.
b. A következő levélbeli cikkely hitelességéről egy pár szó.
II. cikkely
Az 1533-beli kézírás deákul. Ez az írás sok régi, eredeti kézírásokból
szedettetett öszve, már régen hányódik, de érdeme szerint megbecsülni
vagy nem tudta, vagy nem kívánta senki is. Sok szép dolog van benne!
Hogy példának okáért Árpád Munkácsról a székelyeknél járt. A székelyek fővezérit akkor rabanbánoknak hívták I. Béláig. Az Árpád idejebeli
fővezér Zandir hám volt, a rabanbánok neveik leírtatnak Irnáktól fogva. A
nemzet tisztjei: fővezér, nagyobb, kisebb rabonbánok, gyulák, harkászok,
lovas és gyalog századosok. A nemzetnek volt egy anyavárosa, Budvára,
egy áldozó pohara, melyet Anacharsis hozott volt Athénéből. Szent István
királynak, hogy hódoltanak meg, hogy vállolták magokra, hogy a király
udvarában mindenkor 100 lovast tartsanak és hogy a szélyeket megőrzik.
Annak következésében, hogy szállíttattak az Arad tribusa Hunyad vármegyébe, a Darabosé Sun vidékére. Hogy kénteleníttettek első Béla idejében,
magoknak, vároknak, falujoknak, tisztjeiknek pogány neveket letenni, s
szentek neveit venni fel. Salamon, László, Kálmán közöttek jártanak mint
hercegek. Kálmánnak székely leány volt az első felesége. A fiú leányság
az ő idejében állott fel. Ez a kézírás arról az időről, mikor a magyarok
béjönnek, emlékezik az oláhokról is, a törökökről is, ezekről a törökökről
egy magyar krónika sem emlékezik annál több.
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III. cikkely
Ugyanaz a kézírás magyarul, világosító jegyzésekkel. A jegyzésekben
a mondottak megvilágosíttatnak. Idővel s más írokkal egybenvettetnek,
amint a dologhoz, ha megtámogattatnak, s némely idegen arabs szók s
azoknak értelme után a nemzeti pecséten lévő nap és hold címereknek
értelme s régisége megvilágosíttatik.
II. rész, kilenc cikkelyek
I. cikkely
Egy más, régibb, Kázi Lajos által 1250-ben írt kézírásnak nyoma. Ez a
székelyek történeteit 374-től fogva hozza le első Béláig. Emlékezik ez is
Budváráról, kőtáblákról, s a pogány neveknek Béla által lett eltöröltetéséről.
II. cikkely
Más kézírás Kászonszéknek előbb Zsigmond császár, azután Mátyás
király által való elválasztására Csíkszéktől. Emlékezik a székelyeknek nemeiről s ágairól s azok szerint hogy osztatták a tisztséget.
III. cikkely
Marosszékben a hadnagyság és főbíróság hogy változott az ő hat nemek szerint 1491-től fogva 1515-ig.
IV. cikkely
Ugyanannak más, különböző példája 1548-ig, 24 esztendők alatt.
V. cikkely
K. Kollár Ádám úr kézírásaiból a székelyekről.
VI. cikkely
Esmét Ferdinánd király biztosainak 1552-beli tudosításokból, az 1533beli kézírással egyezik.
VII. cikkely
Mátyás királynak Magyar Balázs vajdához 1473-ban költ parancsolatja
a székelyeknek három rendekről, szabadságaikról s pirimpilusokról.
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VIII. cikkely
Ulászló királynak egy 1508-ban költ levelének értelme.
IX. cikkely
Zsigmond császárnak 1427-ben a kézdivásárhelyieknek adott szabadságlevele. Ebben az a nevezetes, hogy Kézdiben csak öt nemről van a szó,
nem hatról. E megmagyaráztatik III. András királynak az aranyosszékieknek adott szabadságleveléből, mely szerint az aranyosszékiek kézdiek
voltanak, és a hatodik nem béjövén, Kézdiben nem maradott több ötnél.
III. rész. Öt értekeződések
I. értekeződés
Hogy a kunok és pácináciták eredetekre nézve mindkettő tatár nemzet,
és se eredetekre, se nyelvekre nézve egyik se volt a magyarokkal, se a székelyekkel egy eredetű, az a Szent Márk velencei könyves házából vett egy
kun szótár darabjaiból nemes Pray s követői ellen megbizonyíttatik.
II. értekeződés
Hasonlóképpen az erdélyi bissenusok és picénátok nem pácináciták
voltak, hanem orosz eredetűek, ez a régi történeteknek s az ő ma is fennmaradott nyelveknek darabjából.
III. értekeződés
A székelyeknek nemzetség, rend, nem és ág szerint mind más nemzetekre nézve, mind magok között való olyan különbsége, mely a magyaroknál nem volt. Micsoda különbség ez? És hogy osztották mind a tisztséget,
mind az örökséget magok között nemek és ágok rendi szerint.
IV. értekeződés
Mit tészen a székelyek ispánjainak eme tulajdon titulusok Trium Comes
Generum Siculorum? Megmutattatik, hogy a székelyek ispánságát nem viselték csak a vajdák és hogy a székelyek ispánjai mind Erdélyben, mind
Magyarországon más tiszteket és ispánságokat is viseltenek. Illettetik az
is oldalaslag, hogy az erdélyi vajdák, mikor szolnoki ispánok voltanak,
melyik Szolnok vármegyének voltak ispánjai? Régi levelekből meghatároztatik.
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V. értekeződés
Fordul elő az is a régi levelekben: Comes Transilvanicum Generum Siculorum, de Brasso, de Bistritza, de Medgyes, de Cibinio de Csanád. Ezek micsoda
ispánságok és ispánok voltak? Vajon nem a szász székeknek ispánjai-é?
Megmutattatik, hogy ezek az ország véghatáraihoz tartozott és szolgáló
földnek, lakosoknak s embereknek ispánjai voltak, nem szászföldi ispánok. Oldalaslag a beszterci grófságról. Megmuttatatik, hogy Beszterce
szék mint szász szék s a szászok, ámbár a porkolábtól sokat szenvedtenek,
de az ő szabadságokban akkor is megmaradtanak.
IV. rész. XII értekeződések
I. értekeződés
Timon, Fasching, Pray balvélekedéseik
II. értekeződés
A magyarok viselt dolgairól való két fő írók, Constantinus Porphyrogenitus görög császár és Pál püspök, közönségesen Béla nótáriusa. Elébb
a Constantinus hibái. Nevezetesen, hogy a magyar nemzetnek Álmos alatt
kijött nagy testéről nem tudott semmit, és azzal annak Lebédiás alatt kijött
egyik tribusát, akik törököknek neveztettenek, egybezavarja.
III. értekeződés
Azután Pál püspök hibái illettetnek. Az akkori idő hibáin és a rhetoricai
szépségek vadászásán kívül két fő hibája az, hogy a Lebédiás törökjeiről
nem tud semmit, azután hogy Praynak, Schlözernek s követőjeknek nem
írt szájok iránt.
IV. értekeződés
Atelkusun értetik-é Erdély? Atelkusu az a hely, melyen a Lebédiás
törökjeit Lebédiából a pácinácitáktól kihajtatván, előbb megtelepedtenek,
és amelyből a pácinácitáktól esmét kihajtatván Magyarországra, a Kőrös
mellékére mentenek. Ez a hely Constantinus szerint a Jonais és Szeret
között folyó vizek közti hely volna, mely vizek közti hely volt, Erdély nem
esik azok közé. De Pray és Schlözer Erdélyt is Atelkusu név alatt értik.
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V. értekeződés
Az erdélyi vezérek, nagyobb és kisebb Gyula magyarok voltanak-é
vagy tatárok? Megmutattatik, hogy magyar nemzetbeliek voltanak.
VI. értekeződés
Dr. Schlözerről közönségesen.
VII. értekeződés
Hogy Erdélyt se Szent István király idejében, se azután, amint Schlözer
állítja, 200 esztendeig se nem lakták, se nem bírták a tatárok, a régi történetekből megbizonyíttatik.
VIII. értekeződés
II. Géza király miért hozta bé a szászokat s hová hozta? Hová hozta?
A pusztára hozta. Micsoda puszta volt az? Megbizonyíttatik az akkori
szokásból, hogy az akkori nemzetek az ő országoknak széleit, a kóborló
népektől való bátorságra nézve pusztán hagyták, magok az országnak bátorságos részére telepedvén, és amikor módjok volt, azt a pusztát idegen
szálló népekkel plántálták bé. Erre a végre hozattak bé a szászok is Gézától.
IX. értekeződés
A székelyeknek nemzeti igazságaikról.
X. értekeződés
A magyaroknak nemzeti igazságaikról.
XI. értekeződés
A szászoknak nemzeti igazságaikról. Megmutattatatik, hogy a szász
nemzet derék munkás nép volt, de némelyek köztek hamar meggazdagodván s a vármegyéken megjószágosodván, nemesi módra kezdették magokat viselni, a nemzeti terhet a köznép nyakába hagyni és tisztjeiktől nem
függeni. Innen az András király idejebeli nyomorúságról való panasz is.
Innen a sok kard ki kard is. András király se tudott egészen segélleni
rajta. Ez a dicséret Nagy Lajosé. Akkor vált meg a tej a túrótól. A nemes
nemesnek, s a szász szásznak maradott tisztán.
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XII. értekeződés
Az erdélyi oláhokról, az ő igazságaik, panaszaik megvilágosíttatnak.
Megmuttattatik, hogy Tuhutum alatt a Gelu népe a magyarokkal, mint
Magyarországon a tót nemzet, a kölcsönös szövetség által, rész szerint
mint vármegyei oláh nemesség a magyarokkal egyenlő igazságokkal ajándékoztatott meg, rész szerint pedig amely rész közülek azt el nem fogadta,
annak külön saját föld, tartomány adattatott, Fogaras földe, melyet magok
tulajdon törvényeik s szokásaik szerint bírtak. Elébb a magyar királyoktól
függő, de különös tulajdon oláh hercegjeik voltak, és a vár urasága ezeknek
magvok szakadtán szállott a magyar királyra, de a boéroknak igazságaik,
szokásaik, tulajdonosságok máig is megmaradott. Ez a Gelu népe s annak
maradéka mindenkor hív volt a magyarokhoz máig, s nékiek sincsen a magyarokra mit panaszoljanak semmi. Azok, akik 1437-től s az előttől fogva
nyughatatlankodtanak, s ma is panaszolnak, nem a Gelu népe maradékai,
nem a magyarok szövetségesei, hanem jöttment, olyan emberek, kiknek
hasokon házok, kebelekben kenyerek, kiknek hazájok a két Oláhország, s
igazságaikat nem kereshetik.
V. rész. Közönségesen
Elsőben is az ABC-ben előforduló illetlen, csúfondáros szavai a szerzőnek illettetnek.
Másodszor. Megmutattatik, hogy az eléhozott leveleket nem igazán adja
ki, s a szállított népekről hosszason beszélvén, nem tudja mégis mi a szállott nép, mert a szászokról azt is mondja a többi között, hogy egyenként
szállingóztanak bé.
Harmadszor. Megmuttatatik, hogy az András király 1224-beli szabadságlevelét nem igazán magyarázza, s a hatalmas szász urak bűneit hamisan rakja a magyar főrendeknek vállokra, és a három nemzet pecsétjeit
nem igazán adja ki. Az a levél ezzel az alkalmatossággal igaz értelmében
megmagyaráztatik.
Bérekesztés
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I. RÉSZ
I. cikkely. 1533-beli székely kézírásra bévezetés2
Az 1533-beli kézírás3 sok régi levelekből szedetett öszve, amint az egybeszedők írják. Annak világosítására szükségesnek tartok némely annál
rész szerént régibb kézírásokat és rész szerént jegyzeteket melléje ragasztani, előbb is pedig a székely és székely között való különbségekről és a
kézírás érdeméről szólani.

I. A székely és székely különbsége
Legelébb is a székely nevet kellenék illetnem, de annak semmi más
hasznát nem látom, hanem egy széles olvasást mutogatni, a meglévő számos vélekedéseket egybeszedni, azokat öszveméregetni, s végre abban a
bizonytalanságban hagyni, melyben vagyon és volt, vagy legfeljebb azoknak számát még egy hasonló bizonytalansággal megszerezni. Én abban
gyönyörűségemet nem találom. Bizonyos dolgot veszek elé, mely a székely nemzet történeteiknek világosítására szükséges, de az írók pennáján
még meg nem fordult: a székelyek különbségét.
A hazai régibb történetírók, a közelébb múlt XVIII.-dik százbeli némely
más vélekedésű írókig,I mindnyájon megegyeznek abban, hogy a székelyek az Attila seregéből maradott vagy elszakadott nép. Azzal a különbséggel:
a. Hogy annak az elszakadott népnek számát többnyére 3000-re, némelyek többre, Kunics Péter4 éppen 22000-re tészik. E nékem most nem
tárgyam. A sem
b. Hogy némely írók azokat Magyarországon, Ceglédnél szállítják meg,
s onnan hozzák Erdélybe. Mások pedig az Irnákkal kisebb Scythiában
I Kihúzva: milyen Fasching s azok, akik az ő nyomán a régiektől különböznek. A továbbiakban a kihúzásokat <> közé helyezem.
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megszállott hunnusoktól származtatják, s onnan szállítják Erdélybe. Az
első vélekedésre semmi nyom nincsen legkisebb is, hitelessége ellen pedig
sok okok vagynak. Az utolsóra egy igen gyenge, de ugyan nyom vagyon.
Mert két szék, Gyergyó és Csík, ha a székelyek kisebb Scythiából jöttek,
hozhatták onnan Gysurgyso és Orosz Csík, Rudzcsuk nevektől a Gyergyó
és Csík neveket magokkal. Mert hogy a székelyek magyarul Gysurgysót Fekete Gyergyónak, Ruszcsukat Orosz Csíknak hívták és hívják, bizonyos. Lásd
a Nemes János Apafi fejedelem idejében írt krónikáját,5 aki maga is székely
volt. De ezek bizonytalanságok alá vagynak vettetve. Hanem egy ellene
mondhatatlan bizonyos valóság az, hogy a magyarok béjövetelek után Magyarországban is, Erdélyben is voltanak sokáig székelyek és Erdélyben ma
is vagynak. Eredeteket nem tudom, de úgy vélem, hogy ha vagynak s voltak, eredeteknek is bizonyoson kellett lenni. Vagy együtt s egyszersmind
szakadtak el az Attila fiainak népétől, és azután váltanak meg egymástól, vagy pedig külön időben és külön helyeken szállottanak meg, egyik
Magyarországon, a másik Erdélyben, vagy nétalán az erdélyi székelyek
nevezetesen még Attila idejében szállván meg mai földökre, attól fogva
bírják; és a székelyek régi anyavárosát is, Budvárát, az Attila öccse, Buda
építette volna, aminthogy ezt a székelyek elejekről rájok szállott beszédből
úgy is tartják. És így
Hogy a székely nemzet Erdélyben nem ős eredeti nemzet, hanem megszállására nézve eredete és kezdete vagyon, az előttem bizonyos. De a mai
három erdélyi nemzetek közül megtelepedésére nézve melyik régibb? A
kérdés? A szász nemzet megtelepedéséről, annak idejéről, környülállásairól
elég királyi bizonyságlevelek vagynak. Azon kívül nem csak a történetírók
megírták, hanem a köznép is tudja, hogy jövevények. A magyar nemzetnek
Erdélyben való megtelepedéséről királyi szabadságlevél nincsen, mert akkor még királyok nem volt, csak a történetírókból lehet tudni. A székely
nemzetről és annak megszállásáról is eredeti királyi levél nincsen, a történetírókban sem lehet semmi bizonyost találni, mintha az égből szállottak
volna le. Merthogy a pácinácitáknak s kunoknak volnának maradványai,
a csak mese. Azok sült tatár nyelvű nemzetek, a székelyek pedig kezdettől
fogva a magyarokkal egy nyelvűek. Nemzeti egységben külön törvényekkel és szokásokkal éltenek eleitől fogva; a szászok, örmények, régibb újabb
nemzetek, még az oláhok előtt Erdélyben lakott oroszok, az úgynevezett
bissénusok is megtartották magok nyelveket, ha külön nyelve lett volna,
a székely is megtartotta volna: de legkisebb nyoma sincsen. Constantinus
Porphyrogenitus régi író szavai ellen némely új írók a magyaroknak Lebédiásban volt, töröknek nevezett tribusával elfoglaltatják Erdélyt, melynek
soholt semmi nyoma, azután a pácinácitákkal kihajtatják, Erdélybe ezeket
telepítik meg, de őköt elrepítik, a kunokat hozzák bé helyekbe, elfoglaltat-
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ják velek Erdélyt, utoljára nem tehetik őket a zsebekbe, hanem székelyekké
teszik. A pácináciták és kunok megtelepedésének, Erdélybe laktoknak és
székelyeknek tőlek való származásának sem híre, sem nyoma, úgy nyelveknek is.
A pácinácitáknak a magyaroknál még nevek sincsen. Tatároknak nevezik őket eleitől fogva, s a kunokat kunoknak, mint a magyarokat magyaroknak, s a székelyeket székelyeknek. Lehetetlen gondolni, hogy ha
a székely nemzet olyan egy nemzet, mely Erdélyben az ország rendeinek
egyike, maga külön törvénye, rendtartása vagyon és maga ősi nyelve, hogy
ország, király híre, szabadságlevele nélkül szállott volna meg és formálódhatott volna, és legalább a köznépnél, vagy a magyarok, vagy a szászok
és oláhok között valami híre, nyoma fenn nem maradott volna! Szinte 700
esztendeje, hogy a szászok béjöttek, és aki a hazában soha krónikát nem
olvasott is tudja, hogy az a nemzet Erdélyben a magyarra, székelyre s régi
oláh lakosoknak maradékaira nézve jövevény, vendég nemzet. Azt is úgy
tudja, hogy a székely a magyarnál is régibb. De én most ezt egyenesen
nem akarom keresgélni. Azt akarom vizsgálni, hogy a magyarországi és
erdélyi székely mint polgári társasági és Magyarországon hajdon a polgári
nagy testnek egy része, Erdélyben pedig ma a más kettővel, a magyarral
és szásszal annak egy álló tagja, vajon ez a két hazában volt nép, egy nép
volt-é vagy kettő? Vajon az Attila fiai seregétől elvált magyaroknak két
külön ága volt-é a két hazában, vagy csak azon egy volt? Az adattottak
talán valami világosságot nyújtanak. Vészem elsőbben a magyarországi székelyeket. Az én csekély esméretemnek határaihoz képest azt látom:II
a. Hogy a magyar történeteknek régibb atyjai, Kézai Simon, Thuróczy,
Bonfinius sat. azon egyeznek meg, hogy az Attila seregeitől elszakadt
magyarok Magyarországon Ceglédnél szállottak meg, s onnan Erdélybe
jöttenek, és itt székelyeknek neveztettenek. Ez előttem bizonytalan.
b. A Béla király nevetlen nótáriusa6 az 50-dik és 51-dik részben emlékezik a székelyekről, és azt írja, hogy Árpád két vezéreit, Usubunt és Véleket
elküldvén Ménmarót és az ő vára, Bihar ellen, és a székelyek nékiek elejekbe menvén, velek egyesültenek, s fiaikat nékiek zálogba adván előttek
lovaglottanak, és nékiek vezérlőjek voltanak. Ebből már a láttatik kijönni,
hogy ezek a székelyek már ekkor ott, Bihar vármegyében megtelepedett
népek és lakosok voltanak. Mert Bihar vára és az erdélyi Székelyföld között nagy közföld s a Gelu birodalma volt; fiaik, háznépeik is vélek volt, és
a helyet esmérték, különben a magyar vezéreknek kalauzak nem lehettenek volna. Ez előttem bizonyos.

II <láttatom
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c. Thuróczy krónikájának7 II. K. 65. R. a székelyekről ámbár nem igen
dicséretesen, de annak a hadnak alkalmatosságával, melyet II. Géza Henrikkel, az ausztriai herceggel viselt, emlékezik, és a dicséretet köztök s a
bissénusok között megosztja: haszontalan bissénusoknak és semmirekellő székelyeknek nevezi őket, és úgy futottak, azt mondja, mint a juhok a farkas előtt.
Ez ellen nem csak nem mond senki, hanem Schlözer az erdélyi székely
nemzet gyalázatjára, mint a magyaroknak és székelyeknek nagy barátja a
maga ABC-jiben8 elé is hozza hathatóson. Ezekről ugyan nem elég világos,
hogy magyarországi székelyek voltanak-é, vagy erdélyiek, de a magyarok
seregében a bissénusok velek együtt formálván az első könnyű sereget,
úgy látszik, hogy magyarországiak voltanak. MertIII mind a bissénusok
Ausztria szélibe voltanak, mind a székelyek a Vág vize mellett, közel.
d. A váradi káptalan jegyzőkönyvében, Ritus explorandae veritatis,9 a
208-dik cikkelyben vagyon emlékezet 1217 esztendőben egy székely százról – „a bihariak, úgymond, a Székul száz századjából, és ezek közül jelesen Tenkeu Ebeyfalvi, keresnek vala egy Deus nevű szabad embert, azt
állítván, hogy az ő polgártársok volna” – Ez is igaz. Székul száz századját
említi. Ez Biharhoz szolgált. Ha ez elég nem volna arra, hogy ezek valóságos székelyek lettenek volna Magyarországon, tedd hozzá Székelyhidát.
Elsőben a neve erősíti, hogy ott hajdon székelyek laktanak, másodszor a
székelyhídiak ma is büszkék az ő székely eredetekkel és a jövevény székelyt is szeretik. És ezek a jegyzőkönyvben említett székelyek bizonyoson
magyarországiak voltak, mert Bihar vármegyében szolgáltanak.
e. IV. Béla király egy 1248-dik esztendőben költ ajándék, Istvántól 1270ben, Lászlótól 1278-ban és III. Andrástól 1291-ben megerősített levelének
rendiben,10 egy Baralád, ma Boleráz11 nevű falut Posony vármegyében
nagyszombati apáca szüzeknek ajándékozván, annak határai leírásában a
többi között így szól: Onnan a határ „a patak folytába megyen a nagy erdőre, a székelyek felé, ott három határdomb vagyon napnyugot felől, egyik S.
falu határához tartozik, a másik Baralád falvához, a harmadik a székelyeké.”
Ez hiteles levél, tudós Eder Károly úr barátságából volt szerencsém venni.
Ezek már ellene mondhatatlanul nem erdélyi, hanem magyarországi s ott
lakó székelyek voltanak.
f. Erre láttatik mutatni ugyan Posony vármegyében egy falunak neve:
Szekula, mely az Éleskői várhoz tartozik.12 De ez magában nem nagy erősség, hanem hogy Magyarországon nem csak hogy imitt-amott székelyek
laktanak és mások földektől megkülönböztetett tulajdon földet is bírtanak,
hanem hogy különös ispánságok s ispánjaik is voltanak, bizonyítja

III <hogy
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g. Béla király szabadságlevele, melyet a Vág vízi székelyeknek adott. E
szerént a vági székelyek annak előtte a királynak az ő elébbeni ispánjaik
által lett elnyomattatásokról panaszolván, s a király őket akkor meghallgatván s terheltetések alól felszabadítván, és azt rendelvén, hogy hadnak
idején 100 lóval szolgáljanak, minekutána idővel az hűségeket és jeles magok viseleteket tapasztalta volna, azt tekintetbe vévén, ekkor még nagyobb
és olyan szabadsággal ajándékozza meg, hogy az ország nemeseinek (Servientes Regales) módjára a hadba személyesen keljenek fel, s úgy szolgáljanak. Ez a királyok decrétumainak régibb kiadásában azok után van
nyomtatva. Még
h. 1358-ban is találom az ursáni székelyeket és azoknak ispánját, Jánost,
a néhai nádorispán fiát. Lásd Pray Ann. R.R. Hung. II. a III.-dik lapon,13
azután soholt se. Miért? Mert mint feljebb, megnemesítettek, és a hadakba
a szerént nem tettek különös testet, hanem a vármegye zászlója alatt a több
nemesekkel szolgáltanak s azokkal egy testté lévén, neveket is elvesztették.
Az erdélyi székelyekről pedig ezt találom.
a. A hazai krónikák, nevezetesen az 1533-beli kézírás szerént: hogy
Attilától fogva máig mind ugyanazon a földön laktanak, melyen ma. Fővezéreket egészen első Béláig rabanbánoknak hívták, attól fogva neveztettenek
ispánoknak. Hogy magok között mint nemzet magyaroktól és szászoktól
megkülönböztetett polgári társaságot formáltanak. Egy anyavárosok, külön törvényjeik voltanak. A Constantinus császártól14 úgynevezett törökökhöz a tisztek, úgy, mint gyulák, harkászok neveire nézve hasonlítottanak. A törökök Moldvából hadba menvén, s honnmaradtakjaikat addig
a pácináciták felvervén, azoknak Csíkban szállást adtanak. Hogy Árpád
nálok járt s Munkácsra visszament. Elébb Szent István királynak hódoltanak meg. Ekkor a szélek őrzésére Hunyad vármegyébe telepítetett meg az
Arad tribusa, a Darabosé pedig, ki a Zsuki ház eleje volt, Zsuk és Gyerla körül.
Első Béla, Álmos, László, Kálmán, mint hercegek nálok megfordultanak.
Anyavárosok, Budvára Szent László idejében pusztítatott el a tatároktól.
b. 1352-ben Thuróczy szerént III. K. 6. R. András vajda a székelyekkel
a tatárokat megveri, a hámot, Atlárnot levágja, Kerinig kergeti őket, és
azután is a székelyek sok versen megverik a tatárokat.
A régi levelek szerént esmét
a. 1096-ban Lőrincz milkoviai püspök ír a sepsi, orbai és kézdi székelyek esperestyeiknek. Praesbytenis Siculorum de Scepus, Orbou et Keesd,
amint nevezi és kéri őket: elsőben, hogy a népet a püspöki szék megépítése végett alamizsnára, másodszor a lófő és gyalog, amint írja: lohfeu és
giharlok rendű ifjakat a szent hadra buzdítsák. Benkő Milk. I. R 55. l.15
b. 1211-ben II. András király Bozzát a keresztes vitézeknek adván, annak határai leírása rendiben így szól: „hogy a határ a Noilgianti határtól
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fogva megyen Miklósberkiig, ahol az Oltnak nevezett víz foly le, et inde
progredittur usque ad indagnies Nicolai ubi aqua defluit, quae vocatur
Alt.” Miklos ez Miklosvár székibe a ma is úgy nevezett Miklósvár, amint
maga Schlözer úr az alább eléhozott helyen alól megjegyzi. Schlözer B. 312
l.16
c. 1213-ban Vilhelm erdélyi püspök ugyan a keresztes vitézeknek Bozzán bizonyos szabadságokat engedvén, a többi között így szól: hogy a vitézek az általok oda telepítendő néptől vehetnek ugyan magoknak dézsmát;
de ha magyarok vagy székelyek mennének arra a földre, csak a dézsmát ő
nekie s a szentegyháznak adják. Ugyanott 316 l.
d. 1224 András király a keresztes vitézeknek adott előbbeni levelét
megerősíti s a többi között azt tészi hozzá, hogy az ő sós hajóik a székelyek
és oláhok földén menvén által semmi vámot ne fizessenek. Ugyanott 318. l.
e. Esmét 1224-ben András király az erdélyi szászoknak adott királyi
szabadságlevelében a többi között így szól: Hogy az egész nép Várastól
fogva Boraltig, olvasd Voraltig, a V betűt f-nek mondván, a Sebus földi székelyeknek földével és a Daraus (Daróc) földével egy nép légyen – amit addig
Szászsebes székben a sepsi székelyek, mint szélőrzők bírtanak, azt nékiek
adván.
Tovább és az innetső időkre talán most nem szükség kiterjeszkednem.
Ugyanis
a. Hogy Magyarországon is, Erdélyben is eleitől fogva voltanak ugyan
székelyek, de hogy azoknak, mint nemzetnek valaha valami egybefüggések lett volna, az az eléhozottak szerént sohonnan ki nem jő. A pedig
b. Hogy nem egyek voltak, azokból, amint nékem tetszik, elég világos.

II. Az 1533-beli kézírásnak mivolta és érdeme
Ennek a kézírásnak külső mivolta külső hitelességére nézve, annak kezdetéből és bévégződéséből megtetszik. Az eredeti kézírásért két versen
jártam bé Csíkba, néhai Sándor Ignác úr azt erősítette, hogy nála vagyon,
de a Sándor ház több leveleivel együtt ládába, pecsét alatt, s a nemes ház
több tagjai nélkül hozzája nem nyúlhat.
Azért amint vettem csak úgy adom. De előttem, ha a szeméten kaptam
volna is, igen kedves volna, mert sok szép régiségekkel gazdag. Hogy
réája esküdjék, senkitől nem kívánom, mivel, mint minden krónikák és
történetíróknak írásai, e sem szentírás. Ugyan amiben más hiteles írókkal s az okossággal ellenkeznék, abban ne higgyen senki nékie, én se hiszek. De amikben azokkal egyezik, abban hinni kell, amely részben pedig
olyan dolgokat ír, melyek se az okossággal, se a bizonyos történetekkel
nem ellenkeznek, ámbár arról más krónikák nem tudnak is semmit, abban
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engedelmet kérek: a legnagyobb izgága vagy criticus ember is, míg ellenkezőt nem bizonyít, okoson ellene nem mondhat; ilyen pedig sok vagyon
benne. Nem csak a magyarok béjövetekkor Erdélyben lakott oláhokról,
hanem Szent István király idejében az Oláhországban Volkan felől lévőkről
is emlékezik. Emlékezik a Constantinustól s más görög íróktól töröknek
nevezett magyarokról is, és azokat mind a székelyektől, mind az Árpád
magyarjaiktól megkülönbözteti, ezeket mindannyiszor pannonoknak nevezvén. A törökökről azt írja, hogy elmentek, Árpádról pedig, hogy a
székelyeknél járt, s Munkácsra ment vissza. Sok arabs, tatár s görög szók
és nevek fordulnak elő benne, melyeket kétségkívül jól leírni se tudott,
annál inkább nem értett az egybeszedő, deáksága rossz, eléadása hitván,
az egész munka nem piacos, nem vásárra készített, hibás sok helyt, amint
a levél rongyokat egyberakni se tudta, zavarodott; azt gondolhatni, hogy
a nemes Sándor ház származását akarja leírni, de az is hibás, fogyatkozott;
igen sok héjja vagyon szerte. Ezek nem érdemit, de hitelességit nevelik.
Mert ha románt akart vona írni, azok a hibák nem volnának benne.IV A
magukat kritikusoknak nevezett, másoktól méltábban izgága íróknak neveztethető tudósok, akik a székely nemzetnek régi és nemes eredetét az ő
vélekedésekkel nem találják egyezni, tehetnek sok ellenvetéseket ellene, de
derék dolgot soha nem fognak bizonyítani. Egy új koncot adok elejekbe,
melyen rágódhatnak. A déák eredeti írást elöl teszem, de semmit nem
magyarázom. Mert nem Caesar, sem Cicero deáksága, hogy magyarázatot
érdemeljen. A fordítást a dologra nézve némely jegyzésekkel csekély tehetségemhez képest világosítani kívánom, a többit tanultabb hazafiakra s
a következő jó reménységű nyomra bízván.

II. cikkely. Az 1533-beli kézírás deákul17
Deductio, et connotio excepta Anno 1533. per Andream Mátyás, coram Veres Deák, Mathia Györffy, et Gabriele István Nobilibus Siculis Sedis Csik; Denuo descripta per Petrum Veres et Stephanum Bors, Nobiles
Sedis Csik Principatus Transylvaniae Anno 1695. die 14. mensis Marty.
Continens origines Siculorum, et facta Heroum, ac Primorum Sedis Csik,
Gyergyo, atque Kászon.
Dacia Alpestris a Genere humano bellicosissimo, ac gente Siculorum
occupata post ruinam Imperii Atillae, bellicarum expertissima, per tribus,
atque generationes Halom, Ewlic, Jenő, Megyes, Adorján et Abram, ac lineas
IV <A
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generationum haereditates, ac officia inter se partiuntur ejusdem originis ac Hungaros Pannones, a reliquis gentibus Siculi noncupati a Scitico
Populo Atillae nobili in primo eorum ingressu in Pannoniam propagati,
terramque Alpestrem proprio Marte aquisitam inter se per tribus distribuere, atque tribuum generationes, atque lineas generationum et usque ad
tempora Arpadi se submittebant Rabanbano supremo Rectori unanimiter
electo.
Ad castra metienda contra exteras gentes, ad jura sacra et profana edicenda per caliceum poculum ex cortice myristica factum ab Anacharim
Scitarum Nabon Philein repertum, modoque variatum exstantem ad praecepta communitatis extradenda, ad puniendos transgessores ejuscemodi
mandati, ita ut per media viscera scinderentur in facie ejus in arce Bondvár
residentis ab antiquo Rabanbano Bouda Nabon Philein exstructa ante ruinam adhuc Imperii Atillae. In hac enim Metropoli genti Siculorum omnia
jura per Supremum Rabanbanum dum confluxus gentis adesset exhibebantur usque ad tempora Zandirhami Rabanbani fungentis dignitate, hoc
enim tempore Gens Hunnorum altera, Duce Arpaad adveniente filio Almoos, missis legatis Zandirham eandemque nobilitate pollentem gentem
(testantur acta, et monumenta in aedibus Domini) excepit expositis legibus
sculptis in lapidibus Hat-Kö-veer, celebratoque more Rabanban Sacrificio,
sequentes Leges ex lapidibus perlegens, adplicuit genti suae:
Ut nemo, nisi de ejus stirpe virili suprema potestate praeficeretur in
Terra Pannon.
Quam autem terram quis propria manu aquisiverit, eidem proprium
evadat, quod vero unita vi, ex aequo inter aquirentes dividetur.
Negotia autem, populi consensu dirimentur.
Qui autem praeficienti fidem infregerit, capite et fortunis minuetur ante
Sacrificium Rabanbani supremi.
Si quis autem Rabanbanorum splendori contraiverit, ignis, et aqua ei
interdicatur.
Si quis autem ad Sacrificium Supremi Rabanbani non comparuerit per
media viscera transfigatur.
Quibus perlectis, et applicatis kursum calici impositis Rabanbani, profusis caeteri lacrymis sangvineis potum prae gaudio celebrantes sumpsere.
In cujus memoriam legum a Siculis gentibus nostris transacceptarum
Arpaad ex tribu sua genti Siculorum offert pro Rabanbano tribus filiis ornatum Uopoletum, Uopour, Uogroun quibus gestis ascendit terram Munkáts, celebratoque sacrificio renovatis legibus intrat Terram Pannon.
Uopolet autem ducta Uxore Sarloun, Karaib Cham Nabon parit trigemellos in cujus memoriam Zandirhami Uxor ex Magor Zápár genere Ao
888 aedes pro Sacrificio celebrando Rabanbani idoneas construi curat in
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terra Turcorum post terram alpestrem septem Sylvarum in ore Alpium in
fine Rakusii non procul fluvio post terram Vatsarck Blachorum consensuque gentis dividit terram inter filios. Demum translata Calice (adducto
adhuc in Scytiam ab Anacaroi Philosopho qui in Patria sua dum Graeco ritu
cum illa Sacrificaret, a fratre suo interfectus esse dicitur in actis a Radaga,
Gottorum Rege ad nos usque allatis et modo in aedibus Domini sacris exstantibus) – ius enim est Upoleti – et administrante Sacrificio in aedibus
post terram Vatsarch moritur et a Ducibus caeteris cum consensu gentis
constituto Bucsuiu Rectore. Introducta Religione Christiana filius Uopoleti Üdropotes in valle Sosmező profligatur rectorisque dignitate fungitur
in terra Pannon. Adducta Uxore Magor Victoria nominata filia Pastoris
Traciae Risos Sandarache Magor, coesoque Bucsuu, recuperat honorem
Ranbanbani, at diffidens metuit, quia inertiam, impotentiamque agendi
prodere verebatur.
Tandem a Fratris sui Filio profligatus, et ad Alpes Taar necatus ocubuit,
at non multo post Rabanbano minor Gyula Almos Üdrokilios deficiente a
Religione Christiana Rabanbanum Ougroun supremum exstinxit, et potiores Siculos — — — — — V christianos persequi coepit.
At filius Uopoleti natu major Upour Sandour ducta uxore Anna Felicitas auxilium ad Stephanum Regem missisque legatis primum imploravit, cujus auxilio Gyulam domavit, filiamque suam Sumbururio nuptui
tradidit Zellam, calicemque ad se recepit nec amplius Sacrificium gentile
celebrari permisit.
Nullum mirum tantae victoriae, illo enim tempore Siculi Milites et Rabanbani Minores post terram Alpestrem Septem sylvarum habitantes in
ejus authoritate sustinenda fuere tenacissimi, licet post Rüka Dominus Rabanban Ica Doumbou quo tempore filia ejus desponsata erat filio Bours
Sonsarios Rabanbani terrae Szombath hegy ally audiens ducentis armatis
veniens in auxilium arcis ad recipiendam calicem, ut Uopour Sandour quo
tempore frater ejus se receperant in ore Septemsylvarum, ad terram a suo
nomine nominatam Zetalaka suscipiens expeditionem contra filium suum,
eo tempore conflictum celebravit cum viro Ika domatoque se retraxit post
terram fluvii Ügy, ibique domum aedificans moritur relictis filiis Ika Dombou Bardous, Játt, Deme, Kallo, Gazon qui ultimus pulsus est a caeteris
quia fratrem suum Loucohuaráts minimum occidit.
Itaque Uopour Sanduour carnalis frater Rabanbani Ika, cum castra metatus esset Harkam Gazon fratris sui filium pulsum comite excepit, eique
terram et vallem post Nyergőcz alpem assignavit ibique semen propagare
suum fecit, relictis quinque filiis Tsuth, Cserthe, Matharaats, Vere, inter
VA

kéziratban 4 és fél sor hiányjelekkel pótolva.

35

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

quos Harkás constitutus est Blasi filius maximus Harkatis Gazon, a quo
terra Gazon nominata. At his elocatis filius Uopour Alectorois filii erumpentes dubie certarunt ex arce Balvany, inter quos nominari maerentur Bobi,
Advok, Boud, Getse Surany, Jett, qui insigniter filium Uopour Sandour
contra Patrem defendebant, attamen adveniente auxilio Stephani Regis
victoriam retulit contra suum filium, in cujus memoriam Stephanus post
terram Septemsilvarum in alpe sacellum erigi curavit cum filiis Becsek qui
erat filius Uopoleti Rabanbani, Filii Betsek erant Kőrőus, Tsolha, Bende,
Győrffi, Papolcz, Illants, Tivad, quos deinde amplissima terra ditavit rex
Pannon, Salga enim illo tempore in terra Pannon deficiens dabat occasionem amplissimae donationi at maximo filio Kőrőus, terra Pannon displicuit; unde rediens cum filiis suis Araad, Roka — — — — Jama,
Orro, Tseke, Parous domum aedificavit sibi, filiisque suis, unde terra Csolhafalva nominatur penes domum Kőrőus, ob hanc autem magnam partem
gentis Siculicae inimicam habuit Rex Pannoniae, plerauque enim Tribus
insurrexere contra eum, at Oupour Sandour cum Fratre suo Andoras et
auxilio Stephani restitit, ita ut Terram post Alpes Nyergőz, et terram post
Gumes vacuam reddiderit, crucemque auream super calicem poni curavit,
filiumque suum Stephanum Sandor regi misit natu maximum cum consensu gentis suae:
Tandem post plantatam fidem christianam, videns et terram suam et reliquorum Rabanbanorum exhaustam bellis, posteritatem fratrum suorum
collocavit in terra post Gumes uti filios: Andoras filii Uopoleti, Ambor,
Gőgő, Kabb, Ladon, Lagár, Doob, item fratris sui Ugroun filios collocavit
ad terram arcis Boud, inter quos nominari merentur millites nobilissimi
Sámbor, Zsebő, Koszláth, Öröm, Jett, Ivany, Gelyén, Uogroun:
Post terram autem alpis Nyergösz collocavit filios fratris sui Ouroun,
inter quos nominari merentur Botz, Zököl, Borida, Beel, Gere, Forroun,
Lepp, Nag, Zimány quos duos ultimos pulsos excepit in terra circa Boud
arcis. Sámbaar Filius Ugroun Rambanbani ad terram penes fluvium non
procul Kűkül a terra Ducis ante Uopoulet arcis Boud sub Zandirhamo.
Tandem post plantatam fidem christianam sic melius conservatam gentem Siculicam in fide christiana ex Rabanbanis minoribus celebrante sacrificio misit profano ad regem Pannon viros nobiles Generosos Szörzöe,
Kénur, Bourzou, HegyUr, Veer, TulUr, item ex Nobili Militum Genere
virum militem audacem ad fluvium Oult Baator tum Blasum Foduor ex
terra Vatsarch, et virum fortem Csak (qui amplissimae gentis truncus habuit enim filios ad terram post Nyergösz, item Láza Foduor, Fion, Erőss,
Márkous, Csak, Őzmér, Kaza, Archos qui emigravit ad terram Pannon sed
dein sequentibus temporibus Csak Ivany ex ejus posteritate advenit) item
filium suum minorem Görgő, (qui sedem habuit in terra a suo nomine
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nominater, habuitque filios 9. Bourth Ous, Cseke, Laz, Balon, Osváth, Zador, Thordáth, Zabon, Ozony) ita, ut ab omni contributione aerea immunes
conservarentur, qua unione celebrata in perpetuam rei memoriam pactae,
alter filius Rabanbani Uopour Sandour Aarad cum sua tribu transpositus
non procul ad terram tribus Zajk ad finem mox terrae Pannon in alpes
terrae Blachorum ad rivulum szállás nominatum, unde gentes in perpetuum decrevere, ut armis regem et populum terrae Pannon in sua libertate
conservarent illaesam ex parte Septemtrionis, tum pro custodia regis 100
armatos equites commutatos alerent, tum singulo regneo electo aut nuptias
celebrato, aut prole mascula aucto signaturam boum praestarent:
Siquis Rabanbanorum sive majorum sive minorum sive Harkász dignitate — — — — — functorum moliretur cum gente judicium supremi
subeat Rabanbani ex gente Upoleti in perpetuum electi, quae edicta gentis
singulo anno triennali renovavere prioribus Saeculis usque ad hodiernum
diem — — — — — — Reversis legatis more profano celebrato
sacrificio Rabamban supremus exhibuit in arce responsum generosi regis
exscluptum in marmore elevatumque calici superposuit, omnesque magno
strepitu gaudii, regis Hungarae voluntatem excepere, fidemque christianam tanquam communitatis praeceptum in omnibus Rabanbanis minoribus gentilibus ultra Alpem terrae Rüka promulgarunt, excipientesque
eversis sacrificiis, at non profanis in majoribus enim negotiis tractandis
omnes Siculi sub auspicio rectoris maximi convenere — — — — —
— tam milites quam Rabambani minores, quam Harkász dignitate functi,
quam Gyulae, quam Rabanbani majores aequalibus juribus utentes excepto Gyula et rectore, qui duo in omnibus in apice generationum atque lineas generationis habebant locum in evehendis castris in edicendis juribus
sacris et profanis in praeceptis communitatibus extradandis in puniendis
transgressoribus mandati communis, quae jura exercuit rector supremus
in praesentia consensus Harkaz maximi et Gyulae, quilibet Harkaz habuit
sub se Rabambanos minores qumque et quilibet Rabamban minor 2 szazados unum pedestrem alterum equestrem figa et sagitta armatum.
Tres Harkaz suberant Rabambano majori et hi tres Gyulae minori et hi
omnes sex tribus Gyulae majoribus et hi Gyulae rectori supremo gentis, qui
in arce Boud habuit sedem, in cujus fine mox habuit sedem Gyula omnium
senior penes fluvium Kükül, ubi exequanbantur transgressores mandati
Gyulae minoris, qui et Harkasz supremus nominatus, qui prae caeteris
praeter honorem non plus juris habebant, Rabambani majores poterant
esse rectores gentis, quales erant Uopolet, Zandirham, Hount, Csolha, Zeke,
Üdros, Unoi, Alminios, Trofimos, Sandalio Sandara, Iphis, Alectos, Idrokelikos, Hephaparis, Dudorechiam, Alme, Radagas, Ustulo, Upour, Apa,
Baal, Halad Irnák qui se recepit ad Daciam Alpestrem post ruinam imperii

37

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

patris sui, verum haec observatio a potioribus nostris supressa et penitus
modernis disturbiis poenitus avulta videtur.
Dum autem Gyulam vajvodam ultrasylvaniae Rex a se constitutum
domaret Zoltanumque praeficeret, filius Stephanus Rabambani Sandour
filiam Catharinam ex consensu gentis exteram duxit, tresque filios trigemellos parit Stephanum, Samuelem, Gregorium, inter quos divisit terram
suam proprio marte aquisitam, terraque Turcorum post terram Vatsarch
attigit maximo natu Stephano, Gregorio autem terra deficientis Rabambani
KénUr, in cujus terra dum Uopolet viveret maleficos homines cruciari jussit, cujus filius Ioany a caeteris pulsus se recepit ad Alpem terrae Lakott,
ubi semen ejus propagare fecit.
Samueli autem natu minimo obtigit terra ad fluvium Kükül Agy, at
cum divideret legatos a gente Septemtrionali stelera ad se missos excipiendos esse oportuit convocatisque caeteris omnibus Rabanbanis minoribus
in valle Rakos ubi illo tempore sacrificum genti profanum celebratur. 10
enim Rabanbani inter suos filios terram suam divisere, taleque Responsum
accipiebant gentium Septemtrionalium Stelezae:
Gentis Scythiae Hunnorum Attilae posteri Daciam Alpestrem incolantes desiderium Gentis vestrae in valle Rakos post terram Septemsylvarum
excipientes in eoque annuere volentes ad conservandam affinitatem filiam
Rabambani nostri rectoris supremi Uopour Sandour Majraniam vestrae
Czari Stelezae filio Basil in matrimonio cupienti tradimus in vestram boarorum amicitiam conservandam, ita ut libertates similes eorum nostris in
posterum etiam florentes permittatis, et sic praetiosis lapidibus Orientalibus more antiquorum nostrorum ornatam abstulere, Rabanbanique nostri
ultra fluvium Szerett comitati sunt cum, ipse etiam Boursou 100 annorum
senex filius Zandirhami minimus post humum patris natus frater Upoleti
descendentis viriliter ex concavo filii Atillae Irna, Gyulae dignitate functus,
in caeteris confluentibus Rabanbanis juxta tribus suos filios Abáts. Uopour,
Beel, Ouzon, Entroe, in terra Dölne, Zoltán ex terra Madoras, item filius
Andoras, item filius Nömöz item filius Ugroun, item Ika filius Dombou,
item filius (a quo Dominus Zekel terra Killyén) item Enöz, item habitantes
ante terram Septemsylvarum Upour supremus ad terram Septemsilvarum
Rabanban item Gyula, Ount, Nagy (aquo prosapia de Marefalva) ad terram Mare, item Zimány filiusque ejus Magor Biro tum Zalán Forro, Roka,
Benke, et plures alii, quorum posteritas hodieque superest.
Ex terra autem post septem Sylvarum supremus Rabamban poculi calicei conservator, loco se misit filium Stephanum Sandour tum Abe, qui erat
filius Ioame, tum Hount Rabambanum terrae Gumes, tum etiam ex gente
Toparcha, tum Petrum ex gente Iványka post vallem Gazon, filii Blass ante
Riyka, et filium Beel ex terra sua ante Alpem Taar Rabanmbanum autem
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Künvér post terram Alpis Taar jussit, ut in perpetuum comitetur filiam
suam, qui deinde in partibus septemtrionalibus largo dotatus patrimonio
a filio Stelezae. Quo tempore intrarunt monesterium duae filiae Stephani
Sandour.
His itaque gestis alata est etiam Stephano Sandour uxor extera Francisca Mechiada Ivo nata Polona, cujus frater Michael natu minimus cum
Patrimonium dividere desideraret, in ipsum violentas manus injicere volens se ad terram Pannon post fluvium Don recepit, ibique narrant propagare, summa ejus in relatis nostris hic apud dominum exstantibus.
Tandem Stephanus terram ultra Vatsarch una cum aedibus Zandirhami
uxore aedificatis retinuit, poculumque calicis formam repraesentantem in
perpetuum, tanquam suam haereditatem ex arce Boud abstulit invitis tribubus 1039. modoque extantem — — — licet Dominus Rabanbano trisedis modernae Joanne Uopour, Stephanus Beel et Gaspar ex gente Potarcha
concursum cum suis celebrantes, belloque impetere volentes Stephanum
Dominum terrae Gumes propter ablationem gentis poculi, at conatum horum impedivit, injuria illorum temporum, missos enim legatus Andreas
excepit, filiumque suum Ladislaum Sandour obsidem ei tradidit et sic
deterriti Rabambani rescissis omnibus actis poculum retinuit nec amplius
arcem Boudvar sibi vendicare potuit et sic terrae post alpem Septem silvarum Ladislaum Sandour legatum ad Polonos missum per Andream, supremum sibi Ducem elegerunt dependentem tantum a rectore gentis Siculicae, non autem a caeteris Rabambanis, missoque expresso Regi Andreae
per militem egregium Jan Lajoos ab Andrea haec separatio rata habita.
His actis mortuo Zoltano ab Andrea regnum divisum est, et regnum
nostrum Belam natu minorem Ultrasilvaniae in suo Apugenario custodiebat 1049. Stephanoque rege jam pridem mortuo Bessi audientes mortem
regis gloriose, triumphantis minatis christianis siculis post terram Gumes
habitantibus irruptionem, quam hostili etiam animo tentarunt et gens siculica viribus expulit armatis ultra terram suam duce Andoras Filio Ambor,
verum gloriam hujus victoriae impedire volens alterius tribus dux Upour
ex arce Balvány ducem Andoras in prandio occidit, sibique vindicavit terram supremi ducis Andoras, qui erat filius generosi Militis Zambou Filii Surany. At Bela Transylvaniae vajvoda resciens siculorum christianorum caedem ducisque Andoras post mortem fratris sui gentilis hominis
in arce Gyula capite plecti curat Gregorium Sandour, Alexium Csangur
et Gregorium Blasko filium Bolz item filios ex gente Csak, Stephanus autem Sandour filius Ladislai frater Gregorii, Paulum Csángur fratrem Alexii
Csangur filium Egregii Militis Kabb expulit jubente Veojdou Transilvaniae
terramque eorum Gumes reocuperavit, sibique retinuit. Quo tempore post,
jussit Bela vajvoda Transilvaniae, ut non amplius dignitates more antiquo-
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rum nominarentur, non familiae, non arces, non villa, non castella, verum
sanctorum nominibus insignirentur, unde factum est eorum ut plures viri
nobilissimi milites siculi ascendentes suos ignoraverint, et literalia etiam
combusserint; in tanta confusione tamen reperti sunt aliqui, ut etiam contra
voluntatem regis, antiqua antecessorum nomina, et suos domesticos lares
servarent, et praesertim in terra trisedis Upour, Dombou, Beel, Nemöz,
Mikou, Danes, filius nobilis Gyulae Köröus.
Terrae autem modernae Sedis Udvarhely Ugroun Lazar, Könch, Biro,
Nagy, Zimany, Dallya, Zőkől, Turech Kadach attamen dignitatum honorificarum nomina amplius non audiebantur, non Rabamban supremus rector sed comes Siculorum, non Gyula Harkasz, sed Vice Comes Siculorum
et sic Bela subita mutatione ruina etiam Troni pressus merito et contritus
Anno 1063. expiravitque 1065. cui se opposuit Szemere ex terra Madaras
sed nihil profecit. Interea autem Stephanus Sandour assummens nomen
Sandor cum Csangorum duce Dvuka Basil nomine, certare cepit, at recte
incertus nomine Miko cum 200 armatis adveniens expulit Csánguros, ac
Stephanum Sándour liberavit, ob quam victoriam relatam permisit Sandor
uram hadnagy erigi, et extrui arcem a suo nomine nominatam, hodieque
florentem Miko vár. (Dicunt illum egregium militem fuisse nobilem terrae Pannon Deterico uramnak fia) a 12. Arcium dominatu exutum, cujus
prosapia hodieque eodem nomine insignitur, quod factum, dum Ladislaus audiret post terram septem sylvarum largo etiam ipsum ditavit patrimonio consensu gentis, ita, ut dein Zazadous sedis nostrae evaderet ejus
prosapia generoso honore, exhibuitque ei tantam comitatem ut dum Ultrasylvarum terram circumiret ad generosum illo tempore dominum post
terram Vatsark Stephani ex Elisabetha Silvasi filiam Catharinam filio ejus
Paulo Mikou desponsavit, celebratis nuptiis ipsemet ex poculo gentis potum summebat prae gaudio, quo tempore irrumpentes sedem aliquoam
Tartarorum pepulit Stephanus Sandour, obquam Dono accepit terram ad
Arcem Torchvára pertinentem cum arce, et hoc tempore Terram Gazon ut
sedem Ladislaus confirmabat.
Post ruinam et deletionem arcis vastae Boud, postquam successit Almos dux primus Siculorum universorum sub quo, dum concursus celebraretur in valle moderno Damiani ad terram Lokot potiores Siculi filiis multi
carentes, femineum sexum inducere volentes in reliquorum Rabambanorum bonis haereditariis, Stephanus cum duce Almos restitit, unde decretum erat perpetuum quod duorum fratrum si unus habuerit filium, alter
autem filiam filia emaritetur et filius accipiat bona paterna in Regno Siculico exstantia et haec successio observetur in bonis antiquorum Rabambanorum in aeteris vero juxta consvetudinem si fuerint duo fratres quorum
unus filium alter filiam haberet filia succedet sicut filius in bonis paternis,
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quam successionem dein ducum antiquorum etiam haeredes uti Upoulet
descendentes etiam sibi vindicarunt non atramento sed sangvine humano
in campo Rakusii in praesentia Ladislai Comitis Siculorum introducendo,
quo tempore Drusilla filia Stephani cum viro Generoso Kalmany Laszlo
in arce Ladislai Regis in medio Septemsilvarum nuptias celebravit, ubi
dum poculum caliceum adferretur Drusillae, ut potum summeret, unus ex
posteritate Rabanbanorum minorum eripuit at Stepahanus tanquam supremus universa terrae Boursou nomine Virum per media viscera transfigit,
nullusque ausus amplius eripere.
Et haec gesta in praesentia Ladislai Generosi Regis et coram filio suo
Kalmány Laszlo nuptias cu Drusilla celebrante, cujus sororem dum aula
Orientalis Piroska nominatam Irene eveheret per Siculiam Imperatori Orientis, multos Siculorum comitantes ipsam largo Patrimonio dotavit, in
terra Septemsilvarum ex quo pro sustentatione comitis Siculorum ferae
excipiebantur:
Mortuo tandem Stephano Sandor Uxor ejus Elizabetha Tempore Spectabilis Belae Regis contra Latrones 200 Armatos tulit ad terram suam Marito suo donatam Tőrcsvára, eamque purgatam una cum terra Gumes tradidit filio suo cui ex equestri ordine militis cujusdam filiam Annam Gőgő
ex posteritate Uopolet ingentem Animi desponsavit, quae propriis Manibus in terra sua Tapoltza aedes construit, eamque a 300 latronibus fortiter
custodivit truncatis 200 et reliquis fugatis.
Ut autem Mariti sui Diem Onomasticum celebrantis — — — — — —
500. armatis ad terram Gumes expeditionem suscipiens fugatos latrones
comprehendens tanta clade affecit, ut caesis aliquibus reliqui capti omnes
ad unum fuerint, tanta fortitudine salutavit Stephanum maritum suum,
cujus mater truncatis 5. latronibus, cum sexto dum certaret interfecta: Tandem Maritus etiam ejus a faeda Tartarorum cum 300 suis subditis perpetuis
militibus concussus moritur, ejusque cadaver truncato capite injectum est
in fluvium Kükül penes arcis Boudvár Rudera quam etiam in nihilum redegit faeda in manis Tartarorum tempore Ladislai Regis, qui dum costra
metaretis fugatus est a faeda Tartarorum, generosa autem animi ingens
mulier vidua volens ad Gyulae arcem comitem Siculorum salutandi gratia ire meando, — — per fluvium Ouolt aliquem puerum injectum
excipi per suum Tizedes Boutz curavit quem deinde capite truncari jussit,
in suo enim territorio habebat jus gladii, iratique propterea ejus milites
subditi, instigati que per Damianum Zoelde ex genere Abram linea Dudor
et Stephanum Batza ex linea Uop, manus violentas in eam injecere, cujus
cadaver impositum habetur in aedibus a Zandirhamo extructis.
Reliquit proles quarum unus terrae septemsilvarum insedit alter vero
filius terram Kenos reoccupatam pácifice possedit, ibique propagare semen
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suum fecit: Joannes autem ducta Uxore Catharina Nemös de Kálnok ad
Polonos se recepit, ibique septem annis supra decem moratus rediit. Ad
arcem suam a Tartaris devastatam denuo modoque renovatam, qui dum
Blaskonem coercendum iret et Urconem cum 1200. armatis genteque filio Uopoleti Gőrgő Uopour filio audiens, misit expressum Joannem Erőss,
filium Joannis Zőkől minimum ut desisteret, at expressum propterea per
Franciscum Csiszér executorem ex propria terra sua capite truncari jussit,
in cujus tamen placitum ad fluvium modernum Olt ad petitionem tribus
ducis filii Uopoleti Darabos, non procul fluvio Gerla, ad terram confinem
Pannoniae Souk habitantis (quae tribus illo tempore illuc migravit Araad
ad terram Blacorum alpium collocaretur) filios Joannis Erőss larga haereditate dotavit in terra filii sui Abae, attamen tardius Propterea violentas
manus Ivany Laszlo militis ad terram in fine Turcorum habitantis debuit
subire ex Gente Abram linea Dudor, et Petri Kadatsi ex genere Halom, linea
Naznán debuit subire relictis prolibus, quarum natu maximus Franciscus
ezeres Kapitany apud Polonos, Peter autem Infulatus Abbas de Kolosmonostura Rebi autem nupsit cuidam Polono Vajdvan Varojzski, Racha nupsit
Petro Losontzi nobili hungaro ex terra Pannon. Alna Joanni Latzka descendenti ex filio Uopoleti Blasi, quae etiam marito suo terram abstulit ibique
propagare semen fecit:
Panna nupsit Ladislao Veér:
Petrus autem alter filius ducis duxit Mariam Elisabetham germanam
sororem petri Losontzi 1249. fortis dimicator in terra sua Gumes, venator
ferarum — — — — — — ingressus devoratus in terra sua Nascalat ad
fluvium Tatros, relictis filiis et filiabus sat numero multis:
Sara maxima nata nupsit Gyulai Estan ante fluvium Tisza.
Anna Gasparo Oncze de Dőlne.
Inter filios nominari merentur Sigismundus, qui Bazaradi uxorem pulcram creaturam transalpinensium Blachorum vajvodae adamaverat, verum
Tamás Deák illo tempore vajvoda palam denunciari jussit se valachum
Barbara e ferali ergastulo extracturum, at illo tempore Albae Juliae Praesul
Miklós Pater funesta morte ipsum periere fecit cum innumeris proceribus
1350 habuit uxorem Annam Bassa ex posteritate gentis Upolet Filii Ugroun, Fily Jett, ex qua filium Petrum qui ducta uxore Anna Miko ex posteritate Pauli Miko habuit filium Joannem natum 1411. post cujus nativitatem
primus omnium Dux Csik, Gyergyo, et Kászon universae terrae Gumes et
Csángorum electus sub Vajvoda Striboris in cujus praesentia dum crearetur
in valle inter Csomortany, et Tapoltsa, in loco quo elevabatur accumulata
terra in memoriam hujus supremi Ducis Siculorum Sándor Domb hodieque exstaus nominatus.
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Haec cum agerentur vajvoda in Popinam et ventrem prolapsus demandavit, et inscribi curavit inscio duce ad calcem calicis ex cortice nucis miristicae factae, hodieque exstantis: Petrus Sándor 1412. ob quam vajvoda
a duce expulsus ex terra Siculorum post cujus pulsionem Marcheo ad obtinendum imperium Valachiae auxilium parabat contra Daanum, tandem
plurimis meritis cumulatus homo repente enim fratre suo primus introducit ordinem judicii in campo Rákos, sub hujus filio Joanne, rustici Ultrasylvaniae tumultuabantur, verum Csák Lászlo illo tempore comes Siculorum
exhibuit ivitque latrones infestantes gentem filii Uopolet in valle Gyergyo,
quam modo sedem dicimus ante terram Hegyallya donare. Quibus domatis cum iter pararet ad rusticos Transylvaniae, sopita est turba, in cujus
favorem Joannes Hunyadius 1430. Regibus jam multis illustrior, Mariam
Barkoczi ex terra Pannon ei desponsavit, quae relicto filio Mihály Hadnagy
uram nominato in valle Kenyérmező Dimicans occubuit: ibique sepultus
jacet, cujus haeredes ignotae sunt ob defectum actorum in aedibus Generosi Domini Stephani, et Menyhárdi Sándor non existentium.
Secunda Uxor Joannis Anna Dossa quae interfecta in terra Kénos ob
perfidiam fratris sui, quia acta concernentia Michaelem Sándor comburri
curavit, ideoque merito suspensa.
Joannis filii Uxor erat Kriska Hadnagy fia nominata, quia dum Terech
Sanderbech contra voluntatem generosae dominae filium suum coegisset,
ut se nominet Joannem Sandor, duxit 300 armatos contra Joannem spurium
Sanderbechi filium, ad necem quesilum, eumque occidere volens, Joannes
Spurius se recepit ad terram Lokod in terra alpestri unde altera linea nata
nobilis originem.
In terra Domini penes fluvium Olt, servitque ut miles: ex hac itaque
christina habuit: Petrum, Stephanum, Michaelem. Petrus ducit Uxorem
1462. Nascitur ei filius Stephanus 1472. Hujus patre mortuo Pongrácz
János curam attendebat filio, qui dum Majorennis evaderet ex terra sua
jussu vajvodae contracto ordine equestri ex Csik Ország Halibechum Misiae praefectum sub auspiciis vajvodae clade affecit cum Joanne Upour et
Abrahamo Ugroun ad terram ante Danubium, nec erat mirum cum universa gens juxta tribus sue auspicio hujus juvenis consilio Joannis et Abrahami bellabat, attamen propter Bladum Valachiae Vajvodam se ad arcem
post terram suam Rakos recipere se debuit.
Ducta uxore Upor Anna qui in posterum assumpsit nomen Upor, arcemque suam feliciter rexit in dominatu suo erat amicus Synderovice Bechi, unde etiam ab ipsius manu profligatus est.
Dum autem Rex Hungariae a Transylvanis 60000. aureorum exigeret,
vajvodam Moldaviae juvenis adhuc licet uxoratus ad clientelam redire facit
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1496. ob quod factum Vajvodae datur arx Csicsoviensis, ipse autem in terra
sua confirmatur spectabili honore: cujus filii sunt
Stephanus, Menyhardus, Michael, Barbara, Anna, Petrus habuit
uxorem Annam, Menyhardus 1530. Annam Lázár exqua Stephanus et
Michael, Michael habuit Uxorem Elisabetham de Galfalva.
Et haec conscripta ex actis 153. . . . 3. in compendium reducta non plusquam qui ultimus minus adhuc exscripta fide nostra mediante testamur in
arce spectabilis ac Generosi Domini Sándor ad terram Pagi Allszeg in sede
Csík, inter pagum Vatsárk, et Csíkfalva situm Anno 1533.
A kik közülünk pedig deáktalan embör lévén keresztvonással meg erősítettük jövendőbéli nagyobb bizonyságra.
Andoras Máttyás Deák Csiki Törvényes Embör
Veres Deák
Győrffi Máttyás
István Gábor
Ezen írást szóról szóra maga originalisából leírtuk igaz hitünk szerént
Alcsík széki, mostan Taplocán lakó Veres Péter nobilis Felcsík széknek
hütös adsessora és ugyanazon széki Sz. Királyi Bors István in hoc Anno
praesenti 1695. Die 14. Marty Csíkszereda privilegiata városába.
Veres Péter mp. nobilis
Bors István mp. nobilis.
Praesentem copiae copiam, e veris suis vidimatis copiis sincere, et genuine descriptam, cum iisdem comportatam, adeoque iisdem per omnia, et
in omnibus conformem esse, praesentibus, fide nostra mediante testamor
13 Apr. 1797
Ladislaus Simény mp.
Sigismundus Kelemen de Nagy Ernye

III. cikkely. Ugyanaz a kézírás magyarul, világosító
jegyzésekkel18
A székelyeknek eredete és a vitéz uraknak s Csík, Gyergyó és Kászonszék főnépeinek viselt dolgaik, 1533-ban jegyzette ki s hozta le Mátyás
András, Csík széki nemes székelyek Veress Deák, Győrffi Mátyás és István Gábor előtt. 1695-ben Martius 14-kén újra leírták Veress Péter és Bors
István, Csík széki nemes személyek Erdélyben. Ennek mását leírta Farkas
János Nepomuk világi pap 1796. melyből fordíttatott.
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1-ső vers
A Havasi Dacia (a) Attila birodalmának felfordulása után foglaltatott
el a legvitézebb emberektől, a székelyektől, egy nemes, nagy szívű és hadi
mesterségben gyakorlott nemzettől (b), mely az idők viszontagsága miatt megapadott. Ezek az örökségeket és hivatalokat tribusok szerint az
Halom, Eurlik, Jenő, Megyes, Adorján ás Abrám nemek, s ezeknek ágok
szerint osztják egymás között. (c)
Jegyzés
a) Dácián nem valami úgy nevezett Római Havasi Dáciát kell érteni,
hanem azt az erdélyi havasi földet, melyen és melynek környékében a
székelyek ma is laknak. Maga is az író mindjárt alább a 2. versben havasi
földnek nevezi és a tovább megnevezendő helyekből, havasokból és vizek
neveikből is úgy jő ki.
b) Hogy az hadi mesterségben a mai székelyeknek vitéz elei sem lehettek járatlanok éppen, onnan is vetek hozzá, hogy ezelőtt egynehány
esztendőkkel Csíkban járván, nagy csudálkozással és vigasztalásomra találtam ott a többi között egy régi barát írással még a XV. száznak elein írt
könyvet kézírásban, melyben vagynak legelöl Cicero de Re Militari, azután
De Legibus et Religione; Flavii Vegetii Renati Epitome Rei Militaris Libr. IV.
Frontini de Re Militari L. IV.
c) Ezek az alább eléhozandó lajstromakból és királyi levelekből bővebben meg fognak tetszeni, most előre csak azt jegyzem meg. Elsőben, hogy
négy különös jelentő szó vagyon, mely a székelyek különbségét jelenti,
tribus, genus, generatio vagy nem és lineae generationum vagy ág. A tribus közönségesen annyit teszen, mint ma egy különös szék, genus teszi a
székelyek három rendinek: a főfő rendeknek, lófőknek és gyalogoknak különbségét; a nem a Halom, Ewrlik s több fenn nevezett nemeknek különbségét, amely hat nem mindenik tribusban azon név alatt s annyi számmal
megvolt; az ágok tették a lófő házoknak a nemekben való nemzetségbeli
eredeti különbségeket. Másodszor az örökségeket aszerint osztották, s a
tisztet is aszerint viselték. A tiszségek viselése az említett lajstromokból
szemmel látható.VI
VI <Az örökségekre nézve pedig első különbség a gyalogoké. Ezeknek örökségét hajdon egy
lófő vagy fő ember nem vásárolhatta meg, sőt ha az egész falu gyalogokból állott, oda fő
ember s lófő bé nem mehetett. Minden lófőnek és gyalognak az ő öröksége után osztatott
ki minden külsőből az ő része, az erdő nyilakig az határon. A fő embereknek pedig ahhoz
képest ahány lófőséget bírtak és ahány lóval ültek fel.>
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2-dik vers
Azoktól a Pannóniában (a) elébb béjött magyaroktól származván és a
havasos földet magok fegyverekkel nyervén s azt magok között tribusok,
nemek és ágok szerint felosztván, Árpád idejéig egy rabanbán főigazgató
vezér alatt valának, kit egyezett akaratból választottak. (b)
a) Észre kell venni, hogy András Mátyás a magyar földet mindenütt
Pannóniának s a magyar királyt pannon királynak nevezi.
b) Ennek a szónak és tisztnek rabanbán soholt nyomában nem akadhatok. Laziusnál Bécs leírásában19 az ott lakott s temettetett zsidó és pogány
főembereknek neveik között Rabánt találok két helyen is: de rabanbánt
sohol sem. Lásd I. k. 4. l. és II. k. 25-dik lapján.

3-dik vers
(a) Avégre, hogy a külső nemzetek ellen hadi vezérek légyen, hogy a
schithák Nabou Fileimjétől (b) az Anakhoharimtól megtalált szerecsendió
kelyhe pohár által (c), mely változtatva, de most is megvagyon, egyházi
és polgári törvényeket szolgáltassan ki, a közönség végezéseit kihirdesse,
azoknak általhágóit megbüntesse s ezek az ő lakhelyében előtte ketté vágattassanak.
a) Itt következnek a rabanbán kötelességei.
b) A schythák Nabou Fileimje. Mi ez? A magyar történetek atyjainál
ennek, hogy tudnám, semmi nyoma, egyedül Kézai Simonnál találom a
36-dik lapon egyetlenegy szóba Thele File filius. Lehetetlen, hogy Mátyás
András ezt maga gondolta s az ujjából szopta volna. Leondavius szerint
a törököknél Nábou prófétát tészen, a szerecseneknél napkeleti Indiákon
közönségesen fejedelmet. Egy habissinai becsületes arabssal találkozván,
és tőle kérdezvén, azt felelte, hogy nálok arabs nyelven a nap vagy náb
annyit tészen, mint magyarul nap. File pedig annyit, mint: éj, éjszaka.
Vesd öszve ezt a két szót: nap és éj, s a székelyek címerében lévő nap
és hold jelét. Én valami egybefüggést láttatom a kettő között találni és
úgy vélekedem, hogy Attilával nem csak a nagy-magyarországi magyarok jöttenek ki, hanem a Kakas vagy mai Caukasus hegye környékében
a Kuma és Török vizei mellékin s az ott romlásaiban még ma is meglévő
nagy városnak, az ma is úgynevezett Magyar városnak lakosai is, kik az
arabsokkal néha egybenfüggésben lévén, azokat a neveket és címereket is
tőlek vehették és a mi székelyeink ezeknek maradéki volnának.
c) Ezt az áldozó kelyhét én meg nem kaphattam, de a Sándor nemes ház
azt erősíti, hogy ma is nálok vagyon és a fedele egyik atyafitól zálogban
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van vetve. Találtam olyan becsületes emberre is, aki azt erősítette, hogy
ivott belőle. És így, ha ez igaz: a székelyeknek volt egy palladiumok, a
kelyhe, mellyel borral áldoztanak, volt egy fővezérek, a rabanbán, volt egy
anyavárosak, Budvára. Ezek nem mutatnak egy vad, barbarus népre!

4-ik vers
A rabanbánnak lakhelye Budvára vala (a), amelyet régi rabanbán Buda
Nábu Fileim még Attila birodalmának elromlása előtt épített volt, és ebben az anyavárosban szolgáltatnak vala ki a nemzet gyűlésében a székely
nemzetnek minden törvényei a fő rabanbán által Zandir hám fő rabanbán
idejéig. (b)
a) Budvára ma is megvagyon omlásaiban Székelyudvarhely mellett, a
Küküllő vize köztök foly le. Egy magos kősziklán vagyon. Szép teres a
teteje. Falainak némely részei most is fennállanak darabonként, a hegy felől mély sáncokkal volt elválasztva, azt tartják, hogy még némely bevakolt
lyukaiba volnának régi levelek rejtve.
b) Ez a Zandir hám, mind a hám névre, mind az -ir végezetre nézve arra
mutat, hogy eredetére nézve tatár eredetű volt, vagy nevét egy szomszéd
hatalmas tatár fejedelemtől vette. Tessék reá figyelmezni, majd alább, mikor az előtte volt fő rabanbánoknak neveik eléfordulnak, azoknak nevei
hol tatárok, hol arabs és oláh formák, és nevezetesen hol görögök, hol
magyarok, amint a szomszéd Moldvában és Havasalföldiben különböző
népek fordultanak meg, vagy azok elébb menvén a konstancinápolyi görög udvartól függettenek s neveket aszerint alkalmaztatták.

5-dik vers
Ebben az időben jöve el az hunnusoknak másik nemzetsége Árpád,
Álmos fia vezérlése alatt (a) és Zandir hám követeket küldvén eleibe, azt
a nemes nemzetet elfogadá. (b) Mint az urunk házánál ma is meglévő
levelek és régiségek bizonyítják. (c)
a) Tehát a magyaroknak ekkor két nemzetsége jött ki, mert azt mondja,
hogy a magyaroknak másik nemzetsége, egyik Árpád alatt, melyről emlékezik, a másiknak a Lebédiás alatt jött, úgynevezett török nemzetségnek
kell lenni. Az elsőről a Béla nótáriusa írt, a másikról Constantinus Porphyrogenitus római görög császár a fiához, Románhoz a birodalom igazgatásáról hagyott könyvében.20
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b) Tehát az Árpáddal kijött egész népit a magyaroknak béfogadta?
Hová? Csíkba s Budvárába! E lehetetlen. Tehát csak okkal-móddal kell
venni. Alább mindjárt azt írja, hogy Árpád Munkácsra tért vissza, tehát
már ez az ága a magyaroknak Álmos vezér alatt eljött volt, s megtelepedett
volt Munkácson, már Árpád fővezérré felemeltetett volt Constantinus szerint, már Lebédiás a törökök vezére megholt volt, aminthogy a törököknek
a bolgárok királya, Simeon ellen való hadában már Lebédiásról nincsen is
semmi szó, hanem csak az Árpád fiáról, mint vezérről. Árpád azért ekkor
kétségkívül Munkácsról jött volt el a Moldvában megtelepedett törökökhez, kiknek még Lebédiás életében fővezérekké tétetett volt szinte úgy,
mint a Munkácsnál megtelepedett magyaroknak, és a törökökkel dolgát
végezvén, úgy tért volt bé a székelyekhez s onnan úgy tért vissza Munkácsra a véle volt főemberekkel s hadi népből álló kísérőivel.
c) Itt Mátyás András a Sándor háznak kezében forgott levelekre fog.
Ezekről én szólani nem tudok, de amíg valaki ezek ellen nem bizonyít,
addig okoson ellene nem mondhatok.

6-dik vers
És eléadván a Hatkő-vér kövekre metszett törvényeket s Budvárában a
rabanbánok módja szerint áldozatot tévén, minekutána a köveken lévő
törvényeket megolvasta volna, azokból ezeket szabá a maga nemzetére (a):
Hogy a Pannon földen a főhatalom senkire ne szálljon, hanem csak a ki
az ő törzsökéből fiú ágon származott.
Amely földet ki maga kezével keres, a néki légyen tulajdona, amelyet
pedig közerővel keresnek, az a szerzők között egyaránt osztassék fel. A
közönséges dolgok pedig a nép közakaratjával végeztessenek.
Aki elöljárójához hitit megszegi, a fő rabanbán áldozatja alkalmatosságával fejét, jószágát veszesse.
Aki a fő rabanbán méltósága ellen dolgoznék, számkivetésbe küldessék.
Aki a fő rabanbán áldozatjára nem menne, derékba keresztül szurattassék.
Következnek a Hatkő-vér kövekről vett törvények. Tessék ezeket a Béla
nótáriusa magyarok viselt dolgáról írt könyvében a 6-dik részben írt törvényekkel öszvenézni.
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7-dik vers
Melyeket megolvasván, magára szabván, és a rabanbán kelyhéje felibe
tévén (a), mindnyájon mintegy vérrel könyvező szemekkel sírának örömekben és jól ivának réája (b).
a) Ez a sor érthetetlen lévén különben a jutott eszemben, hogy a deák
írásban ebben a szóban aulici hiba vagyon és ezt tettem helyében calici,
mely a rabanbánok szokásával egyezik.
b) Itt is Mátyás András deákul igen cifrán írván, azt a fordításban egy
keveset világosítani kívántam.

8-dik vers
Árpád pedig annak emlékezetére, hogy törvényeit a mi székely nemzetünktől vette (a), a székely nemzetnek a maga tribusából ajánlja rabanbánnak (b) a három fiúval ékeskedő Uopouletet, Uopourt és Uogrount (c), s
ezeket végezvén felméne Munkácsra (d) és áldozván s a törvényeket megújítván béméne Pannon földére.
a) Ha a fenn írt törvénycikkelyeket a Béla nótáriusától a VI. részben
megírtakkal egybeveted, különbség van köztek, de könnyen megeshetett,
hogy az a változás bennek azután Munkácson a fővezérek tanácsában tétett. De e kevés! Más nagyobb ellenkezés adja magát elé. Hogy a Béla
nótáriusa szerint 884-ben indultak ki a magyarok Schythiából és már azelőtt Álmost vezéreknek válosztván az általa megírt törvényeket szerzettek, s azokra meg is esküdtenek volt, hogy veheti mégis csaknem azokat
a törvényeket Álmos halála után a fia, Árpád egynéhány esztendőkkel
a székelyektől? Annál inkább, mert Mátyás András 1533-ban írt, még a
mása is 1695-ben íratott, a Béla nótáriusa pedig 1747-dik esztendőig nem
látott világot, addig senki semmit nem tudhatott róla. Egymástól egyik se
vehette. Nékem úgy tetszik mind a két írónak kellett venni vagy azon egy
kútfőből vagy másból. A Béla nótáriusa erdélyi püspök lévén, amit írt, vehette rész szerint azokból a levelekből is, melyekből azután Mátyás András
dolgozott, de vehette főképpen Erdély és Magyarország leveles házaiból,
melyek akkor a tavernicusnál állottanak, de Mátyás András sohonnan sem
vehette, csak a Sándor ház leveleiből, melyet maga is erősít, hogy onnan
vette, azért hihetőbb, hogy külön kútfőből vették. És a dolog is magában
akármint légyen, mindeniknek erősíti hitelét, hogy nem írtanak mesét s
nem szopták az ujjokból.
b) A magyaroknál, hogy az a különbség lett légyen a tribus, genus, nemek és ágok rendiben, mint a székelyeknél, sohonnan nem látszik; tribus,
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generatio, a magyar íróknál mind úgy fordul elé, mint két egyértelmű szó.
Itt azért mikor Árpád a maga titulusáról szól, mint magyar és nem székely,
magyar értelemben láttatik venni, hogy Oupouletet a maga nemzetsége s
háznépe tekintetével megtisztelte.
c) Azt mondja a kézírás, hogy ajánlja rabanbánnak a három fiúval kevélykedő Uopouletet, Uopourt és Uogrount. Mindenik a Zandir hám fia,
Uopoletnek mint alább három egy hassal született fia volt már, azért különbözteti meg és így a három testvért ajánlja rabanbánnak. Mindeniket, hogy
kegyelmét mindenikhez mutassa: a hármat, hogy a székelyek szabadon
választhassanak közülek. Különben ennek a három atyafinak maradéki,
három nevezetes házban, úgy mint Sándor, Apor és Ugron házokban ma
is virágzanak.
d) Felméne, nem általméne, mert még akkor Erdélyt Gelu bírta, azért
Bukovina s Galicia felé ment. Munkácsra ment, tehát már ott volt a magyarok egyik ágának, mely Álmossal jött, a tábora.VII

9-dik vers∗
Az Uopoulet feleségének pedig Sarloumnak a Nábou Karszaib chám
leányának egy hassal három gyermekei levének (a), melynek emlékezetére
a Zandir hám felesége, az Uopoulet anyja, a Zapori Mágor nemzetségéből
való, 888-ban (b) a törökök földin (c), a Hét Erdők havasai megett, a havasok szájában (d) Rákos véginél, nem messze az Olttól, Vacsárkban, az
oláhok földin túl a rabanbán áldozatjához illő házat építe (e).
∗

Ebben a 9-dik versben sok figyelemre méltó dolgok vagynak:
a) Hogy Uopouletnek a felesége is tatár eredetű volt, mint az apja, Zandir hám, és hogy az ő gyermekei már mikor Árpád ott járt, a 8-dik vers
szerint, születtek volt.
b) Hogy a Zandir hám felesége a Záporogi magyarok nemzetségéből
való volt, és azok a magyarok, akkor, mikor Zandir hámné férjhezment,
még talán nem mozdultak volt ki, de 888-ban, mikor a házat vagy kápolnát
építi, már az Uopoulet fia születtenek volt és így annakelőtte, hogy Árpád
a székelyekhez érkezett volt. De
c) Azelőtt, hogy az házat építette azon helyben a törökök, úgymint a
Lebédiás népe megtelepedett, vagy talán már el is ment volt Nagy Morvába s a Kőrös mellékére Constantinus Porphyrogenitus szerint.
d) A helyet, ahol Zandir hámné az házat építette, úgy írja le, hogy a Hét
Erdők havasai, azaz a Hargita megett volt. Ezen a megett földön Csíkot
VII <Ennek

889 után kellett lenni.>
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értvén, és a havasok szájába a havasok előtt való földet. Nem említi az
író Hargitát, de annak a Hét Erdők földin Udvarhelyszék felé napnyugoti
részét kell érteni és a Hargita tetejéből nézvén, meg is lehet látni. Annak erdős bércei közt folynak le a Nagyküküllő, Illyo, Deság, Fenyéd, Homoród
és Vargyas vizei, melyek az erdőket és völgyeket megkülönböztetik.
e) Innen kitetszik, hogy Erdélyt még akkor az oláhok bírták, mert Vacsárkot oláhok földinek nevezi, melyet, hogy Tuhutum az oláhokat kiverte,
a székelyek foglaltanak el s ma is székelyek lakják. Különben ennek az
áldozatra való háznak vagy kápolnának építése, úgy tetszik szerencsétlen gondolat volt, mert addig a nemzetnek mind gyűlése, mind áldozatja,
mind a kelyhének helye az anyavárosban lévén, mely a nemzetben ez egységnek lelkit fenntartotta, ezzel az áldozó helynek változtatásával azután
az anyavárosnak becsülete s a nemzetnek egysége is megromlott a hasonlások által, mint alább meg fog tetszeni.

10-dik vers
. . . (a) Azután csakhamar a nemzet egyetértéséből a földet fiai között felosztja . . . (b) Végre általvivén a kelyhét, melyet még Anakhársis philosophus
Görögországból hozott volt, aki midőn azzal a hazájába görög módon áldoznék, amint mondatik, a testvérétől megölettetett (c). Amint Rhadágus
gothus királynak írásaiban, melyek reánk jutottanak és a mi urunk házánál
vagynak, íratik (d), mikor azzal áldoznék, maga házánál, Vacsárk földin
meghal (e) — és a több vezérektől a nemzet egyetértésével Bucsuj tétetvén fővezérnek (f) —
a) Itt már kezdődnek a látható csonkaságok.
b) Micsoda földet oszt fel a fiai között? Az oláhokét-é Vacsárkot, vagy
mást? Nem tiszta. Úgy tetszik, hogy a törökök földit osztotta fel. Ugyanis
a Lebédiás vezér alatt Lebédiásból kijött és Atelkusuba megtelepedett magyarok, kiket Constantinus Porphyrogenitus átaljába s azok a levelek is,
melyekből Mátyás András dolgozott, a görögök után törököknek neveznek, Atelkusuból vagy Moldvából a vitézlő nép otthon nem létiben kivezettetvén, és míg seregeik visszaérkeztenek, Csíkba vonván meg magokat
a székelyek mellé, azoknak hazaérkezésekkel, Contantinus szerint, a Kőrös
vize mellékire elmentenek; és így a törökök földe Csíkban üresen maradott
volt. Ezt a földet osztja fel azért a fiai között, de nem mint csak maga
örökségét, hanem mint székely közföldet, az ő fiai, mint vezérek alatt levő
népeknek nemei és ágai szerént.
c) Megölettetett. Itt már sok jeles régi dolgok következnek. A kelyhét,
melyet mint feljebb Anakhoharim Scytha talált volt meg, Anacharsis philo-
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sophus hozta volt Görögországból, s mikor azzal áldozott volna, a testvérétől megöletett. E mind igaz Herodotusból s az áldozópohárról Curtiusból,
de honnan vette ezt Mátyás András?
d) A gothus király, Rhadagus írásaiból s jegyzőkönyveiből, a kezén
forgott levelei szerént a Sándor háznak. De honnan kerülhettenek ezek
a Rhadagus írásai székely kézbe s éppen Csíkba? Ez a Rhadagus, amint a
külső történetírók nevezik, Rhadagez a rómaiak ellen menvén 405 táján, s
véle Uldin is, amint nevezik, a hunosokkal, a római vezér ezeket magához
csatolja, megverik Rhadagezt, maga is elvész. Sátorát, mindenit felprédálják. Vajon azok között az Uldin népei és hunnusai között nem voltanak-é
ott a székelyek elei is? Úgy tetszik az egész dolog arra mutat. Lásd: Pray
Ann. Vet. Hunn. a 91. lapon.21
e) Vacsárk földin meghal. Tudniillik: Uopoulet. Vacsárk földin. Tehát az
ő rabanbánsága alatt Tuhutum béjövén és az oláhokat megvervén, Vacsárk
is üresen maradott volt, és mikor Csíkban a mondottak szerint osztályt
csinált, azt magának foglalta volt. Kár, hogy az Uopolet rabanbánsága
idejebeli dolgokról az írás hijánossága miatt többet nem tudhatunk, az ő
idejébe jövén bé Erdélybe Tuhutum alatt a magyarok.
f) Bucsuj tétetvén fővezérnek. Az Uupolet vérségéből volt-é Bucsuj? Nem
lehet tudni, de bizonyos, hogy oláhoson hangzik.

11-dik vers
(a) — A keresztyén hit béhozattatván, Udropotis az Uopolet fia a
Sós mezőn megveretik.
— — — — — — — — — — — (b)
— és a többivel a Pannon földin főméltóságot visel. (c) — Feleséget
hozván, kinek Victória volt neve a tráciai királynak 𝜀𝜄𝜎𝜏 𝑜𝜎 𝜒𝛼𝑣𝛿𝛼𝜍𝛼𝜒𝜄𝜍
Mágornak leánya. (d) — És Butont levágván, a rabanbáni méltóságot
visszanyeri. De nem lévén bizodalma, fél, mert tunyaságát s a munkára
való tehetetlenségét tartózkodik vala kinyilatkoztatni. Azután a bátyja fiától megveretik és a tatár havasoknál megöletik. (e) De nem sokára azután
Álmos Üdrokhestikos a rabanbánnál kisebb Gyula, a keresztyén vallástól
elszakadván a fő rabanbánt, Ougrount megöli, s többnyire a székelyeket.
(f) — — — a keresztyéneket üldözni kezdi.
a) Egymásra következnek a hijánosságok.
b) Üdropotis (Bornemissza) görög neve van, tehát nem Tuhutum, hanem a görög császárral volt szövetségbe, amint látszik, a keresztyén hitet
is még nagyobb Gyula előtt behozza a székelyek közé.
c) Pannon földin. Sem a nem jő ki, hogy kicsoda, sem az, hogy Erdélybee vagy Magyarországon? Mert az író mindeniket Pannon földnek nevezi.
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d) Ez az Kandarax is Mágor tráxok királya, vajon amint a görögök a
neveket elrontják, nem Kadika volt-é? Vesd öszve a Béla nótáriusát a XLV.
R.
e) A Tatár székely havas, de kiről szól?
f) Tehát ekkor a fő rabanbán Uogroun volt, ezt a hittől szakadt kisebb
Gyula megveri, megöli.
Itt esmét sok héjánosság van.

12-dik vers
De az Uopolet nagyobbik fia, Uopour Sandour, Anna Felicitast vévén feleségül, követeket külde István királyhoz (a). Ekkor kére elébb segedelmet,
mellyel a gyulát meghódoltatá (b). És maga leányát, Zélát Sombor úrnak
adá. A kelyhét pedig magához vévén, többé nem engedé meg a pogányi
áldozatot (c).
(Sok héja.)
a) Az az írás, melyből Mátyás András ezt vette, Szent István királyt nem
nevezi szentnek, azt lehet kihozni, hogy felemeltetése előtti írás.
b) Gyula hivatalbeli név a székelyek között, ne értsd kisebb Gyulát, az
erdélyi fejedelmet.
c) Pogányi áldozatot. Deákul: Gentile.

13-dik vers
Ez a nagy győzedelem éppen nem csuda, mert abban az időben a székely katonák és a Hét Erdők havasos földe megett lakó kisebb rabanbánok,
az ő tekintetek fenntartásában igen állhatatosak valának. Jóllehet a Rüka
megetti rabanbán úr, Jen Dombou azt meghallván, midőn az ő leánya szombathegyalyi föld rabanbánja fiának, Sonstarus Boursnak elmátkásíttatott, a
vár segítségére, hogy a kelyhét visszavegye, kétszáz katonával jöve (a).
a) Rüka olvasd: Rika, Hét Erdők havasos földe megett, értsd Csíkot,
Dombou, olvasd: Dombi. Szombathegyalyi föld, értsd Szombatfalva vidékit.

14-dik vers
De Uopour Sandour, mikor az ő testvére a hét erdők orrához, az ő nevéről neveztetett földre, Zetelakára vonta volna magát (a), éppen akkor
készülvén a fia ellen hadba, megütközék Ikával, s őtet megvervén, Ika
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elvoná magát túl, az Ügy vize mellékére (b) és ott házat építvén magának,
meghala. Maradának fiai: Ika, Dombou, Bordous, Játt, Deme, Kállo, Gázon. De
ez az utolsó elűzeték a többitől, mert az öccsit, Lenconomaarácsot megölte
vala.
a) A hét erdők orrához, in ore Septem Silvarum, esmérte bizonyosan a
helyet, s tudta a lakosok nyelvét Mátyás András és igen jól tette ki deákul,
az a hely ma is Erdő Szádának hívattatik. Ahol rajta vagyon a Hóaly pataka
és azon alól a Hószáj nevezetű mező. És így Uopour Sándournak testvére
Zete volt. Ennek lakhelye volt, amint ma neveztetik, Zete vára, mely a
Küküllő martyára napnyugotra néző orrán állott egy magos bércnek, éppen ott, ahol napnyugotról a Küküllő s napkeletről a Déság vize sebesen
egybeszakadnak. A két víz megásván a hegynek, melynek orrán a vár
állott, gyökerétVIII , a hegy orra ugyan leszakadott, de a gránit kőszikla,
melyen hajdon a vár állott, most is messzére látszik, és ha éjjel rajta tüzet
csinálnak, Bud várába jól meg lehet látni és viszont. A megmaradott orra
a hegynek ma is Zete várának és Déság várának is hívattatik, a reája nyúló
hosszú hegyről, mely Déság hátának neveztetik.
b) Ugy ez a Feketeügy Háromszéken.

15-dik vers
Azért Oupour Sandour, Ika rabanbán testvére, mikor táborba szállott,
ezt a Gázon harkánt (a), a testvére fiát Pánnal együtt kénszeríté és a Nyürgöc (b) havasa megett való völgyet nékie adá, s maradéki ott telepedének
meg. Gázonnak pedig öt fia marada: Czut, Cserthe, Matharács, Vére,
Blásu, kik közül harkásznak téteték Blásu, Gázon harkásznak nagyobbik
fia, kiről a Gázon földe neveztetik.
a) Harkán, ez hivatal neve, harkásznak mondatik.
b) Nyürgöc a Nyerges hegye. A Nyürgöc megett való föld, Kászonszék,
Gázonról neveztetett. Blásu a Blásiak most is megvagynak Kászonszékben.

16-dik vers
Ezeket megszállítván pedig, az Uopour fia, s az Adekporois fiai változó
szerencsével csatáznak vala ki Bálványos várából. Említést érdemlenek
köztök: Bobi, Advok, Boud, Gethe, Sterayny, Jet, kik az Uopour Sandour
VIII <és

kétség kívűl egy földindulás járulván hozzája>
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fiát az atyja ellen hatalmoson oltalmazzák vala. De elérkezvén az István király segítsége, meggyőzé a fiát. Melynek emlékezetére István, a Hét-erdők
földe megett, a havason a rabanbán Uopuolet fiával, Becsekkel kápolnát
építtete. (a)
a) Ez a kápolna a Csíksomlyai hegyen ma is meglévő és ebből a szóból:
Sálvátor, közönségesen Sillátornak neveztetett régi kápolna.

17-dik vers
A Betsek fiai valának: Köröus, Csalha, Bánde, Győrffi, Papolcz, Illancs,
Tivád. Kiket azután a pannon király nagy földdel ajándékoza meg. Mert
Pannon földön szinte akkor szakadván magva Sállyának, a nagy ajándékra
alkalmatosságot szolgáltata. De a nagyobbik fiúnak, Köröusnek nem tetszék a Pannon föld, azért haza jöve a fiaival. Ezek voltak: Aarad, Roka, —
— Jama, Orre, Cseke, Pereny. Az apjok házat építe magának és fiainak.
Innen neveztetik a Csalhafalvi föld Kőrös háza mellett. (a)
a) Itt esmét nagy héjja a kézírásnak.

18-dik vers
Ezért pedig nagy része megharagvék a székely nemzetnek a pannon
királyra, sok tribusok felkelének ellene, de Uopour Sandour — — — az
öccsével, Andorással és az István segítségével ellent álla (a). Elpusztítá, s
üresen hagyá a Nyürgöc (Nyerges) havasain és Gümetz (Gémes) földin túl
lévő földet (b), és a kelyhe felibe arany keresztet tétete, s a nagyobbik fiát,
Istvánt a nemzet egyezéséből a királyhoz küldé. — — —
a) A segítséget kétségkívül Zoltán, az erdélyi vajda adta, Szent István
parancsolatjából.
b) Ezek a havason, hegyen túl, innen, megett való nevezetei a Székelyföldnek arra mutatnak, hogy még akkor a székeknek Csík, Gyergyó,
Kászon, Háromszék s Udvarhelyszék nevek vagy nem voltak, vagy az írók
abban a napkeleti, régi és szokásba jött szólás formáit kívánták követni.

19-dik vers
Azután, minekutána a keresztyén hitet beplántálta volna, látván, hogy
mind a maga földe, mind a több rabanbánoké a villongásokba megnéptelenültenek, az atyafiai maradékait tevé a Gümez megett való üres földre.
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Andorásét, az Uopuolet fiáét, Ambort, Gögöt, Kabot, Ladont, Lagaást,
Doobot. Esmét a testvére fiait tevé Boudvára környékébe. Ezek között
említést érdemlenek az igen derék katonák, Sámbor, Sebő, Koszláth, Örön,
Jet, Ivány, Gellyén, Uogroun. A Nürgöc havasa megetti földre pedig tevé
testvére, Ouroun fiait. Kik között említésre méltók: Botz, Zököl, Borida,
Beel, Gere, Forroun, Lap, Nag, Zimány, amely két utolsót Boudvára melléke földire fogadá bé. Sámbáár az Uogroun rabanbán fia mene Maré földire, nem messze a Kükül vizétől és Kadits földétől, ki Zandir hám alatt
Uspoulát előtt Boudvára vezére vala. Minekutána a keresztyén hitet e
szerént beplántálta s a székely nemzetben azt megtartotta volna — — —
egyik a kisebb rabanbánok közül nemzeti (prophanum) áldozatot tévén (a)
— — —
a) Itt esmét héjja s azért zavarodása vagyon a beszédnek.

20-dik vers
— — — A Pannon királyhoz jeles és úri férfiakot külde. Ezek valának: Szörcoe (Szörtse), Kénur, Bourzon, Hegy Ur, Vér, Tuter. Esmét a
nemes katonák nemzetségeiből a bátor, vitéz férfi az Oult mellett Báátor és
Blásu, Foduor a Vacsárk földéről és az erős férfi, Csák nevezetű, ki nagy
nemzetségnek törzsöke, fiai a Nürgötz megi földön laknak. Esmét Lázu,
Foduor, Fián, Erőss, Markous, Csák, Özmér, Kasza, Árkos, ki Pannon földére kiszálla, de azután az ő maradékából Csák Iván visszajöve. Esmét az
ő kisebbik fia Uopour Görgő, aki a magáról neveztetett földön lakék és kilenc fiai valának: Bours, Ous, Cseke, Láz, Balou, Osvát, Szodor, Thordáth,
Szabou, Oszony (a).
a) Ezek a követek Szent István királyhoz a székely nemzet részéről,
kétségkívül a kisebb Gyula meghódoltatásával, vagy nem sokkal azután
küldettenek. Ezek között volt István, mint feljebb a 18-dik versben és
Görgő a 20-dikban, az Uopour Sandour fiai. Azután a főnépek közül és
a lófeu rendből, kiket vitéz katonáknak nevez ebben a versben.
Már a 21-dik versben következik az alkalom. Eléadom elébb aszerint,
amint a kézírásban van. Igen öszvezavarva, mert amint gondolni lehet, a
régi írások el lévén rongyolva és szakadozva, Mátyás András nem tudta illendőül egyberakni. Azután, amint tudom, egyberakom és úgy is eléadom.
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21-dik vers
Úgy, hogy minden pénzbeli adótól menteknek tartassanak. Amely
egyezés megesvén, ennek a dolognak és kötésnek örök emlékezetére Uopour Sandor rabanbán egyik fia, Arad a maga tribusával általtéteték a
Zarán tribusa földitől nem messze (a), szinte a Pannon széle földibe, a
blackusok havasi földére (b), Szállás pataka mellé (c). – Azért a nemzetségek örökösön azt végzék, hogy a királyt és Pannon földe népét (d) észak
felől magok szabadságokban bántódás nélkül megtartják. Azután a király
oltalmára, mellette száz lovast tartanak (e). Azután a királynak, mikor válosztatik, megházasul, vagy fia születik, ökörsütést adnak (f). Ha ki pedig,
akár a nagyobb, akár a kisebb rabanbánok vagy harkászi hivatalban lévők
közül valamit indítana a nemzettel, az a fő rabanbán ítélete alá vettessék.
Amelyek a nemzet végzéséből az előbbi százakban, minden esztendőben
megújíttatnak vala, a mai napig.
a) Zarán tribusa. E Zaránd vármegye, melyen a Lebédiás törökjei telepedtenek volt meg.
b) Ez Hunyad vármegye alsó része, melyen e szerént akkor is oláhok
laktanak.
c) Innen azok a rész szerént szabad, rész szerént megnemesedett magyarok Hunyad vármegyében, melyeknek egy része ma fegyvert visel.
Eredetekre nézt székelyek, kik közül volt a Hunyadi János eleje is.
d) Ez a Pannon földe itt nyilván Erdély.
e) És így gárdisták voltanak. Erről Huszti András is emlékezik.22 De
nyilván bizonyítja a Ferdinánd király commissárusainak 1552-beli hiteles
tudósítása. Engel: Allg. Welthist. 49. Th. 3. B. 40. lap.23
f) Erről lásd ugyan az említett helyen eléhozott tudósítást és azon felül
a Ferdinánd levelét 1554 eszt. és bővebben az 1555-beli levelét Maximiliánnak. Pray: Hist. RR. Hung. I Tom. a CXVI. és CXVII. lapon.24 Mely szerint
az ökörsütéskor 200 ökör a vajdáé, 100 a vicevajdáé volt.

22-dik vers
Visszaérkezvén a követek s a fő rabanbán nemzeti módra áldozatot tévén a várban, a nemes királynak márványkőre metszett feleletét elémutatá
(a) és felemelvén a kelyhe felibe tévé (b). És mindnyájon nagy örömök
között fogadák a magyarok királya tetszését. És a keresztyén hitet, mint
közönség végzését, a Rüka (Rika) földe havasain túl (Háromszéken) minden kis rabanbánok között kihirdették. És azt elfogadván, az áldozatokat
kiírták. De nem a nemzeti áldozatokat, mert a nagyobb dolgokról való
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tanácskozásokban a legfővebb rabanbán parancsolatjára minden székely
egybegyűl vala (c).
a) Hanem ha éppen ezt Szent István a székelyek kedvekért cselekedte.
Különben rendszerént már cancelláriusa s cancelláriája volt és az efélék
írásban mentenek.
b) Lásd feljebb a 7. vers (a).
c) Ennek az alkukötésnek természeti renden való eléadása summásan
ez:
1. A székely nemzet követeket küld Szent István királyhoz és azok által
kötés mellett magokat alája adják.
2. A kötésnek pontjai ezek, hogy a székelyek minden adótól mentek
lesznek. Ellenben a keresztyén vallást bévészik. Az erdélyi széleket őrzik.
A királynak ökörsütést adnak. A király személye mellé, annak őrzésére,
minden esztendőbe száz lovast küldenek változtatva. Innen lehet gondolni, hogy némely régi történetek hogy eshettenek a székelyeknek tudtokra s azok hogy találtathattak meg a rabanbánok levelei között.
3. A követek hazaérkezvén, a székely nemzet a király tetszésit örömmel
fogadván, annak a kelyhe pohár erejével törvényes erőt ada. A keresztyén
vallást bévévé és annak teljesítésére Háromszékre is parancsola. Az ország
széleinek őrzését magára vévé és annak bizonyítására Arad vezért a maga
népével Hunyad vármegyébe meg is telepíté. Így, mint alább Darabos
vezért is Zsuk és Gyerla vidékin. A pogány áldozatokat kiirtá.

23-dik vers
Mind a katonák, mind a kisebb rabanbáni méltóságban lévők és gyulák,
úgy a nagyobb rabanbánok is egyenlő szabadságokkal élnek, kivévén a
gyulát és vezért, kiknek ketten mindenkinek a nemek és ágok előtt vala
helyek. Mind a polgári, mind az egyházi dolgok megítélésében, a közönséges végzéseknek kiadásában és ezeknek általhágóinak megbüntetésekben.
Mely szabadsággal csak a fővezér élt a legfőbb harkász és gyula jelenlétekben (a).
a) Az eleje hibázik.

24-dik vers
Minden harkász alatt volt 5 rabanbán és minden rabanbán alatt két
század, egyik lovas, más gyalog, kiknek fegyverek kopja és nyíl volt. Egy
nagyobb rabanbán alatt volt három harkász és a gyula alatt is annyi, és
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mind ez a hat a tribusoknak nagy gyulája alatt. És ezek a gyulák a nemzet
fővezére alatt, kinek lakhelye Budvára volt. Ennek szinte a végibe (Udvarhelyen) lakék a legöregebb gyula, a Küküll vize mellett, ahol a kisebb
gyula parancsolatainak általhágói megbüntettetnek vala. Ez fő harkásznak
is neveztetett. Akiknek a becsületen kívül nem volt több szabadságok,
mint másoknak.
a) Megpróbálom egy kevés világosítást tenni ezek mellé.
1. A tisztek: rabanbán, gyula, harkász és századosok. A rabanbán
három rendbeli: a fővezér, a nagyobb rabanbánok és a kisebbek. A gyula
is három rendbeli volt: az öreg vagy kis gyula, ki Udvarhelyen lakott, meg
a nagyobb és kisebb gyulák. A harkász csak egy rendbeli volt, kivévén,
hogy az öreg gyula fő harkásznak is neveztetett. Ezeknek népei:
2. A kissebb rabanbán alatt volt két százados teszen . . . . . . . . . . . . . . . 200
Egy harkász alatt, mint ezeres kapitány alatt 5 kis rabanbán . . . . . . . . . 1000
Egy nagyobb rabanbán alatt volt három harkász . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Egy gyula alatt is esmét annyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Mind a nagyobb rabanbán, mind a kis gyula, a nagy gyulák alatt minden
tribusban vagy megyében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000
És így minden tribusban vagy székben külön-külön volt egy főkapitány, nagyobb gyulának hívták. Ez alatt egy kisebb gyula s egy nagyobb
rabanbán, egyik mint főbíró, a más, mint vicekapitány. Ezek alatt volt
három-három harkász, mint ezeres kapitány. Mindenik harkász alatt öt-öt
kisebb rabanbán, ezek közül mindenik alatt két-két százados, egy lovas,
más gyalog. És így minden székről rendszerént, mint maga tribusából a
fő gyula hat ezer emberrel állott ki. Tulajdonképpen hány székből állott
elsőben a székelység, nem tudom. Megyek a nevekre.
3. A magyaroknak Árpád alatt vezérjeik voltak, a Lebédiás alatt volt
magyaroknak, kiket a görögök törököknek neveznek, vajdájok. Csak a
székelyeknél találok rabanbani hivatalt. A gyuláról és harkászról sincsen
az Árpád magyarjai között emlékezet. A Lebédiás seregében pedig a vajda
alatt lévő két főhivatalnak a volt neve: az egyik Constantinus szerént harkász volt, a másik gyula. Amint a Szent László király decrétomából III. k.
második részéből megtetszik, ezek a hivatalok meg is maradtak közöttök
első András király és Béla idejekig, és Béla még hercegsége és vajdasága
idejébe akkor törlötte el, mikor a székelyeknél a rabanbán nevet. Az eléhozott helynek szavai ezek: „a tempore Regis Andreae et Ducis Belae
et a descriptione judicis Sarchas (olvasd) et a destructione judicis Charchas
nomine, apud quemcumque aliqui civium, vel illorum, qui dicuntur Örök,
vel servi detinentur, in Assumtione S. Mariae Regi praesententur.” András
király és Béla herceg idejektől és a harkász nevű bírónak eltöröltetésétől
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fogva. sat. a kharkhászt görögösön, vagy charchast déákoson írva olvasd
harkásznak magyaroson, mint a tatár khámot tatár hámnak.

25-dik vers
A nagyobb rabanbánok lehetnek vala nemzet fővezérei, milyenek voltak: Uopoulet, Zandir hám, Boud hám, Khán Ursulczon, Honat, Csolha, Zeke,
Nüros, Nüroi, Asmidios, Trokhinos, Bauda, Khio Baudara, Igio adectos, Norokhilikos, Nypapharis, Dűdoreküni, Admesada, Yas, Ustulu, Uopour, Apa, Bank, Halab
Irnák. (a) Ez az utolsó Halab Irnák jöve az apja birodalmának felfordulása
után az Havasos Daciába – de ennek megtartása úgy látszik, hogy a mostani zűrzavaros időkben, a mi főnépeink által egészen felhagyatott.
a) Halab Irnák azt teszi Fekete Irnák.

26-dik vers
Mikor pedig a király az erdélyi vajdát, Gyulát, kit maga tett volt vajdává, meghódoltatá s helyébe Zoltánt tevé, István, a Sandour rabanbán fia,
a nemzet akaratjából külföldről hoza magának feleséget, Katát és három
fiai születének egy hassal: István, Sámuel és Gergely, kik között azután
felosztá a maga kereste földét. A törökök földe (a) Vacsárkon túl juta
a nagyobb szülöttnek Istvánnak, a magvaszakadt Kénur rabanbán földe
Gergelynek, ezen a földen kínoztatja vala Kénur még Uopoulet idejében
a tolvajokat és gonosztévőket, és a fia, Ivány, a testvéreitől kiűzetvén a
Lokott havasára szállott volt meg s ott hagya maradékot. Sámuelnek pedig
a legkisebbnek juta Agyfölde a Kükül mellett.
a) És így a törökök már rég elmentek volt.

27-dik vers
De osztály közbe — — északi nemzettől követek érkezének hozzája
és más minden kisebb rabanbánokat egybegyűjtvén a Rákos völgyébe, ahol
ott a nemzetnek nemzeti áldozatja tartatik vala (mert a fiai között az ő földit, tíz rabanbán osztja vala) az északi népeknek steleráji ilyen választ vevének. Mi, Attila hunnus székely nemzetnek maradéki, Havasos Dáciában
lakók, a hét erdők földe megett Rákos völgyébe, a ti nemzetségtek kívánságát vévén és abban meg akarván egyezni, Majránát Uopour Sándournak,
a mi fővezér rabanbánunknak leányát, a köztünk való sógorság fenntartására, a ti stelerák cárotok fiának, Basilnak kívánsága szerént feleségül
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általadjuk, néktek mint boeroknak barátságtok fenntartására. Úgy, hogy
az ő virágzó, a miénkhez hasonló szabadságokat hagyjátok meg ezután is,
és így eleinknek szokások szerént napkeleti drágakövekkel felékesítvén,
elvivék, és a mi rabanbánaink a Szereten túl kísérék (a).
Maga is a száz esztendős Bousson, Zandir hámnak halála után született
fia, gyula méltóságban lévő, az Uopoulet öccse, lejöve férfi módra az Attila
fia, Irna barlangjából a több rabanbánok közé, kiki a maga tribusa szerént
egybegyűjtvén a maga fiait, úgy mint Abaáts, Uopour, Béél, Uozon, Entséé,
a Deme földében, Zoltán; Madaras földéről esmét az Andorás fia; esmét a
Nömöz fia; esmét az Uogroun fia; esmét Ika, a Dombon fia az Uopoulet
nemzetségéből (maradéki most is Dombinak hívattatnak Háromszék földin, Ikafalván). Esmét Zököl (a kitől székely, Killyén földnek ura). Esmét
Enőz; esmét a Hét-erdők földe előtt lakók, ahol a Hét-erdők fő rabanbánja,
Uopour lakik. Esmét Gyula, Ount, Nagy (akitől a Marefalvi nemzetség
a Mare földin). Esmét Zimány és a fia Magor Biro; azután Zalán, Forro,
Roka, Benke és mások sokan, kiknek maradékaik ma is fenn vagynak.
a) Tehát Veresoroszország felé.

28-dik vers
A Hét-erdők megett való földről pedig a fő rabanbán, a kelyhe pohár
fő őrzője, maga helyett küldé a fiát, Sándour Istvánt és Abét, ki az Isumé
fia vala, azután Hundot a Lueeu földe rabanbánját. Esmét a Toportsa
nemzetségéből, a Benus fiát a Rüka elől; a Béél fiait, az ő földekről a Taar
havasok előtt, Künvérnek pedig a Taar havasa megett való föld rabanbánjának megparancsolá, hogy mindvégig kísérné a leányát. Aki azután az
északi részekben a Stelera fiától nagy örökséggel gazdagíttaték meg, mikor
Sandour Istvánnak két leányai klastromba menének.

29-dik vers
Ezek meglévén, feleséget hozának If. Sándour Istvánnak is, Francisca
Maetriada Ivolt, lengyel nemzetből, a kinek kisebb öccse, Mihály, midőn
az örökséget fel kívánta osztani, őtet meg akarván verni, a Pannon földre
szalada a Don vizén (Dunán) túl, és amint mondják, ott hagya maradékot.
Azután István magának tartá a Vacsárkon túl való földet a Zandir hám feleségétől épített házokkal és a kelyhe formájú pohárt, mint maga örökségét
a tribusok akaratjok ellen elvivé Boud várából 1039-ben, mely pohár ma is
megvagyon.
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30-dik vers
— — jól lehet — — a mostani Háromszék rabanbánjai Uopour
János, Béél István és a Potárka nemzetségből való Gáspár pedig kiki maga
népével egybeállván, hadat akarának indítani a Gümötz földi István ellen,
a nemzet poharának elviteléért, de az ő igyekezeteket az idő viszontagsága
megakadályoztatá. Mert követeket küldvén Andráshoz, a fiát, Sándour
Lászlót zálogba adá a királynak, s ez elfogadá. És így a rabanbánok megijedvén, minden igyekezeteket abban hagyák. Ő pedig a pohárt megtartá.
De Boud várát vissza nem veheté többé — és így a Hét-erdők havasai
megett való földek Sandour Lászlót választák magoknak fővezéreknek, kit
András a lengyelekhez küldött volt követségbe, de úgy, hogy a székely
nemzet vezérétől függjön. A több rabanbánoktól pedig nem. És András
királyhoz ez okon a jeles katonát, Jan Lajost küldvén, Andrástól ez az elszakasztás jóvá hagyaték.

31-dik vers
Ezek folytába Zoltán meghalván, az országot felosztá, Andrást és Bélát,
az erdélyi vezért, a mi királyunkat maga mellett (a) tartá — 1049-ben.
Minekutána pedig István király már régen megholt volna, a dicsőséges és
győzedelmes királynak halálát meghallván a bessusok, a Gümötz mege
földin lakó keresztyén székelyeknek hadat izenvén, bé akarának ütni. De
a székely nemzet fegyverre kelvén, kihajtá őket emberül, messze a maga
földétől az András vezérsége alatt, ki Ambor Vida Josa fia vala (b). De más
tribusok ennek a győzedelemnek dicsőségét akadályoztatni akarák. Uopour vezér Bálványos várából Andorás vezért ebéd felett megölé és fővezér Andorás földét elfoglalá, ki a derék katonának Zámbounak, a Szerany
fiának fia vala.
a) In suo apuginario custodiebat. Azt az apuginariust nem tudom micsoda.
b) Erről a béütésekről a bessusoknak más íróknál nincsen szó, ideje is
bizonytalan. Első András király uralkodása kezdetének ideje körül lehetett.

32-dik vers
De az erdélyi vajda, Béla, megtudván a keresztyén székelyeknek veszedelmeket és az Andorás vezérét is, a bátyja halála után a pogány embereknek Gyula várában fejeket szedeté (a). Ezek voltak: Sandour Gergely,
Csangur Elek és Blaskó Gergely, a Bon fia. Esmét a Csáki fiak; Sándor
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István pedig a László fia, a Gergely testvére, kiűzé az erdélyi vajda parancsolatjából Csángur Pált, a Csángur Elek atyjafiát, a jeles katona Kab fiát és
a Gümetz földit visszafoglalá s magának tartá.
a) Béla vajda a bátyja halála után talán megkoronáztatása előtti dolog.
1060–1061 közül valamelyikben.

33-dik vers
Amikor is azután Béla vajda parancsolá, hogy a hivatalok ne neveztetnének a régi szokás szerént, hasonlóképpen se nemzetségek, se várok,
se faluk, se kastélyok, hanem a szentek neveit adnák nékiek. Ahonnan a
lőn, hogy sok jeles székely katonák nem tudák magok elejeket, s leveleiket
(mint haszontalanokat) megégették, oly nagy zűrzavarban is mindazonáltol találtatának némelyek, kik a király akaratja ellen is elejeknek és lakhelyeknek neveket megtarták. Kiváltképpen Háromszéken, Dombou, Béél,
Nömöz, Mikou, Dants, a nemes Gyula Körös fia. A mostani Udvarhelyszéken pedig Uogroun, Lázár, Köntz, Biró, Nagy, Zimán, Dállya, Zököl,
Turekh (Török), Kadáts sat. De a méltóságoknak tiszteletes neveik nem
hallatának többé. Nem rabanbán fővezér, hanem székelyek ispánja, nem
gyula, harkász, hanem székelyek viceispánja sat. (a) És így Béla hirtelen
változással a királyi szék reáesvén, méltán öszveromlék 1063-ban és meghalt 1065-ben (b). Akinek ellene szegzé magát Zemere Madaras földéről,
de semmire sem tuda menni.
a) Ez a cikkely érdemét is és hitelét is megtetézi ennek a kézírásnak. Érdeme abban áll, hogy hazai és külső minden történetírók emlékeznek ugyan a magyaroknak két rendbeli visszatértekről a pogányságra,
úgy mint András és Béla idejekben, de annak nagy következéséről, hogy
azért Béla parancsolatjából a pogány régi neveket, mind a nemzetségeknek, mind helységeknek, faluknak, kastélyoknak örökösön le kellett tenni,
senki közülök nem emlékezik. Azonban a nagy jelenés megvan. Az egész
Székelyföldön a faluk, helységek nevei mind megannyi szentek nevei, a
székely emberek nevei, kivált a köznépé, mind Péter, Pál, Péter János példának okáért, Pál István. A régi pogány neveknek csak imitt-amott maradott hírek és nyomok, melyért rész szerént méltán ugyan bosszankodik is
Bélára a becsületes hazafi András Mátyás. És itt már magamban egy más
nagy jegyzést is teszek. András Mátyás azt írja elölírásának homlokán,
hogy csak a csíki-gyergyói s kászoni székelyeknek eredetekről ír, azonban
Háromszékről és Udvarhelyről hogy ne szóljon, el nem kerülheti, de Marosszékről ugyan nem emlékezik, mintha ez a szék a többinél ifjabb volna.
De mikor azt látom, hogy Marosszéken is a faluk s székelyek szinte úgy
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a szentekről neveztetnek többnyire, mint a több székeken, úgy gondolom
őket is ugyanaz a szerencsétlenség érte, mint a több székelységet, és ugyanakkor éppen, mikor azokat. Ennek a változásnak idejét pedig éppen 1060
vagy 1061-dik esztendőre teszem, amikor András király meggyőzettetvén
vagy talán meg is halván, Béla király még meg nem koronáztatott volt, de
Erdélynek s a Tiszán innen való részeknek ura volt, éppen az az idő lévén
az, mikor a pogányok Magyarországon is fel támadtak volt.
Ami a hitelességet nézi! Ezt Szent László király decrétumának fennebb
eléhozott szavai ellene mondhatatlanná teszik. — András király és Béla
vezér idejektől és a harkász nevű bírónak eltöröltetésétől fogva, Béla lévén
ura annak a Kőrös melléki földnek is, melyen a törökök megszállottanak
volt, kiknek tisztjei addig gyuláknak és harkászoknak neveztettenek, ekkor töröltettenek el.
b) A Béla király szerencsétlenségét 1063-dik esztendőre tészi, mint más
minden írók, halálát pedig 1065-re, melybe véle Pistorius,25 Nadányi,26
Parschitius27 és legalább az eltemettetése idejére nézve Ortelius28 is egyeznek, mások ellenkeznek. De én itt nem támogatom azt, hogy András
Mátyás ebben a részben igazat mond, hanem azt hozom ki ebből, hogy ő
az eléhozott írók ideje előtt élvén és írván, nem a közönséges könyvekből
szedegette öszve ezt a kézírást. Kellett lenni előtte más levelekbeli kútfejeknek, melyekből vette, amit írt. Azok után hibázhatott, de az ő munkája
eredeti.

34-dik vers
Azonban Sandour István is Sándor nevet vévén fel, a csángók vezérivel Dottka Busillal veszekedni kezde. De éppen szerencsére egy Mikó
nevű kétszáz fegyveressel érkezvén, kiűzé a csángurokat és megszabadítá
Sándor Istvánt (a). Amely győzedelméért Sándor uram hadnagy (b) megengedé, hogy a maga nevéről nevezett és ma is virágzó várat, Mikó várát
építse (c). Azt mondják, hogy ez derék katona volt, Pannon földéről való
nemesember, uramnak fiának hívattatott, 12 várok birodalmától fosztatott
meg. Maradéka ma is az ő nevét viseli.
a) Ezek a csángurok Oláhország felől az havasok közt túlfelől lakó székely magyarok voltanak.
b) Innét már nem Sandour rabanbán, hanem Sándor uram hadnagy.
c) Ez ma Szereda.
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35-dik vers
Mely dolgot László meghallván (a) a nemzet egyezéséből, a Hét-erdők
földe megett bőv örökséggel ajándékozá meg Mikót, úgy, hogy azután
szék századossá lőn s maradéka nemesi nevet kapa. És úgy szereté őtet
László, hogy midőn Erdélyt megjárván, a Vacsárki földön túl, Istvánhoz
ment volna, az ő Szilvási Erzsébettől született leányát, Katát, Mikó Pálnak
eljegyzé és a lakadalomba maga is ivék örömében a nemzet poharából.
Amikor is egynéhány tatárok beütvén a székbe, Sándor István kihajtá őket
és azért ajándékba nyeré a Törcsvárához tartozó földet a várral együtt (b).
És ekkor erősíté meg László Gázon földit, mint széket.
a) 1063-tól fogva 1074-ig Salamon király alatt a bátyjával, Gézával és az
öccsivel, Lamperttel, azután 1077-ig Lamperttel együtt László bírta a hercegséget. Mikor esett pedig ez a székelyek között való járása, bizonytalan.
Nékem úgy látszik, hogy az alatt volt, mikor a hercegséget hárman bírták.
b) Tudnivaló, hogy az új Törcsvárát egészen Brassó s a Barcaság építette, mint a Nagy Lajos király 1377-ben költ királyi levelében megtetszik.
Lásd Katona István Krit. Hist.29 arra az esztendőre. De ugyanaz a királyi
levél azt mondja, hogy a brassaiak új várat építettek, mely nyilván arra
mutat, hogy ott azelőtt is vár volt, mely elromlott volt, vagy, mint Budvárát
is, a tatárok elrontották. Mert a bizonyos, hogy ott őrhely volt, melyen
a székelyek állottak s a székelyek ispánjai és viceispánjai viseltenek reá
gondot. És azért brassai ispánoknak is neveztettenek: Comites de Brassou.
Mely az 1377-ben épült új várig mind tartott.

36-dik vers
A nagy Budvárának elromlása és töröltetése után Álmos lőn minden
székelyeknek hercegjek (a). Aki alatt, midőn gyűlés tartatnék, urunk mostani völgyében a Lökött földin, a fő székelyek, sokaknak nem lévén fiak, a
leányt bé akarák vinni a más rabanbánok örökös jószágokba is. De István
Álmos herceggel ellenek álla (b). Ahonnan a végezteték örökösön, hogy ha
mely testvérek közül egyiknek fia, a másiknak csak leánya lenne, a leányra
atyja öröksége szinte úgy szálljon, mint a fiúra. Amely leszállást a régi
vezéreknek úgy, mint Uopoletnek maradéki is magokévá tévén, azt nem
tentával, hanem emberi vérrel állíták meg a Rákos mezején, a székelyek
ispánja, László jelenlétében (c). Ekkor tartá menyegzőit az István leánya,
Drusilla a nemes Kálmán Lászlóval, a László király várába, a Hét-erdők
havasai földe közepében. Amikor is, midőn a kelyhe pohár Drusillának
adattatnék, egy a kisebb rabanbánnak maradékai közül kiragadá. A leány
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házasíttassék ki, úgymond, és atyja jószágát, mely a székely országban
vagyon, vegye a fia. És ez a leszállás a régi rabanbánok jószágaiban, a
többiben pedig a szokás szerént, ha két testvérek lesznek, kik közül egyiknek fia, másiknak leánya vagyon, a léányra szálljon. De István, mint egész
Bourzon földének ura, általüté őtet és azután senki nem meré kiragadni a
pohárt.
a) Mikor lett Álmos mint herceg székelyek hercegje? Ugyanis 109l-ben
László király Álmost, az öccse, Lampert fiát Croatiai királlyá tette volt, de
1095-ben mind Szent László, mind Lampert herceg meghalván, Kálmán
király elveszi Croatiát Álmostól és a hercegséggel egyetértésből felcseréli.
Tehát ekkor lett Álmos székelyek hercegje és ezelőtt már el kellet Budvárának is romlani.IX
b) Itt van a székely fiú-leányságnak kezdete legelsőbben Álmos herceg
alatt.
c) Feljebb a vagyon, hogy az egész székelységnek Álmos volt hercegje,
itt Lászlót székelyek ispánjának nevezi. Lászlóval véle vagyon a fia is, Kálmán, székelyesen Kálmán László. Hogy és mikor esett, vagy eshetett ez?
Annál inkább, mivel ugyanezzel az alkalmatossággal alább, a 37. versben,
Lászlót már királynak nevezi. Ezeknek alkalmatosságával rövideden, de
feljebb kezdvén, ezeket jegyzem meg.
Elsőben. Hogy az András királytól felállított hercegség, mely a Magyar
Birodalomnak harmadrészéből állott, úgy maradott Salamon, az András
király fia idejében is, a világos. Megtetszik csak az anyjának Salamonnak
mondott szavaiból is: Ecce destruxisti te et tuos! Nonne semper laudavi
et dixi: quod sufficit tibi corona Hungariae: et ut dares ducatum in pace
fratribus tuis. Lám elrontád magadat s a tieidet! Nem megmondottam-é s
javaslottam mindenkor, hogy elégedjél meg a magyar koronával és hadd
békességben a hercegséget a te atyádfiainak! És azt tartom, hogy arról,
hogy András király a Magyar Birodalomnak harmadrészét az öccsinek,
Bélának adta s az az osztály azután sokáig fennmaradott, nincsen is nagy
kérdés. Hanem a nagyobb kérdés az, hogy melyik volt az a harmadrész
és nevezetesen a Tiszán innen való része-e Magyarországnak, melyben
Erdély is és a székelység is béfoglaltatik, vagy más? Amennyiben ezt a
kérdést a régi történetírókból ki lehet fejteni, úgy találom, hogy
1. 1064-ben a Salamon királlyal való egyezésben Géza herceg azt a
hercegséget veszi magának, amely azelőtt az atyjáé volt. „Ducatum, quem
pater ejus prius habuerat” és így a Tiszán innen való részét Magyarországnak Erdéllyel. Mert Béla hercegsége idejében erdélyi vajdának neveztetik.
Katona II. 212. l. Hist. Crit. RR. Hung.30 De
IX <Ebben

a cikkelyben az esztendők rendire nézve lehet, hogy az írás hibás.>
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2. Ebben a Géza hercegnek Salamon királlyal való egyezésében nem
csak Géza herceggel esik az egyezés, hanem közönségesen az I. Béla király fiaival és így Lamperttel, a Béla király harmadik fiával is, az Álmos
atyjával. És így a Magyar birodalomnak harmadrészét, mint hercegséget
Salamon az András fia I. Béla király három fiainak: Gézának, Lászlónak és
Lampertnek engedi. Ugyanott a 210., 211. lapon.
3. Ez a Lampert, az Álmos atyja, egyenesen meg is neveztetik ugyanott
a 255-dik lapon, hogy Salamon ellen segítségért ment Lengyelországba,
László herceg pedig az oroszokhoz, és nevezetesen nem más helyről, hanem a Tiszán innen való részekből indul: Biharból. Azt mondja Thuróczy
II. R:31 „De Civitate Byhor ivit in Rusciam.”
4. 1072-ben Géza addig mind Salamon király mellett lévén, mikor onnan a maga hercegségébe visszatér, a váradi püspököt küldi követségbe s
zálogul a királyhoz. Említett Katonánál: II. D. a 256. lapon.
5. 1074-ben, mikor a háború kezdődik, Géza herceg a Bihar vármegyei
erdőkön, a maga hercegségébe vadász; a 259. lapon. Tehát e szerént úgy
lehet okoson gondolni, hogy az a harmadrésze a Magyar Birodalomnak,
melyet I. András király az öccsinek, I. Bélának adott volt s melyet Salamon
király Gézának, Lászlónak s Lampertnek engedett volt, az országnak a
Tiszán innen való része volt és abban Erdély is, a székelység is belefoglaltatott. Melyet bizonyít az is, hogy mikor Salamon király herceg Géza
ellen jő, a Tiszán jő által. És így a hercegségnek határa a Tisza volt.
Másodszor. A mi már az időnek s a személyeknek a székelyek között
való járását illeti, az úgy tetszik világos.
a) Álmos herceg Szent László halála után 1095-ben cserélvén el Kálmánnal Croatiát, melynek 1091-től fogva királya volt, a hercegséggel, ekkor
lesz egyedül ura a hercegségnek s következésképpen, amint a kézírásban
vagyon, minden székelyeknek is hercege. És így világos az:
b) Hogy a kézírásban az idők rendi egybe van zavarva, mert az Álmos
székelyeknél való járását azutánra kell tenni, mikor 1095-ben Szent László
meghal. Kálmán királlyá, Álmos pedig nagyherceggé lesz. Az is bizonyos:
c) Hogy László király Kálmánnal akkor jár benn, mikor király is volt,
1077-ben válosztatván és nem is volt király, mert 1081-ben koronáztatik
meg. És innen esett, hogy András Mátyás ugyanazon beszéd folytában
s történet leírásában, ebben a versben őtet székelyek ispánjának s alább
mindjárt a 37-dikben királynak is nevezi. Ami továbbá
d) A Kálmán lakadalmát Drusillával illeti,X erről alább lásd a 37. verset.
X <annak alkalmatosságával esett történeteket, ezekről nem tudok szólani. Hazugságba,
mesébe nem igen érem Mátyás Andrást. Annyi bizonyos, hogy azután egynéhány esztendővel veszi el Kálmán mint király a Roger siciliai gróf leányát, Busillát. Drusillának pedig a
kézíráson kívül eddig se nevére, se maradékára nézve semmi híre, se nyoma, mindazonáltal
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e) Továbbá még egy más nagy újság: azt írja, hogy Sándor István Bourzon földének örökös ura volt. Feljebb a 35-dik versnek végin azt írja vala
András Mátyás, hogy Sándor István a Törcsvárához tartozó földet a várral
együtt nyerte. Itt azt a földet nevezi meg. Erről sokat lehetne beszéleni, de
egy vágással minden dolgot eligazítani nem lehet, akarni is helytelen, mert
az aféle dologból zűrzavar szármozik. Annyi nékem bizonyosnak látszik,
hogy se Törcsvárának, se a hozzá tartozó földnek Sándor István örökös
ura se nem volt, se nem lehetett. Mert a vég házokat, minemű Törcsvára
is volt, s az azoknak fenntartásokra való földeket a királyok eleintén senkinek nem adták, hanem végre a szász nemzetnek, olyan ok alatt, hogy
azokat megépítsék s tartsák fenn. Amit Sándor István nyerhetett, csak
éppen az ispánság volt, hogy a várnak s annak földinek ispánja légyen
s a várat a székelyekkel őrizze s őriztesse meg, melynek azután, hogy a
szászok a Barcaságon megtelepedtenek s Brassót építették, nyoma vagyon.
És azért neveztettek a székelyek ispánjai brassai ispánoknak. Nem azért,
hogy Brassónak s vidékinek s ami tulajdon Szászföld volt, annak a székelyek ispánjai urok lettenek, s azok az ő polgári vagy katonai igazgatások
alatt voltanak volna, hanem azért, hogy a véghelynek őrizete reájok lévén
bízva s a Brassótól és vidékétől a királyoknak járó jövedelemnek egy része
a vár és őrizet tartására s rész szerint a székelyek ispánjai fizetésére lévén
rendelve, annyiban Brassó és vidéke a székelyek ispánjaitól függöttenek
és brassai ispánoknak neveztettenek, mind addig, míg a vár elpusztulván,
ugyancsak 1377-ben Nagy Lajos alatt Brassó és vidéke újraépíttetik.

37-dik vers
És ezek esének a derék királynak, Lászlónak jelenlétében és az ő fia,
Kálmán László előtt, mikor Drusillával menyegzőit tartotta (a). Kinek testvérit, Piroskát, ki Irénének neveztetett, midőn a napkeleti udvar a Székelyföldin vitetné keresztül, az őtet kísérő székelyek közül, a Héterdők földin,
sokakat megajándékoza, a székelyek ispánjai tartásokra szolgáló földök
nem tartozván a Székelyföldhöz (b).
a) Alig van 50 esztendeje, hogy a történetírók közönségesebben abban
a vélekedésben voltanak, hogy Szent László királynak se felesége, se gyermeke nem volt. Nagy munkába került az újabbaknak s tudósabbaknak
a külső régi írók segítségével megbizonyítani, hogy mind Kálmán király,
mind Piroska, a görög császárné, az ő gyermekei voltak. És ímé András
Mátyás olyan bölcs, hogy ezt már 1533-ban tudja. Bizonyosan vagy ugyan
nem lehetetlen.>
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tudós embernek kellett nékie 1533-ban lenni, vagy nem a hazai közönséges
történetírókból, hanem más régi levelekből vette. Különben ennek a Kálmán első feleségének, Drusillának a történetíróknál semmi nyoma. Meg
kellett maradék nélkül idején halnia, mert már 1097-ben Kálmán a sicilliai
király, Róbert leányát veszi el.
b) Egy nagy jelenés az is Erdélyben a többi között, hogy a Székelyföldön
szerte, annak közepébe vagynak eredeti nem székely helységek, hanem
vármegye földe, mint Árapataka példának okáért, Volál s hasonlók. Ezt a
jelenést abból a szavaiból lehet a kézírásnak megfejteni, hogy azok eleitől
fogva nem Székelyföld voltak, hanem a székelyek ispánjai tartásokra szolgáltanak. Elébb a rabanbánoknak, azután az ispánoknak s a szélhelyeket
őrző nép tartására. De a királyok lassan-lassan, mint vármegye földit elajándékozgatták, mert ma is vármegye földe nevezete alatt Fejér vármegye
igazgatása alatt vagynak.

38-dik vers
Sándor István meghalván, az ő felesége, Erzsébet a dicsőséges Béla
király idejében kétszáz fegyveres embert vive Törcsvára földére, mely a
férjének ajándékoztatott volt a tolvajok ellen. És azt megtisztítván, a Gümetz földivel együtt általadá a fiának (a). Feleségül pedig adá nékie Gögő
Annát, egy lovas rendből és Uopoulet nemzetségéből való lovas katona
leányát, egy igen bátor szívű asszonyt. Aki Toplitza földin tulajdon kezivel házat építvén, azt háromszáz tolvajok ellen vitézül megőrzé, kétszázat
levágván, a többit megfutamtatván. Hogy pedig férje nevenapját, midőn
ez azt illetné — — — ötven fegyveresekkel a Gümetz földire menvén
hadba, a tolvajokat megfutamtatván s elfogván, úgy megrontotta, hogy
némelyeket levágván, a többi mind egyig elfogattatott. Olyan vitézséggel
köszöntötte Istvánt, a férjit. Az anyja is öt tolvajt vágott volt le s mikor a
hatodikkal küszködnék, úgy ölettetett meg.
— Meghal azután a férje
is. A gaz tatárok háromszáz katonáival, kik mind az ő emberei voltanak,
levágák s a fejét elvágván, testét a Kükül vizébe veték. Ezt a várat is a
tatárok kegyetlen serege rontá el, még László király idejében, ki maga is
megszalada előttek (b).
a) Mintha az a Sándor István s a fia mind a törcsvári, mind gémesi
passust őrzötték volna! Bizonyosan minden végutokat és így Gémest is,
Törcsöt is, Bozzát is, mely Bozza azután a jeruzsálemi keresztes vitézeknek
adattatott volt II. András királytól.
b) Budvárát Szent László király idejébe rontották el a tatárok. Szent László
is megszaladott előttek. Úgy tartom, hogy se a székely író nem írta meg
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mindazt, ami a magyar anyanemzetben történt, se a magyar írók azt, a mi
a kicsiny fiúnemzetben esett. Azért amint a székely okos ember, arról, ami
az ő krónikáiban nincsen, de a magyar írók emlékeznek róla, ha különben
valami ellenkezés nincsen a dologban, azért, hogy az ő írói meg nem írták,
okosan nem kételkedhetik. Úgy ellenben a magyaroknak sincsen okok,
hogy a székely író írásán kételkedjenek, ha különben magában ellenkezés
nincsen benne, csak azért, hogy a magyar s annál inkább az idegen írók
nem emlékeznek róla. Itt egy olyan dolog adja elé magát. A Budváráról
s annak elrontásáról s annak alkalmatosságával a László király megfutamodásáról, még eddig se a magyar, se a külső íróknál semmi emlékezet
nincsen, de azért ráfogás-e az? Mondhatja-é ezt valaki helyesen és okoson?
A dolog világos!
Boudvára most is ott hever az ő omladékjaiba, tehát elrontatott, tehát
volt. Ez a legtisztább logika, ha logika vagyon a világon. Más az egész
világ hallgat róla, ellenben András Mátyás egy kis környülállásos világosítást ad elpusztulásáról. Amíg az idő egyebet bizonyít, addig nálam az ő
szavának hitele van.

39-dik vers
— — — A derék vitéz özvegyasszony pedig a székelyek ispánja
köszöntésére Gyula várába akarván menni (a) — — — midőn menne
az Oult vizén által egy gyermeket, kit a vízbe vetettek volt, kifogat, Bontz
nevű tizedese által, és azt azután megöleti, a maga földén életnek és halálnak ura lévén. — De azért az ő katonái reája megharagudván, az ő alatta
valóji felingereltetének Zöld Demjény által az Abrám neméből és Dudor
ágából és Bontza István által az Uopoulet ágából, erőszakot űzének rajta
— tetemei a Zandir hámtól építtetett háznál vagynak letétetve. — A
több gyermekei közül egyik a Hét-erdők földin telepedék meg, azt a tolvajoktól megtisztítván. A más fia a Kénos földit visszavévén, azt békességgel
bírá s maga maradékit ott terjeszté. János pedig Kálnoki Nemes Katát
vévén feleségül, a lengyelekhez méne s tizenhét esztendeig ott mulatván,
úgy jöve haza s a maga várát, melyet a tatárok elpusztítottak volt, esmét
megépíté.
a) Tehát már akkor az erdélyi vajda székelyek ispánja volt és Gyulafejérváron lakott.
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40-dik vers
Ez mikor Bláskó lecsendesítésére menne (a) 1200 fegyveres emberrel,
urokohoz, a Gensek fiához térvén, ki volt a Görgő Uopour fia, Erőss Jánost
a Székely János kisebbik fiát küldé követségbe hozzája, hogy szűnnék meg.
De a követnek azért a maga földin Csiszér Ferencz Dulo által fejit véteté
(b). Mindazáltal az Uopoulet fia Darabos tribusának kérésére, mely Gyerla
vízitől nem messze, Pannónia földihez közel, Zsuknál szállott vala meg,
akkor szállíttatván oda, mikor az Arad tribusa az oláhok havasos földihez
szállíttatott volt (c); az Olt vize mellett, az Erőss János fiait, a maga fia
Aba mostani földin nagy örökséggel ajándékozá meg. De azért későbbre
azután a törökök földe végibe lakó Iván Lászlónak, az Abrám nemből és
Dudor ágból és Kadátsi Péternek a Halom nemből s Dudor ágból való katonáknak bosszúálló kezeket nem kerülheté el (d). Hagya pedig maradékot,
kik közül a nagyobb a lengyeleknél ezeres kapitány, Péter kolozsmonostori apátúr, Rebi mene egy veropoltzki lengyel vajdához férjhez, Racha
Losonczi Péterhez, egy Pannon földin lakó nemes magyarhoz, Alna Latzkó
Jánoshoz, Uopoulet fia Blasi maradékához, aki az urát más földre vitte s ott
hagya maradékot, Panna Vére Lászlóhoz.
a) Ami következik nem tiszta, nem tudok segíteni rajta.
b) Mindezek zavarosok. Segílj magadon a mit lehet!
c) Vagyon egy adattatott, Zsuk és Gyerla, mely Szamosújvár közit és
vidékit jegyzi. De vagyon más is. Mert a nemrégiben magvaszakadt Zsuki
háznak az ősi neve Darabos volt, melyet eredeti levelekből volt szerencsém
látni. Hát még egy harmadik? Az úgy neveztetett: Nemeszsuk.
d) A nemekről s ágokról alább leszen szó.

41-dik vers
Péter pedig a vezérnek második fia, vevé feleségül Mária Erzsébetet,
Losontzi Péter testvérét 1249-ben. Ez vitéz, hadakozó ember vala a Gümetz
földin, nagy vadász — megevék a Naskalát földin, a Tatros vize mellett és
számos fiakat s leányokat hagya. Sára, a nagyobb, mene Gyulaihoz, Esther
a Duna mellékére, Anna Dölnei Öncze Gáspárhoz. — — — A fiak közt
említést érdemlenek Zsigmond, aki az oláhországi vajda, Bazarád feleségit
szereté. — De Tamás deák, az akkori vajda nyilván megizené, hogy az
oláhot a vadhelyekből szakállánál fogva kihúzza (a).
a) Ez itt igen egybezavarva van eléadva. Lásd Bonfiniust a 320-dik
lapon. Elsőbben ez előtt a szó előtt: De Tamás héjja vagyon a kézírásnak.
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Másodszor deákul is rosszul van írva: „Se walachum barbaro e ferali ergastato extracturum.” Mert Bonfinius szerént a király szava s a Tamás deák
izenete e volt: „Se demissa barba valachum e feralibus lustris extracturum.” Énnékem most nem célom ezt a történetet előadni. De azt nem
állhatom, hogy meg ne jegyezzem, hogy ez 1330-beli dolog. Másodszor,
hogy a szegény Bazarádnak ekkor elébb igen rosszul volt dolga. Sándor
István a feleségit szerette, s a vajda, Tamás nagy ellensége volt, mert az
egész háború tüzének az a vajda volt a fúvója. És végre Károly király adta
meg ártatlanul az árát.

42-dik vers
(a) De abban az időben, 1350-ben Páter Miklós püspök őtet Gyulafejérváron számtalan főurakkal együtt megöleti (b). Felesége volt Basa Anna,
a székely nemzetből, Uogroun fiának Jetnek és Uopouletnek maradékából.
Ettől származék Péter, aki a Mikó Pál maradékát, Mikó Annát elvevén,
1411-ben egy fia születék tőle, János. Akinek születése után ő válosztaték
legelsőben az egész Csík, Gyergyó és Kászon vezérivé, Stiborits vajda alatt.
Kinek jelenlétében, midőn a Toplitza és Csomortán közt való völgyben,
ahol földből egy halom hordatván öszve a székelyek fővezérének emlékezetére, az Sándor Dombjának nevezteték és mind e mái napig megvagyon.
Ezek mikor így volnának, a vajda megrészegedvén (c) a vezér híre nélkül
a szecsendió hajból csinált kelyhének, mely ma is megvagyon, talpára ezt
íratá: Petrus Sándor 1412. Amelyért a vajda a vezértől kiűzeték a Székelyföldről.
a) Itt esmét híjja a kézírásnak.
b) Ennek másutt soholt semmi nyoma! De a diplomákból némely
nyomra lehet akadni. Mert Lajos abban az esztendőben Erdélyben járván,
a püspök, András, Fejérvárba nem akarta bébocsátani és azért Lajos király elfogatta s fogságba tétette. E bizonyos. Azután a király Nápolyba
menvén, annak következésébe kellett valami lármának lenni. Hát Miklós
püspök ki volt? 1350-ben három püspököt találok Miklóst: az egrit, a pécsit
és a zágrábit. Lehetett egyik ezek közül.
c) Deákul így teszi ki: „in popinam et ventrem prolapsus”; és Benkő József úr is éppen azokkal a szókkal él. Trans. 1. R. 176. lap.32 Csudálkozom
kétszáz esztendő közbe, hogy egyeznek olyan jól!
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43-dik vers
Ennek kihajtása után segílleni készül vala Mircsét Dán ellen, az oláhokon való uralkodásra való vágyásból — — — Végre sok érdemekkel
megrakodva — — a bátyja — — ő lőn első, aki a Rákos mezején
béhozá a törvényfolyás rendit. Ennek fiának, Jánosnak idejében támadának fel az erdélyi parasztok (a). De Csák László, akkori ispánja a székelyeknek, az öszvesereglett tolvajokat, kik Gyergyó völgyibe (most széknek
mondják) az Uopoulet nemzetségit háborgatják vala, Hegyalja földe előtt
megzabolázá. Mely meglévén, midőn az erdélyi parasztok ellen készülne,
a zenebona lecsendesedék.
a) 1437-ben.

44-dik vers
(a) Hozzája való kedvéből szerzé nékie Hunyadi János 1430, ki már
akkor sok királyoknál híresebb vala (b) Barkotzi Máriát feleségül a Pannon
földről. Kitől egy fiat hagyván, Mihály hadnagy uram nevűt, a Kenyér
mezején való ütközetben (c) elesék és ott temettetvén el, ott fekszik. Ennek
maradékai, a Sándor István és Menyhárt uram házánál levél nem lévén
róla, nem tudatnak.
a) Héjja van.
b) Bizonyosan a kézírásban úgy kellett lenni sok királyoknál, azaz királyok előtt híres vala.
c) 1479-ben.

45-dik vers
A második felesége Jánosnak Dosa Anna volt. Ez a Kénos földin a fiú
testvéréhez való hitetlenségiért öletteték meg. Mert a Sándor Mihályt illető
leveleket elégette volt. Azért méltán felakasztaték. A János fia feleségét
Kriska hadnagy uram fiának nevezék. Mert mikor Terekh Sander bekh a
fiát az asszony akaratja ellen arra erőltette volna, hogy magát nevezze Sándor Jánosnak, a Sander bekh fia János ellen háromszáz fegyveres embert
vive, halálra keresvén s meg akarván ölni. De János a Lokot földre mene
s a más nemes linea innen származik.
— — — Az Ur földin, az
Olt mellett mint katona, úgy szolgál. Ettől a Kriska hadnagy uram fiától
azért levének fiai: Péter, István, Mihály. Péter vevé feleségül Ugron Katát.
1462-ben születék egy fia, István. 1472-ben az apja meghalván, Pungrátz
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János vigyáz a gyermekre. Mikor felnöve, ezt küldé a vajda Csík országból
Hali Bégh Mysia tiszttartója ellen, s felvévén a lovas rendet Uopour Jánossal s Uogroun Ábrahámmal a Duna előtt való földön megveré őtet a vajda
képibe. Nem is vala csuda! Mivel az egész nemzetet tribusok szerént ez az
ifiú vezérli s János és Ábrahám tanácsolják vala. De mégis a havasalyföldi
vajda, Blád miatt, a maga várába Rákos földire kelle magát vonnia és Apor
Annát elvévé. Mert az Apor nevet ekkor vevék fel — — Szerencsésen
bírá a maga várát — A syndoviai béghnek se vala barátja, meg is vereték
általa.

46-dik vers
Mikor pedig a pannon vagy magyar király hatvanezer arany forintot
von (a), jóllehet házas, de ifjú korában, 1496-ban, a moldvai vajdát visszatéríté a király hűségére és azután a vajdának Csikó vára adaték, ő maga
pedig a maga földén tekintetébe s hivatalába megerősíttetek. István nemzé
Menyhártot, Mihályt, Borbarát, Annát, Pétert, Jánost és Lászlót. Menyhártnak 1530-ban Lázár Anna lőn felesége.
a) 1496-ban.

47-dik vers
És ezek 153 darab levelekből summáztatván, három példába írattak
meg. Sem több nem íratatott, se a rövidségért kevesebb. Hitünk szerént
bizonyítjuk, tekintetes nemzetes Sándor Menyhárt úr várában, Alszeg földin a Csíki háznál Vacsárk és Csíkfalva között 1533 esztendőben.
a) E nem fordítás.
Akik pedig közülünk déáktalan embörök lévén keresztvonásokkal
megerőssítettük jövendőbéli nagyobb bizonyságra.
András Mátyás csíki törvényes embör. mpr.
Veress Deák, István Gábor, Győrfi Mátyás.
Ezen írást szóról szóra maga originalisából leírtuk igaz hitünk szerént,
Alcsík széki mostan Taplotzán lakó Veress Péter Nobilis, Felcsík széknek
hitös assessora és ugyanazon széki Szkirályi Bors István nobilis, Alcsík
Széki hütös assessor in hoc Anno praesenti 1695. Die 14-a Marty Csíkszereda privilegiata városában.
Veress Péter mpr.
nobilis.

Bors István mpr.
nobilis.
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I. cikkely33
Egy érdemes székely hazafi írt, vagy nem írt a közelebbi esztendőkben
a székelyek eredetéről, változásairól s rendtartásairól, ha írt is, még világot
nem látott. E nyomnak akadtam közelébb némi nemű nyomába. Se a munkát magát látni, se az írót esmérni szerencsém nincsen, csak a munka fejére
tett bévezetést kaptam meg a székelyudvarhelyi Ref. Collégium egyik
tudós közönséges tanítója T. Szigeti Mihály úr szorgalmatossága által.34
Az említett nevetlen írónak maga munkájában nem az előre bocsátott 1533
beli kézírás volt vezére, legalább akkor, mikor azt a bévezetést írta, ezt
nem is látta volt, hanem egy más, régibb, hasonlóképpen még világot nem
látott kézírás. Ez 1250-dik esztendőben költ, és írója Kázi Lajos nevű. És
úgy találom, hogy abban az 1250-beli kézírásban is emlékezet vagyon Bud
váráról, mint székelyek anyavárosáról, nem különben a Béla idejében a
székelyek között történt nagy változásról, mikor az ős székely pogányi
nevek eltöröltettenek és azok helyett szentek neveit kellett felvenni, úgy a
rabanbánokról is, melyek az 1533-beli kézírásnak hitelét és legalább annyiban igaz voltát bizonyítják, legalább bizonyítanák.
Többet se az író munkájából, se az 1250-dikbeli kézírásból elé nem hozhatok, hanem csak azt, ami az említett Bévezetésben vagyon. De az a szép
bévezetés is nem enyim, azért a szerző engedelme nélkül magamévá nem
tehetvén, csak azért hogy a mondottakra nézt kezest állítsak elé, némely
helyeket tulajdon az író szavaival eléhozok.
A fején e van: A székely nemzet eredete, változása és rende 374-dik
esztendőtől fogva 1063-ig.

Bévezetés
„A székely nemzetnek, úgy kezdi, eredetét, változásait és viselt dolgait,
sok írók sokféleképpen rajzolták le, és csaknem mind igen homályoson.”
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„A mai világ még az igen finom érzéseket is igen megrostálja – dátumokat kíván – ha csak diplomát nem mutathat az író, hitele nincsen. . . . A
székely nemzet régibb a diplománál, azért én azok eredetéről diplomát
nem mutathatok. . . . Viselt dolgait a székely nemzetnek megírta Pray: a
pacinacitáktól hozza ugyan elébb le, de a következett darabjaiban hibáját
megjobbította. De minthogy ez a munka magyar nyelven nem találtatik,
felvenni szándékozom eredetét, leszállok változásaira, és leírom polgári és
katonai rendtartásokat.”
„Tudván pedig a mai világnak fáin érzését és nagy kritikáját, hogy állhassak elé bizonyítás nélkül? Úgy állok tehát elé, mint Kázi Lajos 1250-dik
esztendőben költ, és még világosságra nem jött írásai rész szerént, rész
szerént pedig a megtörtént esetek utasítanak.”
„Utasítom tehát az olvasót elsőben a jászság és kunság archívumába,
Jászberénybe. Másodszor Konstancinápolyba, ahová midőn édes hazánkat
a török bírta, hazánknak sok könyveit, drága leveleit elvitte. Harmadszor
Bud várára Boud vára üregeibe, melyeknek déli részre való ablakai, sok
századokat felülmúló időktől fogva bévakolva vagynak. De hogy ezen
mező közepén lévő kőszál üregjei ki által, mikor és mi okon vakoltattanak
bé, arról semmi emlékezet nincsen. Hanem, amint a Kázi Lajos írásából
látni lehet, az a Bouda vára a scythulusok anyavára volt, ott esett a nemzet gyűlése, s mezején a lustra, üregeiben pedig gabona, fegyver és kincs
tartatott. Amint hogy maga megvallja, hogy látta is az üregben szemeivel
a már elsenyvedett sok gabonát, réz, ón és kőtáblákat. . . . Azért tehát az
írt 1250-dikbéli kézírás másából amint kitanulhattam, úgy legalább fennhagyni teljes szándékom. Ha ezen kézírás foglalatjának valóságában kételkedem a Budvára romladozott maradványa meggyőz, a bévakolt üregek
ma is megvagynak, az elrothadott és széksárrá vált gabona is talán valóságot esmértetne, ha láthatnám. De a több réz, ón, kőtáblába metszett
írások, állatok bőreire tett régi rajzolatok, melyekre ezen kézírás utasít,
megvagynak-é azon bévakolt üregekben vagy nincsenek, arról jót nem
állok. Mert 1250-dik esztendő után sok változásokon forgott a nemzet.
Mindazáltal meglévén az üregek, vakolások, kőfalromladékok és Budvára
nevezete, nem tehetem, hogy az üregekben elrejtett régiségeket is meglenni ne higgyem. . . . Ki és mikor rejtette volna azokat oda? Tudjuk, hogy
a 10-dik, 11-dik, sőt 12-dik században is nemzeti áldozatok tarttattanak
sok helyeken; tehát Béla magyar király 1063-ban, az apostoli követséget
felvállalván a schytulusokat meg akarta kereszteltetni, erre nézve minden
várokat lerontatott, a nemzeti áldozatokat megtiltotta, a falukot, familiákat
szentek neveire neveztette, Scythuliát kerületekre osztatta és székhelyeknek
neveztette. . . . De mégis sok familiák maradtanak, akik a nemzeti neveket
fel nem cserélték, sőt a Béla rendelései ellen magokat erősen oltalmazták.
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Ezek tehát a nemzet ügyét felvévén, azt ami régi nemzeti jussaikhoz tartozott felszedték, a Bouda vára üregeibe elrejtették, és idővel feledékenységbe borultak. Ez a kézírás azt tartja, hogy ott vagynak a hunnusok
eredete, változása, feloszlása, kijövetele, viselt dolgai, 108 tribusai, ezeknek öt-öt esztendőnként 374-től fogva 1063-ig minden némű változásai,
mind a két császárokkal tett frigykötései, a Hunnus Birodalom elenyészése,
scythulusok dolgai, míg székhelyeknek neveztettenek, sat. sat.” Eddig az
eléhozott író Bévezetésének szavai. Mire való ez? Mit használ, mit próbál
az 1533-beli kézírásnak hitelességére?
Énnékem, ha az én gyenge logikám meg nem csal, úgy tetszik: ha ezeket az eléhozott szavait annak a Bévezetésnek és az 1533-beli kézírásban
lévő némely helyeket egybevetvén, ennyit azokból az igazság nyomán ki
lehet hozni.
a. Hogy se az 1250-ben élt Kázi Lajos, se az ő akkor írt munkáját kiadni
szándékozó, ma is talán élő, de előttem esméretlen, amint értettem Bocz
(vagy Becse, vagy Becze)35 nevű becsületes író, az 1533-ban élt Mátyás
Andrást, vagy András Mátyást és az ő kézírását, se pedig Mátyás András
Kázi Lajost, se az 1250-beli kézírást nem esmérték, és a két kézírás mind
maga mindenik külön egymástól különböző külső, mind pedig különböző
kútfejekből eredett. Mindazáltal
b. A kettő némely nevezetes pontokban egyezik. Elsőben mindkettő a
székelyeket az Attila hunnusaitól hozza le. Az 1533-beli írás az ő vezéreiket
Irnáktól fogva Zandir hámig, ki Árpád idejében élt, nevenként lehozza,
Kázi Lajos 1250-ben a Bévezetés rendiben még többet is ígér. Másodszor,
említi mindenik Budvárát, mégpedig mint a székelyek közönséges anyavárát. Harmadszor, első Béla királynak azt a cselekedetit, hogy a pogány
neveket eltörlötte és a szentek neveit hozta bé a székelyek közé, és utolszor
a rabanbán fővezéri nevet, mely két utolsónak se a hazai, se a külső írókban
semmi nyoma. Mert ha csak egy más íróban nyoma volna, lehetne gyanítani, hogy talán onnan vették, de így eredeti dolog, és a kettőnek mind
együtt, mind külön-külön az ő kútfejeire nézve hiteleket neveli. A nagy
jelenés, kivált a keresztnevekre nézve ma is meglévén, és annak elegendő
okát csak ebből lehetvén megfejteni. Nem kételkedem ugyan
Hogy a tudós Schlözer úr ordájából, és a hozzá hasonló kritikusok, mondom izgága, hegyzett pennájú emberek kasztjából való tudósok ezeken
meg fognak botránkozni. Azok az emberek, kik közül némelyik
a. A magyarok viselt dolgainak íróját, a jó keresztyén lelkű Pál püspököt káromkodónak és munkáját mesének mondják. Az ő könyvit Béla
nevetlen nótáriusának nevezik közönségesen, de annak tulajdon neve: Magyarok viselt dolgai, Gesta Hungarorum. Lásd legelöl, a Prologusában a
fején: Incipit Prologus in Gesta Hungarorum.
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Némelyek, p.o.
b. Az a tudós Schlözer úr ordájából való Pursch, aki az ő neve alatt az
erdélyi németek mellett egy ABC.-t írt, aki a tudományoknak mai világában is nagyobb Gyula herceget minden bizonyítás nélkül, s a hiteles görög,
deák íróknak szavai ellen, s a székelyeket tatár eredetűeknek nevezi. Aki
c. A nálánál s tudása nagyobb részénél az erdélyi dolgokban sokkal
tudósabb íróját a székelyeknek, a tudós Benkő Józsefet azzal vádolja, hogy
a milkoviai püpöknek, Lőrincznek 1096-ban költ levelét talán hamisan koholta. Ám meghívom azt az egész tudós ordát, nézzék meg. Milk. I.
R. az 55–57.l. ahol az a levél eléadatik, végül vagyon írva. „Alatta a
levélnek e volt írva: Ego Johannes Rhener de Megyes, Reverendi P. Domini Thomae Decani Brassoviensis et Plebani scriba praesentem paginam
mancitate abundantem transumpsi e libro Decanatus de Scepusi 1408. Ego
vero 1594.” Én Rhener János megyesi, az úrnak, T.P. Thamásnak brassai
decánnak és plebánusnak íródeákja, ezt a hibákkal bő levelet írtam le a
sepsi decanatus könyvéből 1408. Azután más: én pedig 1594. Benkő uram
így adja ki azt a levelet. Hol itt a legkisebb nyoma a hamis levél koholásnak? Brassó Erdélyben van, a brassai urak mind a belső, mind a világi
rend nemesebb gondolkodásúak, mintsem ha az a könyv megvan, vagy ha
elveszett a könyv abban a részben is, igaz tudósítást nem adtanak volna.
De Benkő nem kohol levelet, se nem hamisít. Már az
d. Aki a diplomákat is, amennyiben rajta áll, hamisan adja ki. Az az
említett ABC. szerzője, nemcsak a magyarokat mindenkor madjaroknak
írja, hanem a királyi diplomákat is megrontja, nevezetesen ebben a szóban
ungari és Ungariae, és úgy írja ungri és Ungria. Az egész munka a tudományos felére nézve, a tudós Schlözer úr széles tudományára nézve igen
becses, de olyan, mint egy nagy szemétdomb, melyben drágaságok sok
szemétbe elegyítettek, tele piszokkal, becsületes ember hozzája se nyúlhat
anélkül, hogy kezét meg nem piszkolja. Az erdélyi dolgokra nézve pedig
egy szegény, szánást érdemlő tudatlan munka. Közönségesen a legbecsületesebb író is hibázhatik a történetek írásában, nem csalhatatlan, és
amellett becsületes ember, aki igazat ír, de érdeklő, becsületet megsértő
pennával a mindamellett, hogy igazat ír, embertelen, aki pedig olyan szerencsétlen, hogy az igazat is, a becsületet is megsérti, és azt mind széles tudománybeli készülettel, mind érdeklő illetlenségekkel kistaffírozza, mint a
tudós, nagyérdemű Schlözer úr ABC.-jinek előhasú írója, az szánakodást
és megvettetést érdemel. És így
e. Ha a kézírás ellen csak ilyen emberek kelnek ki, azoktól az semmi
veszedelemben nincsen, ellenben értelmes, becsületes emberek, ha ellene
méltó ellenvetést tesznek, akkor az igaznak tekintete csendes és illő megvizsgálást vár. Csak az igazságnak kell áldozni!
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II. cikkely
Kászon székely széknek, Csíkszéktől, kiváltképpen Lázár Bálint munkája által lött hajdoni elválásának megírása.36
Mikor Zsigmond császár Moldvában volt, akkor a kászoni népek nagy
készséggel szolgáltak néki, úgy annyira, hogy király látjaXI kinek kinek
ő magával való népének nagy hűségét. Kiket király megkérd, micsoda
népek volnának? S megmondják, hogy ők egy magának szakadott szegelet földön lakó népek, és az ő hazájokat Kászonnak nevezik, és Csíkszékhez bírják őket. Kiknek király minden jotétit ígéré, hogyha őtőleXII
kértőt kérnének szolgálatjokért. ÚgyXIII pedig mind megnyomorodott népek, egyebet nem tudnának kérdni, hanem mondának Zsigmond császárnak: Miért hogy szabad székelyeknek neveztetünk, és minket kötelesség
alatt tart Csík, Csíkszékhez. Mi azt kívánjuk Felségedtől, hogy mi szabad népek légyünk, és mi magunk tehessünk bírót, hadnagyot közöttünk,
erről Felségedtől levelet is kívánunk. Az ő könyörgéseket király kegyesen meghallgatván, kívánságokat nékiek megengedé, levelet is ád nékiek
róla. Immár mikor ő magok kezdettek volna ő közöttök bírót, hadnagyot
tenni és székbe ülni, a csíki fő népek ezen megbosszankodának, és által
hívatják a földnek szín népét, és fogdosnak meg bennek, úgymint tizenkettőt, mondnak a csíkiak nékik: valamicsoda leveletek vagyon Zsigmond
császártól, néktek adatott, de ha kezünkbe nem adjátok, meg kell halnotok, mert fejeteket vétetjük. A tizenkét ember nem vészikXIV pagicsiára
(értsd: játékra), haza izennek a föld népének ilyen szóval: Amint minket
szeretnek és a mi veszedelmünket nem kívánják, küldjék ide nékünk a mi
szabadságunknak levelét. És a megfogdosott népet, úgy szabadítják meg
haláltól. A Zsigmond császár holta után e volt a Mátyás király idejében.
Volt egy jó maga bíró lófő ember Kászonban, Pataki Antal. Ugyanezen
szabadságáért való törekedésért fogják meg Pataki Antalt a csíkiak, viszik
fel Szenttamásra a Nagy Lázár házához, mely Nagy Lázárnak voltanak
egynéhány fiai. Az egyiknek neve volt Bálint. Ez elmégyen Pataki Antalhoz s mond néki: Pataki Antal vagyon hited? Mert néked valamit
mondanék. Mond az Pataki Antal: Uram! Vagyon nékem hitem, és ha
mi mondó szava vagyon kegyelmednek, mondja el nékem. Mond Lázár
Bálint: Ha akarod, én az éjjel elbocsáttatlak, s el is bocsátalak, úgyhogy
menj el haza az éjjel, és gyűjtsd egybe a föld népit és szólj vélek, hogy ha azt
XI Aranka
XII Aranka

György jegyzete: A kézírásban így vagyon: Kinek ő magának való népének, sat.
György jegyzete: Kértet kérnének: a kézírásban kettőt vagy kértőt.

XIII Aranka

György jegyzete: Ők a kézírásban: Ugy.

XIV Aranka

György jegyzete: Pagicsiára annyit tészen mint tréfára, bolondságra.
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fel fogadják, hogy engemet közikbe béfogadnak, nékem ő közöttök jeles
helyet adnak minden hozzá tartozóival, fiúról fiúra, mint annak módja, én
is azt felfogadom nékik, hogy mind a Zsigmond császár levelit, kit elvettünk volt tőlök, hazaszerzem nékik, mind pedig Mátyás királytól is, újalag
megnyerem nékik a szabadságot, és elválasztom Csíkszéktől őket. Pataki
Antal igaz felkél azon éjjel és Lázár Bálint ad egy lovat alája, és alájő ide
Kászonba, itt a föld népit egybegyűjti, és megbeszéli azt a dolgot nékik.
A föld népe igen örüli és felfogadják mind fejenként, és Pataki Antalnak
hitet adnak róla, és Lázár Bálinthoz teljes bizodalommal bocsátják: Hogy
készek fejek feli felvenniek, és a tisztbe is béfogadniok,XV úgy, hogy a hat
nemben, mindenikben elbírja egyszer-egyszer a tisztet; és mikor az eltelik, álljon a Halom nembe, és mikor a Halom nemnek eljő tiszti, akkor a
Halombéliekkel együtt bírjon tisztet. Csak hogy oltalmazza őket minden
hatalmastól. Sőt még annakfelette, véle együtt akarnak minden szükségekben futni, mindenüvé a hová szükség futniok az ők szabadságokért, nem
akarnak egyebet ő nálánál uralni, hanem csak őtet és az ő maradékit, csak
őket elszakassza és elválaszsza Csíktól. Lázár Bálint úgy szólott volt arról,
hogy ő sem kívánja különben az ő szolgálatjokat, hanem csak úgy, mint
szabad személyektől. Azt a választ Pataki Antal azon az éjjen megviszi
Lázár Bálintnak, másod éjjel Lázár Bálint mindjárást felkél, alá költözik ide
Kászonba és a Szent Egyház alatt tölté ki a telet. Kikeletre ők is helyet
adnak néki minden hozzátartozójával és hasznával, erdejével, mezejével,
halas vizével, szénarétivel és szantóföldivel és minden hasznával, akármi
névvel neveztessenek.
Ezenközben király jő Erdélyben, jő Medgyesbe, bocsátja a két ítélőmesterit Székelyföldire, egyiknek Gergely mester, másiknak Bodó Gáspár
volt nevek, ezt hívták Bodó praepostnak is. Ezek székről székre jártak
s úgy ítéltek. Jövének ide Csíkba is bé, és Lázár Bálint mégyen hozzájok mind a föld népével együtt és megpanaszolja nékik, minémű nagy
ínségben vagyon ez szegény szegelet föld. Megbeszéli teljességgel, mint
tulajdon szolgálatjokkal nyertek volt a néhai Zsigmond császártól olyan
szabadságot, hogy ők magok tehessenek bírót, hadnagyot közöttök, és
széket ülhessenek, de a csíki fő népek elfoglalták volna és nem hagyják
aféle szabadsággal élniek. Sőt maga a császár levelét is elvették tőlök,
mindaddig fojtogatták és elrekesztettékXVI tőlök, nékik nyilvánvaló nyomorúságokra és bosszúságokra. Mondanak az ítélőmesterek: Vagyon-é
arról bizonyságtok, hogy császár ilyen szabadságot adott volna néktek és
XV Aranka

György jegyzete: Ez a tisztbe való béfogadás hogy esett meg, alább meg van írva,
onnan megérthetni hosszas magyarázás nélkül.

XVI Aranka

György jegyzete: rekesztették, talán: rekkentették.

80

II. RÉSZ

hogy levelet is adott volna róla, éltetek is é szabadsággal? Mond Lázár
Bálint: vagy Csíkból kell, vagy Kászonból neveznünk: eleget találunk.
Mert ezt mind egész szék jól tudja. Mondának a mesterek: Nevezzetek
Csíkból huszonnégyet, Kászonból is huszonnégyet, és hívjátok előnkbe.
Azonképpen hívák elő mind a két fél közül a negyvennyolc embert, és a
mesterek egy csűrkertben valami asztaglábon ültek volt, és úgy szólították
volt elő a tanúkat, és mind egyenként megeskették és megfeleltették, de
úgy, hogy aki megfelelt, azt bé a csűrbe rekesztették, s úgy szólítottak mást
elő. Ezek a negyvennyolc emberek egyiktől megválva, egy igén, úgy feleltenek; mind Lázár Bálint kereseti volt a csíkiak ellen: csak egy szentsimoni
ember nem felele azon az igén, mint a többi. Ez így lévén, monda Gergely
mester Lázár Bálintnak: Nagy Bálint! Elveszted a pert. Mond Lázár Bálint: Uram! Ha elvesztem, mit tehetek róla. Néha ember kővárát is veszti
el. Mond ismét a Gergely mester: Ne félj Bálint uram, megnyerted, mert
mind néked felelnek a tanúk. Mond Lázár Bálint: Hálá Istennek, uram!
Adjon levelet róla Kegyelmed. Mondának a mesterek: Nem írhatunk most
levelet Kegyelmednek róla, hanem jöjjön el velünk királyhoz. Király most
Medgyesen vagyon, ő Felségének megmutatjuk a vallásokat, a leveleket
ugyan onnét kiadjuk. Nem lehet mit tenni Lázár Bálintnak, elmégyen vélek
Medgyesre, és a két ítélőmesterek a vallást megmutatják. Király hogy látja,
hogy megbizonyította Lázár Bálint minden keresetit, úgy adják ki levelit.
Őfelsége is engedi, erejében is hagyjaXVII a Zsigmond császár adományát és
engedelmét. Mikor Lázár Bálint még ottan Medgyesen volna, ugyanezen
bosszúból a királynak gonoszt mondának felőle, királyt réá haragítják. Ezt
megértvén Lázár Bálint a levelet másnak adja, egy barátjának. Király ez
közben megfogatja, Tótországba, Pökötybe küldi, és ott tarja király két
holnap héjján esztendeig. Ez föld népe Kászon, úgy küld fel királyhoz
könyörgeni érette, s király megírja oda Pökötybe, hogy eleresszék. Immár
a vas ugyan sebbe ejtette volt a két szárát, s úgy hozák haza. Itt a föld
népe kérdi, hogy hová tette a király levelét? Úgy mondja, hogy még akkor,
mikor meg akarták fogni, adta egy barátjának. Oly emberem, úgymond,
hogy el nem vesztette a levelet. Innét hazul küld barátjához, úgy hozatja
meg a levelet, s aznapságtól fogva, a levélnek tartása szerént, ő magok tettek bírót, hadnagyot, s úgy ültek széket, és úgy ítéltek tulajdon székeken,
azon szokott törvénnyel, és törvénnek minden erejével, mint egyéb szabad
székben szoktak ítélni. Immár Lázár Bálint kezd eljárni a tisztekben, mint a
föld népe néki adta volt, az közben meghal, nem járhat mind a hat nemnek
tisztiben el,XVIII hanem a fia, Lázár András tölti ki. Mikor kitelik, mondnak
XVII <confirmálja>
XVIII Aranka

György jegyzete: Ez hogy esett, az alább ide téjendő tisztek rendinek lajstromából
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a földnek népei: Uram! Immár a Halom nembe álljon Kegyelmed. Mondának a Halom nembéliek: Nem igazság az, hogy nékünk ő Kegyelmét
osztozó társul adjátok, és a több nembéliek épen megmaradnak. Mert
Lázár Bálint mindnyájunkért fáradott, költött. Végre úgy végezik, hogy
úgy légyen, hogy egy esztendőben a Lázár Bálint maradéki bírák légyenek
és a másik esztendőben se bírák, se hadnagyok, hanem ismét a harmadik
esztendőben hadnagyok légyenek. Azolta, míg Lázár András élt, ő is úgy
bírta Kászont és oltalmazta. Lázár András holta után, Lázár Ferenc meg
eképpen bírta és oltalmazta. A föld népe sem uralt oltalmul senkit egyebet,
ő sem erőltette egyéb szolgálatra őket, hanem csak az ő szabad akaratjok
szerént amint szolgálták olyan jámbor földes urakat.XIX37

Közönséges jegyzésXX
Az az írás, melyből ez a kézírás levétetett, már mint oklevél az illő bírák
székin megfordult, s hitelesnek találtatott a törvény előtt. Azért a levélnek
hitelességét a történetíró nem kérdezheti, de a dologhoz, ami mint történet
benne eléadatik, ahhoz némely szó férhetne. Azért, hogy annak is hely ne
lehessen, ideteszem Mátyás királynak tulajdon azt a levelét, melyet Lázár
Bálint az ítélőmesterek szavára a királytól nyert volt. Annak rendi ez:
„Nos Mathias Dei gracia Rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit
meg fog tetszeni.
XIX Aranka

György jegyzete: Földesúr nem közönséges mái értelembenn vétetik, hanem a régi
cancellaria stílusa értelmében, mint mikor egy bíró vagy tiszt Judex terrestrisnak neveztetik.
Magok földi beli tiszt értetik rajta, melyet magok választottanak magoknak, nem a király tett.
Ami a nékie fogadott szolgálatot illeti! Ezen a szék tisztjeinek rendszerént azelőtt mindenütt
megvolt szolgálatot kell érteni. A tiszteknek ezelőtt rendes fizetések nem lévén a székbe lévő
falukat a fő és altisztek illő módon felosztották egymás között, és azok aszerént kaszáltak,
gyűjtöttek, arattak nékiek s más szükségben is kalákába segíllették a magok tisztjeiket.
XX <Világosító jegyzések
1. Ennek a kézírásnak eredeti írása sok utána való járás és nyomozás után is fel nem találtathatván, annak csak másából íratott le, abból a példából, mely a kiadó gyűjteményei
között találtatik. Ugyanabból az okból, mivel az írás eredeti, által fogja akárki látni, hogy
az írásmódjáról szólani nem lehet. Ami pedig a magyarságot illeti, ez a példa alatt való
jegyzésekben illettetett. De hogy a magyarság régi légyen, megtetszik nevezetesen ebből a
szóból pagitsa, úgy abból is, hogy ezelőtt a szó előtt király, a vezető szócskát az, a mai szokás
ellen többnyére az író elhagyja.
2. Ami az egész írásnak és dolognak igazságát nézi, ezt megbizonyítja:
Elsőben önnön maga a dolog valósága. Mivel Kászonszék ma is külön és Csíkszéktől megkülönböztetett és maga tulajdon királybírája alatt lévő szék.
Másodszor megbizonyítja az a szabadság megerősítő levele Mátyás királynak, melyről a kézírásban emlékezet vagyon. Mely szóról szóra így vagyon:>
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universis. Quod cum nos fideles nostros Venerabilem ac Magnificum et
Egregium virum dominum Nicolaum Bodo praepositum ecclesiae Albensis Cancellarium Secretarium nostrum, Casparum Bodo de GeriorgiaeXXI
alias magistrum Agazonum nostrorum regalium, et magistrum Gregorium
de protonotarium personalis presentiae nostrae, ex deliberationae praelatorum et Baronum nostrorum in medium Siculorum partium nostrarum
Transilvanarum pro judicandis et revidendis causis ipsorum more alias
consueto duxissemus destinandos et iidem inter alias Sedes venissent ad
Sedem Kászon vocatam, tunc universi Siculi nostri ad eandem Sedem Kászon pertinentes, contra et adversus universos Siculos nostros ad Sedem
Csik pertinentes querulose proposuissent eo modo. Quod licet alias quondam Serenissimus dominus Sigismundus Romanorum Imperator pia memoriae praedecessor noster tum pro fidelibus eorum servitiis, tum vero ex
eo quia ipsa Sedes Kászon prope terram nostram Moldaviensem sita est,
ipsique Siculi nostri non parvas vigilantias, pro defensione personarum
rerumque et bonorum suorum facere deberent, litteris suis mediantibus
eisdem id annuerit, et concesserit, ut ipsi Siculi nostri de dicta Kazon per
se sibi belliductorem et iudicemXXII inter ipsos eligere et deputare valerent:
tamen nunc nescitur quibus respectibus dicti Siculi nostri de praetacta
Sede Csik praedictam Sedem Kászon, non curantes litteras dicti domini
Sigismundi imperatoris, ad ipsam Sedem Csik contra ipsorum voluntatem
annectere conati fuissent, belliducetoremque et judicem inter ipsos eligere
non permisissent, pro dictorumque documento et conprobatione, ambae
partes, videlicet tum de dicta Sede Kászon quam etiam de Csik se ad certos
idoneos et probos viros in re praemissa submisissent, iidemque probi viri
conscientiose fassi extitissent, ut ipsi scivissent certitudinaliter, quod dictus dominus Sigismundus Imperatomer ipsis Siculis de dicta Sede Kászon
libertates, praemissas concessisset, et eisdem secundum easdem libertates uti et frui gratiose annuisset, et supplicatum exstitit Maiestati nostre
in personis praedictorum Siculorum de pretacta Sede Kászon humiliter
et devote, ut nos hujusmodi literas dicti Domini Sigismundi Imperatoris
ratas, gratas, et acceptas habentes, eisdem id de nouo gratiose, ut iidem per
se inter ipsos belliductorem et iudicem eligere, Sedemque habere possent,
et valerent, annuere et concedere dignaremur. Nos itaque tum humilibus
supplicationibus in personis Siculorum nostrorum de dicta Sede Kászon
nobis factis, tum vero fassionibus dictorum certiorum proborum virorum
per ambas partes electorum favorabiliter eisdem Siculis nostris de sepe
XXI Aranka

György jegyzete: Gyergyó

XXII Aranka

György jegyzete: Mint a következő cikkelyben megtetszik a bellidutorok minden
székekben a székelyek közt voltak a főhadnagyok, kik régen nagyobb gyuláknak neveztettenek, a judexek pedig a főbírák, kik régen a harkászok.
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fata Sede Kászon denouo et ex novo id annuimus et concessimus, ut ipsi
iuxta antiquas libertates ipsorum per predictum Dominum Sigismundum
Imperatorem eisdem ut dicitur alias concessas, uti et frui, inter ipsosque Iudicem et belliductorem pro se eligere sedemque habere possint et valeant.
Nihilominus eosdem Siculos nostros in hujusmodi ipsorum libertatibus ex
certa nostra scientia confirmamus. Harum nostrarum, quibus secretum
Sigillum nostrum, quo ut Rex Hungariae utimur, est appensum, vigore
et testimonio literarum mediante. Datum in oppido nostro Medgyes feria quinta proxima post festum conceptionis Beatae Mariae Virginis, Anno
domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo.”38
Ez a leírt Mátyás király levele bé vagyon írva az ifj. János király megerősítő szabadságlevele másában vagy transumtumában, mely költ Sz. Jakab havának 25-dik napján 1563-ban. Melybe belé lévén írva II. Ulászló
királynak Sz. Mihály hava 4-dik napján 1515-ben költ más megerősítő
levele, ebben a fenn leírt levele Mátyás királynak bé vagyon foglalva. Ez a
levél ugyan esmét nem eredeti, de valóságát tökéletesen megerősíti a Báthory István 1571-ben Kisasszony havának 18-dikán költ eredeti pecsétes
levele, és a következett fejedelmek levelei Báthory Kristófé 1580-ban, Mihály vajdaé 1600-ban, Báthory Gáboré 1608-ban és 1613-ban Sz. Jakab havának 10-dikén, és Bethlen Gáboré 1626-ban Kisasszony havának 26-dikán
költek. Melyek a Kászonban lakó tudós és nemes hazafi, néhai Kovács
Dániel úr barátságából kezemben voltak. De mikor lehetett ez a dolog,
mikor a kászonszéki székelyek Zsigmond császár kegyelmét megérdemlették? Többször is járt Zsigmond császár hadba a két Oláhországokba,
de az, amikor a kászonszékieket megjutalmaztatta vagy 1430-ban, vagy
legfeljebb 1427-ben volt. Amint némely történetírók írják Mircse vajdát
1430-ba havasalföldi vajdává tévén, maga járt Oláhországba. De a királyi
levelekben semmi nyoma. Az 1427-beli járása pedig sok királyi levelekkel
bizonyíttatik. Azok szerént: 1426 Miklós napján Tordán van, Karácsonba
Brassóba, a bereckieknek itt adja a szabadságot, azután Marót Jánosnak az
ajándéklevelet Rosnyón adja, 28. ápr. a császárné, Borbára S.Sz.Györgyön
van, a császár pedig 13. mart. Hosszúmezőn Havasalföldében.
Ezeket láthatod Katonának a XII D.39 esztendők rendi szerént. De
ugyanabban az esztendőben Erdélyben költ egy nevezetes leveléről Zsigmond császárnak nem találok soholt emlékezetet, úgy mint 1427 júniusban
Brassóba költről, a Brassó városa és Keresztyénfalva közt való határjárásról, melyen a császár maga s a főurak a mezőn mind künn voltanak, s ott
tették az ítéletet. Lásd a Zsigmond császár levelét.
Ha ki a Mátyás király előadott levelét az cikkellyel magával egybeveti,
úgy tartom, hogy ennek igazságáról semmi kétsége tovább nem lészen.
Vagyon ugyan a király levele és kézírás között egy kis különbség. Ugyanis
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Bodó praepost a király levelében hivataljára nézve secretariusnak és nevére nézve Miklósnak neveztetik, a kézírásban pedig ő is ítélőmesternek
és a neve Gáspárnak íratik. De ezek könnyen elenyésznek. Mert az elsőre nézve: a két urak közül az egyik ítélőmester lévén, erről neveztethetnek mind a ketten ítélőmestereknek, a magyar szólásnak a közbeszédben
bévett módja szerént. Afelett hihető az is, hogy Bodó praepost azelőtt,
hogy az ekkori nagy méltóságokra emeltetett volna, erdélyi ítélőmester
lévén, a föld népénél mint arról az elébbi hivataljáról esméretes ember, a
közbeszédben azután is ítélőmesternek hívatott tőlök. Ami a másodikat
illeti: mikor a Mátyás király levelében a Bodó praepost neve említtetik,
vonás közt nyilván odatétetetik a Gáspár név is ilyen formán: Gaspar Bodo
de Giergio, azaz Gyergyai Bodó Gáspár. Így tétetik utána ez a praedicatum
Gyergyai a Miklós püspök neve után is nemes Szeredai püspökök rendéről
(Series antiquorum et Recentiorum Episcoporum Transilvaniae 1790)40 írt
könyvében a 161-dik lapon, ilyen szókban: 1453. XLI. Nicolaus II. Bodo
de Gyoorgy (forte de Gyergyo) azaz: 1453-ban XLI-dik püspök Gyergyói
Bodó II Miklós. Kétségkívül, hogy ennek a Gyergyai Miklós püspöknek
atyjafia volt ez a Bodó Gáspár, ez nevelte, taníttatta és ehhez való tiszteletből vette fel vagy a bérmálásban, vagy másképpen a Miklós nevet, ennek
követéséből tartotta meg mint jó hazafi székely eredetének nevezetét is
Gyergyai, de székely atyjafiai között járván, meg kívánta esméretes nevét
is, a Gáspár nevet, tartani, azt vonás közé íratván. Nem a kézírás, vagy
királyi levél igazságát illeti, mely az előadattok szerént igen tiszte, de a
tudós kérdések rendiben nagyobb kérdés az:
Hogy ez a Bodó Gáspár, ki a királyi levélben praepositus Albensis,
fejérvári praepostnak íratik, hová való és melyik fejérvári praepost volt?
Holott nemes Szeredai úrnak az erdélyi káptalanról (notitia veteris et Novi
Capituli Ecclesiae Albensis Transilvaniae, 1791)41 írt könyvében, a praepostok rendében nem csak semmi emlékezet nincsen róla, hanem éppen
1462-dik esztendőre a 99-dik lapon egy Gothard nevű tétetik, ki más levélben a 150-dik lapon nemzetségére nézve papolcinak írattatik. Azon kívül a
régi levelekben valamikor az erdélyi püspökről, káptalanról s praepostról
van emlékezet, rendszerént mindenkor utána tétetik ez a szó Transilvanie –
Erdélynek. Melyekre röviden azt mondom. Elsőben, hogy Gothard ugyan
1462-ben élhetett is, és meghalván más is következhetett helyébe. Másodszor a pedig a régi levelekből világos, hogy ezek után a szók után, Ecclesiae
Albensis vagy Praepositus Albensis nem mindenkor tétetett oda ez a szó:
Transilvaniae, Erdélynek vagy Erdélyben még akkor is, mikor erdélyiekről
vagyon a szó. Az említett Szeredai praepost erdélyi káptalanról írt könyve
mindenek kezében forogván, szabad légyen csak abból hoznom egy-két
példát elé. Így a László király 1278-dikbe költ levelében a 10-dik lapon: Da-
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tum per manus Venerabilis Viri Magistri Thomae, Albensis Ecclesiae Electi,
Aulae Nostrae Vice Cancellarii. Az András király 1291-ben költ levelében
a 15-dik lapon: per manus viri discreti Theodori Praepositi Albensis Aulae
Vice Cancellarii. Károly király 1313-ban költ levelében a 22-dik lapon: per
manus Discreti Viri Magistri Johannis Albensis Ecclesiae Praepositi Aulae
Nostrae Vice Cancellarii et Archidiaconi de Kükülleo. Ugyan Károlynak
más, 1318-ban költ levelében a 26-dik lapon azon szókkal íratik le ez a
János. Ugyan Károlynak 1326-ban költ levelében a 27-dik lapon Andreae
Praepositi Ecclesiae Albensis et Aulae Nostrae Vice Cancellarii. Esmét a
Miklós vajda 1343-ban költ levelében a 39-dik lapon: Magistro Tratamenio Albensis Ecclesiae, Aulaeque Regiae Vice Cancellario. Mindezekben
a példákban ezek után a szók után Albensis Ecclesiae nem tétetik utána
Transilvaniae, holott az erdélyi fejérvári szentegyházról vagyon szó.
Ki írása légyen ez a kézírás, vagy ki lett légyen szerzője, teljességgel
bizontalan. Annyi bizonyos, hogy sem Lázár Bálint, sem fia, András, sem
unokája, Ferenc nem írták, mivel az író mind az írás rendiben, mind nevezetesen a végin, ahol ezekről emlékezik, magát ezektől nyilván megkülönbözteti. Csak a bizonyos, hogy az író kászoni ember volt.
Íratásának idejéhez könnyebben hozzá lehet vetni. Szabad légyen feljebb kezdenem. A krónikáknak tudósobb és munkásobb írói is, kik közé a
néhai Haner Jeremiás György evangelicus püspököt, A királyi Erdély (Das
königliche Siebenbürgen, 1763)42 íróját méltán számláljuk, Zsigmond császárnak csak két járásáról emlékeznek Erdélyben, 1390-ben, mikor Moldvába és 1430-ban, mikor Havasalföldébe ment. És így a kézírás szavai
szerént Zsigmond király a kászoni népet azért ajándékozván meg szabadsággal, hogy Moldvában jártában jó magok viseleteket látta, annak a kegyelemnek 1390-ben kellett volna lenni. De aki a kézírásban való történetet
megolvassa, s az időket a dolgokkal egybeveti, méltó oka lehet a kételkedésre, hogy az a kérdés, melyet a Zsigmond császár 1390-ben adott s a
csíkiaktól azonnal elvett levélért, a kászoniak a csíkiak ellen fenntartották
1458-ig, Mátyás király uralkodásának kezdetéig 68. esztendők alatt meg ne
indult volna, mivel Pataki Antal ekkor kezdett elsőben mozogni. Lehetetlennek tetszik, hogy az az 1390-dik esztendőben adott levél és szabadság,
1462-ben, mikor Mátyás király Erdélyben béjött, és a mestereket a székelyek ügyeinek ellátására kibocsátotta, 72 esztendő múlva olyan nyilvánságos és mindenek előtt tudva lévő dolog lett volna, amint volt a 47 tanúknak
vallomások szerént. Mely okokra nézve, ámbár a krónikákban csak az
1390-dik esztendőt találhatom, melyben Zsigmond császár Moldvába járt
légyen, mégis nagy gyanúm vagyon, hogy még azután is kelletett benn járnia. Ebben a vélekedésemben megerősít a Zsigmond császár privilegialis
levele, melyet 1427-ben Brassóban létiben egy Polyána nevű, Brassó városa
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és Keresztyénfalva között perben forgó helység határainak maga tulajdon
személyében lett kijárásáról adott. Mely szerént, akkor kétségkívül vagy
Havasalyföldébe, vagy Moldvába, de a kézírás szerént hihetőbb Moldvába
menvén, ha azt tésszük fel, hogy a kászoniaknak szabadságleveleket akkor
adta, 1427-től fogva 1462-ig csak 35 esztendők lévén, a fenn említett nehézségek önként elenyésznek. Hogy állatásomnak becsületet szerezzek, ide
tészem az említett levelet:
Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque rex, marchio Brandemburgensis nec non
Lucemburgensis haeres omnibus christifidelibus praesentibus pariter, ac
futuris praesentium notitiam habituris salutem in omnium salvatore.
Regalis beningitatis provida deliberatio remediis suorum solet invigilare subditorum, quia dum eorum onera alleviamus, scanda removemus,
iurgia sedamus, limitationem addimus et additam firmamus, nos in eorum
tranquillo statu quiescimus et fovemur in pace. Proinde ad universorum
notitiam harum serie volumus pervenire, quod cum nobis una cum praelatis, et baronibus, ac quam pluribus regnicolis nostris Brassoviae existantibus, iudex, iurati, et seniores oppidi nostri Keresztyénfalva vocati.
Contra cives, hospites et habitatones civitatis nostrae Brassoviensis, quam
pluribus ex iisdem majestatis nostrae in praesentia constitutis, gravem in
eo coram nobis querimoniam porrexissent, quomodo praefata universitas Brassoviensis quandam terram, seu campum et planiciem in vulgari
Hungarico Polyán, in Teutonico autem Aw nuncupatam et vocatum, de
super eandem civitatem inter alpes seu montes eisdem vicinos habitam et
existentem, ad idem oppidum Keresztyénfalva vocatum semper et ab antiquo spectantem, et pertinentam non multo transacto tempore, pro se ipsis
potentionaliter occupassent, tenerentque, et servarent ipsisque terra, seu
campo aut planicie, ac alpibus seu montibus in circuitu ejusdem existentibus pro eorum libito uterentur, ipsos conquerentes ab eorundem terrae,
planiciei, seu campi, ac montium et alpium usibus, et utilitatum perceptione in manu forti, imovi prohibendo, sequestrando, et compescendo, in
ipsorum exponentium damnum et injuriam, dictique oppidi non modicum
desolationis, et diminutionis detrimentum. Petentes super his sibi remedium opportunum per nostram majestatem fierii, et exhiberi praefati vero
Brassovienses e contrario respondissent quomodo praedictus campus, seu
planicies et terra, ac montes eidem circumquaque adjacentes, non ad dictum oppidum, sed ad dictam civitatem Brassoviensem pertinuisset, et pertineret, pertinereque competunt, prout de hoc omnibus dictum campum,
seu planiciem, ac terram, nec non alpes et montes eis vicinos videntibus, et
conpicientibus experientia rerum magistra veram, claram, et iustam dare
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posset informationem, et quia absque revisione ipsius planiciei, campio
seu terra, et montium ei vicinorum partibus eisdem commode, et pertinenter respondere iustitiamque, et iudicium inter easdem debite, et congrue facere non poteramus, pro eo nos unacum quam pluribus baronibus,
nobilibus et regni nostri proceribus, civibusque, hospitibus, et incolis tam
dictae civitatis Brassoviensis, quam saepefati oppidi Keresztyénfalva vocati, necnon aliorum oppidorum eisdem vicinorum sabatho proximo ante
festum Sanctae Trinitatis noviter transactum, elapso ad praedictum campum, seu planiciem, ac terram personaliter accendentes per mediumque,
et in circuitu hincinde gyrando perambulantes, quia eundem campum, seu
planiciem, ac terram cum alpibus, ac montibus sylvosis, ibidem vicinis,
magis eidem civitem Brassoviensi, quam annotato oppido Keresztyénfalva
vocato competere, pertinere, spectare, et congruere, debere, eandemque civitatem ipsis campo, planicie, terra ac sylvis carere, et absque eis commode
uti, et nullo modo sustentari posse; Memoratum autem oppidum Keresztyénfalva vocatum ad eundem campum, planiciem, seu terram et sylvam
nullum ius competere, neque eis pertinere debere, et absque eis bono modo
utiliter, et commode uti, frui, et sustentari posse, nec per hoc aliquam
injuriam, damnum et nocumentum eorundem oppidanorum statui illatum, et irrogatum fore, et esse, una cum praedictis baronibus, nobilibus,
et quam pluribus regni nostri proceribus, nec non hospitibus, incolis, et
multis habilatoribus vicinorum oppidorum in revisione eorundem campi
planiciei, terrae, et montium sylvestrium, ibidem vicinorum, nobiscum
existentium, clare conspeximus, ac vidimus fide oculata, et experti sumus
evidenter, ideo tam praelatorum, quam eorundem baronum, nobilium, et
regni nostri procerum et aliorum quam plurium, eorumque ad hoc maturo
communicato, consilio et diligenti habita deliberatione, diversi status, et
conditionis hominum nobiscum in discussione seu examine praemissorum
existentium memoratos campum, planiciem, seu terram, sylvasque montuosas ibidem vicinas, et contiguas, eidem civitati Brassoviensi perpetuo
pertinere, et per eam habere, tenere et possidere, eisque libere uti, frui, et
gaudere adjudicamus, decernimus, et declaramus praefato oppido Keresztyénfalva vocato, ipsiusque hospitibus incolis, et habitatoribus praesentibus, et futuris, super his perpetuum silentium imponendo, authoritate
nostra Regia mediante. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam,
praesentes concessimus litteras nostras privilegiales pendentis authentici
sigilli nostri novi duplicis, quo videlicet ut rex Hungariae utimur, munimine roboratas. Datum per manus reverendi in Christo patris, domini
Joannis episcopi Zagrabiensis, aulae nostrae et regalis majestatum eximii
cancellarii fidelis nostri dilecti anno domini millesimo quadringentesimo
vigesimo septimo, quarto Idus Junii regnorum nostrorum anno Hungariae
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etc. quadragesimo primo, Romanorum decimo septimo, et Bohemiae septimo. Venerabiliter in Christo patribus, dominis Georgio Strigoniensi, Joanne Colocensi, Dominico Spalatensi, et Andrea Ragusiensi archiepiscopis,
Jadriensi sede vacante, eodem Joanne Zagrabiensi, Dionysio electo Varadiensi, Blasio Transilvaniensi, Petro de Rosgon Agriensi, Henrico Quinqueecclesiensi, Clemente Jauriensi, Joanne Veszpremiensi, Ladislao de Marczali Csanadiensi, Nicolao Vaciensi, Hincone Nitriensi, Petro Corbauiensi,
Jacobo Sirimiensi, et Thoma Segniensi, Ecclesiarum episcopis ecclesiae dei
feliciter gubernantibus, Joanne Tininiensi electo, Bosnensi, Traguriensi,
Scardonensi, Sibinicensi, Nonensi, Makarensi et Fareusi sedibus vacantibus. Necnon magnificis viris Nicolao de Gara, regni nostri Hungariae
palatino, Ladislao de Chak, vajvoda nostro Transylvaniensi, Comite Mathius de Palotz judice curiae nostrae, Hermanno Comite Ciliae, et Zagoriae,
socero nostro carissimo totius Sclavoniae, Nicolao Veglae, et Modrusse
comite Dalmatie et Croatiae regnorum nostrorum praedictorum, Joanne
de Maroth, et Petro Chek de Leva Machoviensis vacante. Petro filio Henrici de Bresovize tavarnicorum, Ladislao filio quadam Joannis vajvodae de
Thamasy janitorum, Stephano Báthori dapiferorum, Ladislao Compolt de
Nana pincernarum, Nicolao de Peren agazonum nostrorum magistris, et
Stephano iuniori de antedicta Rozgon comite Posoniensi, aliisque quam
pluribus regni nostri comitatus tententibus et honores.43
Ebből a levélből még csak azt jegyzem meg, hogy Szent Iván havának
10-dikén, mikor költ, még az erdélyi öreg püspök, Balázs élt, és így eközött
a levél között, s a nemes prépost Szeredaitól a püspökök rendiben a 148dik lapon Pray úr római tábláiból előhozott hely között, melyben a többi
között az íratik, hogy Böjtelő havának 24-kén Erdélyben a püspöki szék
üres, ellenkezés vagyon.
De visszatérek a kezem alatt lévő kézírás kelése idejének nyomozására.
A mondottak szerént, feltévén, hogy a kászoniak Zsigmond császártól szabadságleveleket 1427-ben nyerték. Ezt a levelet tőlek a kézírás szerént a
csíkiak még Mátyásnak királyságra lett lépése előtt, azaz 1458 előtt, sok
villongások között elvészik, de a dolog csak abban marad. Mátyás király
idejében pedig, 1458 táján, a villongás megújul, Pataki Antalt a csíkiak
elfogják, és a szent-tamási Nagy Lázár fiai közül egyik, Lázár Bálint megszabadítja, s felvévén a kászoniak ügyét, maga is általköltözik Kászonba.
E történt 1458 és 1462 között, amikor Lázár Bálintnak feleséges, gyermekes
és megállapodott idejű s értelmű embernek kellett lennie. 1462-ben Mátyás
király béjő, ítélőmestrereket bocsát ki a székelyek közé, és végre megadja
a kászoniaknak szabadságleveleket ugyanabban az esztendőben, de Lázár
Bálint elárultatván fogságba küldetik, ahol két holnap héján egész esztendeig ült, s megszabadul. E tehát esett 1463-ban. Ez a Lázár Bálint nem él
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hat esztendeig, és így meghal mintegy 1467–68 táján, következik helyébe
a fia, András, s ennek helyébe a fia, Lázár Ferenc. Hogy Lázár Ferenc
idejében íratott légyen, arról nem lehet kétség, mivel ha megholt volna,
úgy látszik feljegyzette volna az író, ki következett légyen helyébe. Ahhoz
pedig, hogy Mátyás király halála előtt íratott-é, mely 1490-ben történt, több
szó nem fér, ugyancsak ha az írásbéli beszéd folytát megvizsgálom, úgy
láttatom találni, hogy Mátyás király életében és halála előtt íratott. Ugyanis
a Mátyás nevét az egész történet írásában az író csak kétszer tészi ki, elsőben egy közbevetett szólásban: „A Zsigmond császár halála után – e volt
Mátyás király idejében – volt egy jó magabíró lófő ember”, sat., azért, hogy
Zsigmond és Mátyás között Albert, Lengyel László s az ifjú László idejek
közbe jövén, az időt nyilván meghatározza, másodszor nem a maga szavát
írja az író, hanem a Lázár Bálintét: „Mátyás királytól is újólag megnyerem
nékik a szabadságot.” Valamikor pedig az író maga szól, mindenkor csak
úgy szól, amint az élő uralkodókról szoktunk szólani, a király, vagy az ő
szólása módja szerént: király, király jő Erdélybe, jöjjön el velünk királyhoz,
király most Medgyesen vagyon, király, hogy látja, immár király levele is
kezébe volna, a királynak gonoszt mondának, király ez közben megfogatja,
ott tartja király, küld fel királyhoz könyörgeni. 1466 vagy 67-től fogva
1490-ig 23–24 esztendő telvén el, azalatt Lázár András élhetett is eleget és
meghalván a fia, Ferenc is helyébe következhetett.
A székely nemzetnek 1506-ban Agyagfalván tartott közönséges gyűlése
végzései után az aláírtak nevei között találtatik ugyan egy Lázár András,
aki, ha a kászoni Lázár András volna, ennek a kézírásnak íratása idejét
okvetlen azutánra, a XVI-dik százra kellenék tenni, de hogy ez nem úgy
légyen, világos abból elsőben, hogy ez a Lázár András íratik nyilván Gyergyainak, holott az a Lázár András, ki a kászoniak dolgában járt csíkszenttamási volt, és igaz nevén az apjának nem is Lázár Bálintnak, hanem Nagy
Bálintnak, vagy a székely szokás szerént Nagy Lázár Bálintnak kellett
volna neveztetnie és írattatnia. Másodszor megerősödik az első János király 1538-ban költ végső ítéletéből, mely Szentgyörgyi Tót Mihály és Lázár
András fia, János között némely náznánfalvi lófőségekért folyt, melyben
Lázár András esmét gyergyószárhegyalyainak íratik, és a fia is nem Ferenc,
hanem János. És így ez a szárhegyi Lázár András, a János atyja a kászoni
Lázár Andrástól, a Ferenc atyjától különbözött.
Ez az írás magyar nyelven kelvén világ eleibe, és olyan olvasók kezébe
is juthatván, kik a kézírás eme legutolsó mondásán megbotránkozhatnának: „A föld népe sem uralt oltalmul senkit egyebet, ő sem erőltette egyéb
szolgálatra őket, hanem csak az ő szabad akaratjok szerént amint szolgálták olyan jámbor földesurakot.” Nevezetesen ezeken a szókon szolgálat,
földesúr, bátorkodom kevés jegyzést tenni.
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Ami a szolgálatot illeti, ezt tulajdonképpen lehet érteni, és nincsen miért megbotránkozzék senki is rajta. Ugyanis azelőtt való időkben, a tiszteknek nem lévén rendes pénzbeli illendő fizetések, mint ma vagyon, ahelyett
az alatta valók szántással, vetéssel, aratással, kaszálással, egyszóval mindenféle kézi munkákkal szoktak volt a tiszteknek szolgálni. Mely végre a
szék, vagy vármegye falui a fő- és altisztek között, hogy melyik melyiknek
szolgáljon, a hivatal méltóságának mértéke szerént fel is voltanak osztva.
És ez a szokás igen zsíros lévén a tiszteknek, még annakutána is, hogy a
fizetések kirendeltettek, nehezen ment feledékenységbe. Nincsen több öt
esztendeinél, hogy aratás idején egy özvegy, kinek azelőtt ura tisztséget
viselvén ezt a szokást érte volt, azt gondolván, hogy az még most is fenn
van, az új főtiszttől azt kérte, hogy könyörülne rajta, és majorság gabonája
megaratására engedne által egy-két szomszéd falut.
Sőt, néhol és néhanapján, ahelyett, hogy a föld népe kézi munkával
szolgált volna, magát a termést és konyhára valót készen adta és a magáéból tisztjeinek, mint a megtetszik azoknak ide ragasztott lajstromokból,
melyeket 1692-ben Kővár vidéke azon kívül, amiket a több altiszteknek
adott, csak a főkapitánynak adni tartozott. A lajstrom így következik.
Kővár vidékiről főkapitányság után járandó élés. Jóllehet több volna,
de így engedtem bizonyos ideig ab Anno 1692
Nomina Personarum
Csernafalva
Felsőfentős 9 Köböl
Fonác
Dánfalva Sukacfalva
Litka
Karulya
Kötelesmező
Lackonya
Hagymás Lajos
Hosszúfalva
Jéder
Somkútpataka 23fél
köböl
Monostor kápolnák
Magura
Nagykörtölyés
18
köböl
Szurdok kápolnák

Zab
Tyúk Vaj
Cubuli Nro
10
8
6
5
10
8
10
4
6
4
9
6
3
6
10
8
3
8
6
4
10
8
15
12

Méz

Széna

Fa

3
2
4
2
2
2
2
3
3
2
2
4

2
2
3
2
2
2
2
3
3
1
2
4

2
2
3
2
2
2
1
3
3
1
2
3

2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
2
3

3
7
10

2
5
6

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

11 1/2

2

1/2

1/2

1

1
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Nomina Personarum
Honda pataka
Kiskörtvélyes
Nagybony
Vád
Gyükeres
Fejeritz
Csokmány
Hovrilla
Aranymező
Csula
Szakatura
Drussa
Drága Vilma
Toplica
Riv körtvélyes
Berence
Szelnyice
Lemény
Kisrestolc
Fejérszék
Váralja
Pukuretz Dióspatak
Koto Katalinfalva
Poplis
Csugasztra
Féhen pataka
Dragomirfalva
Brebfalva
Kisnyíres
Kölcer
Románfalva
Kozla
Magosfalva
Pribékfalva
Köbete
Posonitza Pirosta
Kucsulat
Hidegkút

Zab
Tyúk Vaj
Méz Széna Fa
Cubuli Nro
2
4
2
1
1
1
3
4
2
2
1
1
10
7
4
2
3
3
6
4
2
2
2
2
5
4
2
2
2
2
7
4
2
2
1
1
3
2
2
1
1
1
6
4
2
2
1
1
7
5
2
1
1
1
6
4
2
2
1
1
4/3
4
2
2
1
1
2
5
2
2
1
1
8
6
3
2
2
2
2/2
2
1
1
1
1
1/3
2
1/2
1/2
–
–
6
6
2
2
1
1
5
5
2
2
1
1
1/3
1
1/2
1/2
–
–
1
1
1/2
1/2
–
–
4
6
2
2
2
2
6
4
2
1
1
1
6
4
2
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1/2
2
1/2
1/2
–
–
1/2
2
1
1
1
1
1
1
1/2
1/2
–
–
6
5
2
2
2
2
3
4
1
1
1
1
1/3
2
1
1
1
1
8
4
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
3//1
4
2
1
1
1
2//..
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1/3
1
1/2
1/2
–
–
1
2
1/2
1/2
–
–
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Nomina Personarum
Óbozonta
Kisbozonta
Szászár
Felső M. Tótfalu
Tölgyes
Törökfalva
Ezen summát duplicálván tészen az alább
megírt summa szerént
Summa Pagorum ex
Nro. 60.

Zab
Tyúk Vaj
Méz Széna Fa
Cubuli Nro
3
4
2
1
1
1
4
3
2
1
1
1
4
8
4
3
3
3
1/2
2
1/2
1/2
–
–
2
2
1
1
–
–
7
6
2
2
2
2
288/1
253 111 1/2 95 1/2
82 81

569

506

223

191

164 162

Ezeket a contributiokat tartoznak praestálni a specificált Kővár vidéki
falusiak ad Anno 1692–1693 sat.
Ami a földesúri nevezetet nézi azokból, amiket a szolgálatról mondottam, meg lehet ítélni, hogy mikor az író Lázárékat Kászonszékbe a föld
népe földesurának nevezi, ámbár tulajdonképpen nem földesurak voltanak légyen is, nem mond igen sokat. De ugyancsak nem is valami ékesen
szólás cikkelye, haszontalan cifraság és elmésség szikrája, hanem tulajdon
és régi időbeli szólásmódja, mely a régieknél nem csak bévett, hanem
ugyan olykor udvari nyelv stílus is volt. Ezt bizonyítja a tudós Bárdossy János úr könyvében – Animadversiones Historico-Critico-Diplomaticae Budae 179244 – a 27. lapon Károly királynak 1336-ban költ szabadságlevele.
Ebben Károly a szepesi szászok ispánját comes terrestrisnek, az ő földes
ispánjoknak nevezi. És innen azt hozom ki, hogy a régi időkben evvel a
szóval, terrestris vagy földes, nem abban az értelemben éltenek, mint ma,
hanem azért földi, földim, földid, földije, ahonnan ez a mondás földesurok,
csak annyit tenne, mint olyan urok, ki nékik földiek, az ő földekből s felekezetekből való, nem idegen. Ennek a szólás formájának nyomát lehet
látni, ha ki vizsgálni akarja, minden diplomai gyűjteményekben, milyenek
a Wagner Károly, elenyészett Jesus szerzetesbeli tudós atyáé, mind a két
rendbeli Analecta Scepusii. . . Viennae, 1774 és Diplomatarium Comitatus
Sárosiensis Posonii et Casoviae, 1780.45 De
A nemek és ágok s tisztségek különbségeinek vizsgálását a következő
cikkelyre hagyván, melyre egyenesen tartoznak, ebben az írásban legszebb
és legnagyobb figyelmetességet érdemlő dolog a régi állapotoknak esméretekre nézve az, miképpen szolgáltatta ki a király az ítélőmesterek által a
székelyek között abban az időben az igazságot. Az előforduló eset annyi
részben, amennyiben a kászoniak dolgát illeti, igen szépen és tisztán le
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vagyon írva. „Ezen közben király jő Erdélybe, jő Medgyesbe, bocsátja a
két ítélőmesterit Székelyföldire. Ezek székről székre jártak, s úgy ítéltek.
Jövének Csíkba is, Lázár Bálint megpanaszolja ínségeket. Mondanak az
ítélőmesterek: Vagyon-é arról bizonyságtok? Mond Lázár Bálint: eleget
találunk. Mondának a mesterek: Nevezzetek Csíkból is huszonnégyet –
hívjátok előnkbe. Azonképpen hívák elé mind a két fél közül a 48 embert,
és a mesterek egy csűrkertben valami asztaglábon ültek volt, sat.” Az
író fenn írt szavait világosítja a király levele. Mely azt mondja, hogy a
kinevezett mestereket vagy bírákot a pap urakkal és főrendekkel tanácsot
tartván, tehát mintegy országgyűléséből küldette ki. Azt mondja, hogy azt
a székelyeknek régi szokások szerént cselekedte, az ő ügyeknek megítélésekre és ellátásokra, ahol az ellátás apellatiora láttatik mutatni. Ítélőmester
Gergelyt megkereszteli, és azt mondja róla, hogy a király jelenléte személyesének ítélőmestere, és így nem Erdély ítélőmestere. Melyből csak azt
lehet kihozni, ami más régi levelekből is megbizonyosodik, hogy a vajdák
idejekben a királyok Erdélybe nemcsak az ország közönséges vagy nemzetek, úgy, mint magyarok, székelyek és szászok különös és rendkívülvaló,
hanem az igazság kiszolgáltatása végett is olykor-olykor különös személyeket szoktak volt magok személyekben béküldeni, milyenek voltak ezek
is.
Erdélyben ugyan volt rendszerént a vajdák mellett egy ítélőmester,
mint azt bizonyítja eme kézírásban lévő deák munkácskának, Brevis deductio Status Publici Transilvaniae írója.XXIII Nem különben Zápolya Jánosnak 1514-ben költ sententiája, melyet ítélőmester Werbőczi István lectázott
ilyen szókkal: Lecta, correcta per me Magistrum Verböczi, és 1415-ben
így apertázott: Aperta per me Magistrum Stephanum Verböczi Protonotarium Transylvaniensem. Szeredai praepostnál a káptalanokról46 a 130.
lapon:XXIV de úgy látszik, hogy a székelyek közé, az ő pereknek felső
ellátására a királyok a székelyeknek különös és más két nemzettől megkülönböztetett szokások szerént, mindenkor magok tulajdon embereket
küldötték. És innen gondolom eredetét eme régi törvénynek (Decr. Trip.
III. R 4 Tit. 6 §), hogy a székelyek 3 forintot érő pereket, ha az örökségről
vagyon, király eleibe vihessék ellátás végett.

XXIII <azt

erősíti, hogy a királyok alatt az igazság kiszolgáltatása rendiben Erdélyben a vajda
mellé egy vicevajda s egy ítélőmester volt adva. De én az erdélyi ítélőmesternek nyomát egészen 1514-ig nem találhatom. Ekkor látom hogy a Zápolya János vajda sententiáját ítélőmester
Werbőczi lectázza, s a transmissiót apertázza.>

XXIV <Tehát

a székelyeknél, a Mátyás király levele szerént, az igazság kiszolgáltatásának rendes
és szokott széke volt.>
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III. cikkely
Marosszékben a hadnagyság és főbíróság hogy változott az ő hat nemek szerint 1491-től fogva 1515-ig47
A főhadnagyság volt:
Ewrlot nemben – Bod ágon és főhadnagyok voltak: Barcsai Gáspár és Gyalakutiak
A főbíróság volt:
Jenő nemben – Boroszló ágon – főbírák voltak Szentgyörgyi Tóth György
fiai
1492. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Jenő nemben – Zomor ágon – főhadnagyok voltanak Barcsai Gáspár és
Apafi Lénárt
A főbíróság volt:
Adorján nemben – Pozon ágon – főbírák voltak a Tóth fiak
1493. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Megyes nemben – Megyes ágon – főhadnagy volt Barcsai Gáspár
A főbíróság volt:
Zabrák nemben – Nagy ágon – főbíró volt Szancsali György
1494. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Adorján nemben – Telegd ágon – főhadnagyok voltak Sziták Lőrinc és Pinkolti Bernád
Főbíróság volt:
Ewrlot nemben – Zöld ágon – főbírák voltak Barcsai Gáspár s Gyalakutiak
1495. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Zábrák nemben – Nagy ágon – főhadnagyok voltak Sziták Lőrinc Szentpáli
urakkal
Főbíróság volt:
Megyes nemben – Kurt ágon – főbírák voltak Gyalakutiak és Csányi Lázár
1496. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Ewrlit nemben – Zoátoh ágon – főhadnagyok voltak Jánosi Pál fiai és Kerelői Pál
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Főbíróság volt:
Jáni nemben – Balázsi ágon – főbírák voltak Szityákék
1497. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Jáni nemben – Nagy ágon – főhadnagyok voltak Szentgyörgyi György és
Tóth Miklós
Főbíróság volt:
Adorján nemben – Vatanyán ágon – főbírák voltak Gyalakutiak
1498. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Megyes nemben – Dudar ágon – főhadnagyok volt Apafi Lénárt
Főbíróság volt:
— — — — — – Vi ágon – főbírák voltak Kerelői Pál fiai
1499. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Adorján nemben – Pozon ágon – főhadnagyok voltak Tóth fiai
Főbíróság volt:
Ewrlot nemben – Eczken ágon – főbírák voltak Sziták Lőrinc és Zaták Mátyás
1501. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Zabrág nemben – Gyerő ágon – főhadnagyok voltak Kerelői Pál fiai, Márton János és Márton Antal és Semién nemzete
Főbíróság volt:
Halom nemben – Péter ágon – főbírák voltak Sziták Lőrinc és Tófalvi András
1502. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Halom nemben – Péter ágon – főhadnagyok voltak Barcsai Gáspár, Gyalakutiak és Semién fiai
Főbíróság volt:
Megyes nemben – Dudar ágon – főbírák voltak Szityák fiai, Gyalakuti Mihály és Pinkolti Bernárd
1503. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Burlit nemben – Zabrod ágon –
Főbíróság volt:
Jáni nemben – Zomor ágon –
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1504. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Jáni nemben – Porozló ágon – főhadnagy volt Tóth Miklós felesége után
Főbíróság volt:
Adorján nemben –
1505. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Megyes nemben – Kurta ágon – főhadnagyok voltak Barcsai Gáspár és
Gyalakutiak
Főbíróság volt:
Ábrahám nemben – Karácson ágon – főbíró Apafi Lénárt
1506. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Adorján nemben – Vasmi ágon – főhadnagyok voltak Gyalakutiak
Főbíróság volt:
Ewrlot nemben – Suprod ágon – főbíró volt Balázsi István
1507. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Ábrahám nemben – Vi ágon – főhadnagyok voltak Kerelői Pál fiai
Főbíróság volt:
Halom nemben – Halom ágon – főbírák voltak Simién, Gyalakuti Mihály,
Barcsai Gáspár
1508. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Halom nemben – Náznán ágon – főhadnagy volt Lázár András
Főbíróság volt:
Megyes nemben – Gyáros ágon – főbírák voltak Apafi Lénárt, Márton János, Márton Antal
1509. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Ewrlot nemben – Eczken ágon – főhadnagyok voltak Bityákok
Főbíróság volt:
Jenő nemben – Vai ágon –
1510. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Jenő nemben – Balázsi ágon – főhadnagyok voltak Szityákok és Gyalakutiak
Főbíróság volt:
Adorján Nemben – Telegd ágon – főbírák voltak Szityákék
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1511. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Megyes nemben – Gyáros ágon – hadnagy Apafi Mihály
Főbíróság volt:
Abrahám nemben – Gozu ágon – a bírák Barcsai Gáspár s Gyalakutiak
1512. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Adorján nemben – Aja ágon –
Főbíróság volt:
Emkét nemben – Zoáth ágon – főbíró Miki Péter
1513. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Ábrahám nemben – Karácson ágon – főhadnagy volt Apafi Lénárt
Főbíróság:
Halom nemben – Náznán ágon – főbíró Lázár András – Szityákék
1514. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Halom nemben – Péter ágon –
Főbíróság:
Megyes nemben – Megyes ágon – bíró Barcsai Gáspár
1515. esztendőben
A főhadnagyság volt:
Megyes nemben – Kurta ágon – főhadnagyok voltak Barcsai Gáspár – Gyalakutiak
A hátán kívül ez az írás vagyon: Regestrum officialium Sedis cujusdam
Siculicalis ab anno 1491 ad annum usque 1515 prout tunc temporis officia
antiquo more inter Siculos partiali solebant et dividi, juxta lineas generationum de quo etiam fit mentio Trip. Verb. Part 3tie Tit. 4. pariatum ex
manuscripto antiquo anno 1698.
Azaz Egy székely szék tisztjeinek lajstroma 1491. esztendőtől fogva
1515-ig, amiképpen szoktak vala abban az időben, régi szokás szerént a
székelyek között a hivatalok nemek ágai szerént osztatni. Melyről emlékezet vagyon a Werbőczi Hármas Törvénykönyvében is a III. R. 4. titulusában. Párban íratott egy régi kézírásból 1698-dik esztendőben.

Világosítás
A fenn írt példa nem az említett 1698-beli másból íratott, annál inkább
nem az eredeti írásból, mivel e sok utána való járás és nyomozás után is
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meg nem találtathatott, hanem néhai procurator Csíki István keze írásából, és egy példával, mely a kéznél lévő diplomák gyűjteményében találtatik, egybenézetvén, avval egyezőnek találtatott. De mindezek mellett is
mindenkinek igazságához külső szokott hitelességére nézve méltó szó férhetvén, legelső az, hogy hitelessége minden méltó gyanú alól kivétessék.
Azért elsőben is szólok:
A kézírásnak hitelességéről
Ennek az írásnak hitelességét bizonyítják azért:
1. A Werbőczi Hármaskönyve 3. része 4. titulusa
2. Az előtte való cikkely, Kászonszéknek Csíkszéktől való elválásának
leírása
3. Egy más, 1548-ban, ugyan a székelyek közt való nemeknek és ágoknak lajstroma
4. Esmét más bizontalan idejű, a nemes Kollár úr kézírásaiból
5. János királynak egy 1538-ban költ ítélete
6. Zsigmond császárnak egy 1427-ben költ pecsétes levele.
Melyeket rendibe vévén:
1. A Werbőczi mester bizonyításáról
Werbőczi mester az úgynevezett Decretum Tripartitum III. része, 4-dik
titulusa bévezetésében legelöl mindjárt így szól: „Sunt praeterea Transilvanis in partibus Scythuli, Nobiles Privilegiati, a Scythico Populo, in primo
eorum ingressu in Pannoniam propagati, quos nos Siculos appellamus.
Dissimili penitus lege et consvetudine qaudentes; rerum bellicarum expertissimi; qui per tribus et generationes, atque lineas generationum, antiquo
more, haerditates et officia inter se partiuntur et dividunt.”
Azaz: Vagynak azon kívül az erdélyi részekben scythulusok, privilegiált nemesek, a scythiai néptől, Pannoniába lött első béjövetelekkor származtak, kiket mi, egy romlott szóval siculusoknak nevezünk. Ezek képpen
különböző törvénnyel és szokással élnek, a hadi dolgokban igen tanultak,
kik régi szokás szerént örökségeiket és a hivatalokat magokXXV között tribusok (vagy nemzetségek) és nemek, s a nemeknek ágazatai szerént osztják.
Amely szavaiban a törvényírónak megkülönböztetvén elsőben azokat
a szókat, melyeknek törvényi erejek vagyon, másodszor azokat, amelyek
csupán eleitől vett hallamáson és közbeszéden, amint mondják, traditión
XXV <Nemek

és ágok, s az ágoknak különbségek (lineájok) szerént osztják>
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fundáltatnak, harmadszor azokat, melyeket maga tapasztalásából mint erdélyi fiú és erdélyi ítélőmester hoz elé és erősít, azt mondom, hogy azok a
szavai a törvénykönyvnek, melyekben a székelyeket nobiles privilegiatos,
privilegialt nemeseknek írja, törvényírónak és a törvénynek szavai, azok,
melyekkel őket scythulusoknak és az Pannóniába elsőbe béjött hunnusoktól hozza le csak hallomásból, traditióból való szók, melyeket (ámbár igaznak lenni tartok, és alább erősíteni is fogok, de) kérdés alá vagynak, azok
pedig melyek azt erősítik, hogy a székelyek magok közt örökségeiket és
a hivatalokat nemek és ágok s ezeknek különbsége szerént osztják, sem
nem törvény szavai, sem nem hallomás, hanem mint akkor élt, s hazáját
esmért országos hivatalban lévő, s akkori szokásról és rendtartásról szóló
embernek szavai, melyeknek teljes bizonyító erejek vagyon. Ahonnan azt
hozom ki, hogy ezek a szavai Werbőczi mesternek s a Törvénykönyvnek
az előadott kézírásnak hitelességit a székelyek közt való nemek és ágok
különbségére nézve bizonyítják.
2. A Kászonszéknek Csíkszéktől való elválásának leírásából való bizonyítás
Az ezelőtt való cikkelyben, melyben Kászonszéknek Csíkszéktől való
elválásának leírásáról való kézírás adatott elé, az ágokról ugyan nincsen
semmi emlékezet, de a nemekről való bizonyítás annál világosobb. Pataki
Antal éjjel lemenvén Csíkból Kászonba, s beszélvén a kászoniakkal, ezek
azt izenik a többi között tőle Lázár Andrásnak: „hogy készek Lázár Bálintot a tisztbe is béfogadniok, úgy, hogy a hat nemben, mindenikben elbírja
egyszer-egyszer a tisztet, és mikor az eltelik, álljon az Halom nembe, és mikor a Halom nemnek eljő tiszte, akkor a Halom nembéliekkel együtt bírjon
tisztet – Lázár Bálint azon közben meghal, nem járhat mind a hat nemnek
tisztiben el, hanem a fia, Lázár András tölti ki, ki mikor kitelik, mondának
a földnek népei: Uraim! Immár a Halom nembe álljon Kegyelmed. Mondának a Halom nembéliek: Nem igazság az, hogy nékünk ő Kegyelmét
osztozó társul adjátok, és a több nembéliek épen meg maradjanak, s.a.t.”
Ebből a kézírásból azért világos lévén elsőben, hogy Kászonban is hat
nem volt, nevezetesen pedig hogy a többi között a Halom nem volt az első
és fő nem, és hogy a tisztség viselésének rendi a nemek szerént járt. Ítéletem szerént a kérdésben lévő kézírásnak hitelessége bizonyossá tétetik.
3. Az 1548-beli lajstrom bizonyításáról
De a világosságra nézve mindezek felett vagyon egy 1548-beli lajstrom,
mely esmét 27 esztendők alatt a tisztségnek nemek és ágok szerént való
változását, esztendőnként feltészi. A lajstrom 1548-ban íratván, jóllehet az
esztendők száma felírva nincsen is, úgy lehet gondolkodni, hogy kezdődik
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1520-ban, és jő le 1547-ig belé számlálva. Ez a kézírás darabja vagyon a
kéznél lévő diplomák gyűjteményében, és így következik szóról szóra:
1548-dikig hadnagyság és bíróság rendi:
Halom nemben Gyierg ága – Megyes nemben Megyes ága
Ewrlich nemben Diod ága – Jenew nemben Borozló ága
Jenew nemben Zomowrw ága – Adorján nemben Poson ága
Megyes nemben Megyes ága – Abram nemben Nagy ága
Adorjan nemben Theled ága – Ewrlich nemben Dwd ága
Abram nemben Nagy ága – Halom nemben György ága
Halom Nemben Peter ága – Megyes Nemben Kwrt ága
Ewrlich nemben Zowath ága – Jenew nemben Blasy ága
Jenew nemben Wy ága – Adorján nemben Waczman ága
Megyes nemben Bwdor ága – Abram nemben Wy ága
Adorján nemben Poson ága – Ewrlich nemben Ethen ága
Abram nemben Gyerw ága – Halom nemben Péter ága
Halom nemben Gabwd ága – Megyes nemben Dwdor ága
Ewrlich nemben Seprwd ága – Jenew nemben Zomorw ága
Jenw nemben Borozlo ága – Adorjan nemben Way ága
Megyes nemben Kwrt ága – Abram nemben Karachyon ága
Adorjan nemben Waczman ága – Eurlich nemben Seprwd ága
Abram nemben Wy ága – Halom nemben Gabud ága
Halom nemben Naznau ága – Megyes Gyarnos ága
Ewrlich nemben Ethken ága – Jenew nemben Wy ága
Jenew nemben Blasy ága – Adorján nemben Thelegd ága
Megyes nemben Gyarus ága – Abram nemben Gyerw ága
Adorjan nemben Waya ága – Ewrlich nemben Zowath ága
Abram nemben Karachyon ága – Halom nemben Naznan ága
Megyes nemben Dudor ágán vagyon két lófőségen Akosfalváról és Vajából
Megyes nemben Gyarus ágán vagyon az Akasfalvi házra
Ábrám nemben Wy ágán vagyon az Akosfalvi házra.
Ebben a lajstromban csak a nemek és ágok nevei vagynak feltéve, melyeken a hadnagyság és bíróság 27 esztendők alatt forgott, a hadnagyok és
bírák nevei pedig nincsenek feljegyezve, mint a kezünk alatt lévő kézírásban.
4. A Kollár úr kézírásai között találtatott jegyzés bizonyításáról
Ez a jegyzés a nemes Kollár Ádám kézírásainak abban a gyűjtemény
darabjában vagyon, melyben a magyar királyok decretumai írattak.
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Ez a kézírás a tudós és érdemes Kovachich úr által közöltetvén velem,
jónak ítéltem annak az úrnak becses levelét abban a részben szóról szóra
idetenni. Mely így következik:
Kovachich Budae d. 21 Juni 1794
Cum videas me statim rescibere, tam cito non possum ad questiones
a te propositas cum dignitate respondere. Sed ut aliquid faciam describo,
quod ex codice ms. olim Kollariano decreta regum Hungariae continente
p. 466 ante triennium ex Archivo Secretiore Augustae Aulae ipso descripsi
De generibus Siculorum.
„Siculi dicuntur trium generum: alii enim sunt potiores vel primores;
alii primipili vulgo lofew et fwelo appellati; alii vero sunt qui nomine
comitatus tenentur, simplices scilicet et subditi aliorum. Isti enim universi trium sunt generum Siculi possident haerediates eorum tanquam viri
nobiles; nec praefati primores aut potiores, vel primipili habent dominari
super communitatem, nisi ex officio haereditario, quod eis provenit vel
cedit annuatim de sex generibus infra annotatis, qui habent lineas viginti
quator ut infra:
Genus: Adorjan, Megyes, Jenew, Halom, Zabram, Ewrlich. Quibus quidem
generibus singillatim adduntur linea ordine infrascripto:
I. Adorjan nemben: Vaczman ága, Thelegd ága, Waya ága, Poson ága
II. Megyes nemben: Megyes ága, Kyrtha ága, Dudar ága, Syaryws ága
III. Jenew nemben: Balasy ága, Wy ága, Zomorw ága, Boroszlo ága
IV. Halom nemben: Halom ága, Naznan ága, Pether ága, Gyewrgh ága
V. Zabran nemben: Gewrew ága, Wy ága VI. Ewrlewch nemben: Eczken
ága, Seprewd ága, Zowath ága
Item dicti trium generum Siculi habitant in septem eorum sedibus privatis. Prima sedes vocatur Maros Zék, secunda Chik Zék, tertia Sepsi Zék,
quarta Kyosdy Zék, quinta Orbay Zék, sexta Aranyas Zék, septima et ultima
capitalis sedes regni Wdwarhely Zék, ubi causae appellatae discutiuntur, et
inde in praesentiam comitis de feruntur” Hactemus vetustum ms.
„Hoc monumentum licet Tibi non ignotucu esse putem, volui tamen
ostendere, quam libenter ubi possum serviam. Dolendum in quinta tribu
duas generationes, et in sexta ultimam desiderari. Fors in tribu IV. secunda
generatio Paznan aga legenda est. An et isto monumento ad Fuviumum
Dubium commentarium eruere possis Tu videris; misi videur multum illustrare; nam ex istis generibus officiales annue juxta ordinem eligebautur.
Cujus species in Hungaria montana superesse videtur in illis qui Sculteti
appellantur; ex quibus solis judices oppidorum et pagorum eligi solent. Est
nempe quaedam patriciatus species, et evidentissimum systematis feudalis
vestigium. Sed haec ex diplomatibus luculentius ad huc et quo ad specifica
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illustrati possent, si vacaret, praesertim quae tribus in quibus districtibus
locum sive sedem habuerint in specie. Nam id patet: omnes Siculorum
primipilos ad has tribus relatos fuisse; non ideo ad sedem Marusiensem
isti restricti fuerint. Apud Hungaros conplures hujusmodi generationes vel
genera fuisse innumeris diplomatum – quae legi – vestigiis observavi, et si
memor fuero quas dam alias recensebo: Sed Jure patriciatus vel non quadebant, vel mox exciderunt, cujus solum in Scultetis vestigium hodiedum
superest. Et habeo instrumentum investigationis authenicum ex praeterito
seculo et comitatu Nitriensi. Si quae documenta de Siculis invenero, certi
transcribam; sed tempore opus est: quia licet diplomatarium meum vix
8000. Documentorum hactenus conprehendat; tamen et illa pervolvendi
raro est otium. Ad ultimam quaestionem” s.a.t.
Erre a levélre tett feleltemben, azt a kérdést tévén fel a többi között,
hogy vajon a magyarok közt megvolt-é az a nemekre s ágokra való felosztása a nemzetnek, mely a székelyek között, arra esmét így válaszol:
Budae 27 Juni 1794
Georgio Aranka SPD Mat. Georg Kovachich
„Quae ante octiduum deficiente charta et otio litteris mandare non poteram, suppleo. Apud nos nonnulli magno nisiu, illustrandae genealogiae
familiarum incunbunt. Ego huic (ambitionem stultam promovendi) studio
plane addictus non sum, sed quantum ad historiam pragmatice scribendam facit, libenter aliquid lucis adfero, et mei grammatophylacii usum
concedo. Ut rectum fundamentum habeant, conscripsi exercitationem de
praedicatis nobilitatis hungaricae, ubi ostendi, quomodo in hoc genere lucubrandum sit; quem tamen velut proletarium aliquot horarum laborem,
pro directione laborantimum factum typis non destinavi. Ad duxi ibi speciminis causa aliquot genera, quae in vetustis diplomatibus de genere scribuntur, et quae ad illam quaestionem, an et in Hungaria genera fuerint, hic
additis annis perscribo: de genere Aba 1269; unde etiam nobiles de Sumus
et de Nekche; – Akus 1317. – Bel 1271. – Bugath, Radovan vel Bogath Radvan
1282, unde Nobiles de Monaky 1321, de Zaad, Zada vel Zoda. – Bolagh
1346. unde Szechy – Bor unde de Saap 1287 – Borchoul 1288; Borich unde
Nobiles de Posaga, ut videtur in Slavonia Brochyna 1256. Brokun de Gora
1369 – Buzad 1301 – Chaak passim – Guthkeled 1289. – Huntpaznan, unde
Nobiles de Zelouch, de Bozyn, de Battyan 1392 – Iwre 1270 – Kata 1324 –
Katych et Kathyz 1325 et 1341 – Mare 1244 – Miskouch 1271 – Techun 1320
unde Nobiles de Pukur – Thekele, unde Nobile Ite de Delne, et Nobiles de
Ternye 1355. – Ursour 1292 – Zah 1336, unde Felicianus ille, qui Karolum
Regem interimere voluit, ob id tota generatio excisa est. Hujusmodi genera
in diplomatibus apud Anonymum Notarium, in judicio Ferri Caudensis,
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et in chronicis conplura commemorantur; quae facile colligi possent, et
darent genealogiae fundamentum, historiae autem lucem. De his multa
adnotare possem, quae in exerciatatione mea prouli: sed multa adhuc in
obscuro sunt. Inter caetera quae pro commentatione de lingva Hung, s.a.t.”
5. A János király 1538-ban költ sententiájáról
Én erről az ítéletről szóló levelet nem láthattam, hanem nyomát találván a tudós Benkő József úr esméretes Milkoviája első darabjában a 62dik lapon, ahol így szól: „Midőn 1507-ben Ulászló király alatt GyergyóSzárhegyaljai Lázár András, kinek maradéki grófi ranggal ma is fenn vagynak, Marosszéken Kisfaludot és abban három székely örökséget Székely
Ferenctől ezer arany forinton örökösön megvásárlott volna, megvett egyszersmind azokkal az örökségekkel együtt három lófőséget is, az elsőt t.i. a
Megyes nemben Dudor ágon, a másodikat esmét a Megyes nemben Kirth
ágon, végre a harmadikat a Halom nemben a Náznan ágon lévőket. Amely
lófőségeket a vélek vett örökségekkel, midőn annakutána Szentgyörgyi
Tóth Mihály keresete ellen a vevő fia, Lázár János emberül oltalmazván
1538-ban a per János király eleibe ment volna, azok az atyjától szerzett feljebb nevezett székely örökségek s lófőségek törvényesen nékie ítéltettenek,
s törvény útján kezénél hagyattattanak. Melyről a végső ítéletről és kezénél
való hagyatás módjáról írt levelek megvagynak.”
Ezt a cikkelyt Benkő József úr amint a 61-dik levelen írja, vette nemes
prokátor Siménfalvi János kézírásából, melynek felyülírása ez: „Reflexiones de genuina et legali nobilitate nationis Siculicae, ex legibus fundamentalibus, actis item publicis et judicialibus deductae per Johannem Siménfalvi de Eadem – Causarum advocatum annotationibus auxit Stephanus
Csiki advocatus.”
Ugyanott mindjárt a 63-dik lapon és ugyan szószóló Siménfalvi János
szavai után azt írja Benkő József úr, hogy a székely nemzet régen hat nemekre volt felosztva u.m. Halom, Eröhlik, Jenö, Megyes, Adorján és Abran
nemekre.
6. A Zsigmond császár 1427-ben költ leveléről
Zsigmond császár 1427-ben Erdélyben benn járván, Földváron létében,
Kézdivásárhelynek akkor Torja vására városának lakosi panaszolnak előtte
a kézdiszéki székelyek ellen, hogy ezek a magok öt nemekre a várost is
felosztván, azt sokféle adókkal, húzás-vonásokkal és terhekkel terhelnék,
és maga szabadságával, mellyel t.i. más székely városok élnek, élnie nem
hagynak. Melyre a császár azon vévén fel, hogy a királynak a székelyek
között Erdélyben minden székben egy-egy királyi városa vagyon, bizonyos szabadságokkal megajándékoztatva, minémű volna Torja vására is,
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a kézdi székelyek öregeit és más rendeket kegyelmesen inti, hogy a Torja
vásár városa lakosait a bépanaszlott s más terhekkel nyomorgatni szűnjenek meg. A császár szabadságlevele eredeti írásban Kézdivásárhely leveles
házában vagyon, mása pedig itt következik:
Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus ac Hungariae, Bohemiae Dalmatiae, Croatiae Rex fidelibus nostris universis Senioribus Siculorum nostrorum ad Sedem Kézd vocatam pertinentibus salutem
pro parte fidelium nostrorum universorum populorum et hospitum totiusqe communitatis vivitatis seu oppidi nostrae maiestatis Thorja Vására
apellatae, nobis allata aures nostras populsavit vesementer quo vos ipsam
nostram civitatem seu oppidum ad quique genealogias seu generationes
vestras inter vos dividentes; ipsos per multiplicium et assiduarum taxarum impositiones et exactiones aliaque diversa inpedimenta et gravamina
multifarie, multisque modis impedivissetis, impedire et vexare in futurum
machinantes, eos hisdem libertatum praerogativis et laudabilibus consvetudinibus, quibus aliae civitates nostrae seu oppida, inter sedes Siculorum
nostrorum aliorum habite et existentes utuntur et gratulautur, uti frui et gaudere nullatenus permitteretis, in eorum libertatum praerogativarum . . . . . .
jurisque nostri regis praejudicium non modicum et gravamen. Super quo
supplicatum existit eisdem querulantibus per nostrum Majestatem opportune provideri. Verum quia nos in qualibet sedium Siculorum nostrorum
partium nostrarum Transilvanicarum unam habemus civitatem regalem
certis libertatibus insignitam, de quibus dieta civitas nostra seu oppidium
Thorja Vására una fore dinoscitur, prout etiam vos exinde credimus non latere, igitur eandem civitatem nostram seu oppidum Thorja Vására eisdem
libertatum praerogativis et laudabilibus consvetudinibus, quibus praedictae alie civitates nostra seu oppida in qualibet sedium dictorum Siculorum
nostrorum existentes, signanter vero Thorja Vására nuncupata, fruuntur et
gaudent, uti frui et gaudere volentes fidelitati vestrae universis et cuiuslibet vestrum firmiter praecipientes mandamus, quatenus a modo in antea
et deinceps ipsos populos et hospites, necnon totam communitatem ipsius
nostrae civitatis seu oppidi Thorja Vására praemissis eorum libertatum
praerogativis et laudabilibus consuetudinibus tute, libere et pácifice uti frui
et gaudere permittendo, manus vestras et vestrum quorumlibet et eorum
medio excipere, et removere debeatis, nullam molestiam, nullumque gravamen seu inpedimentum ipsis aut eorum alicui, in personis aut rebus eorum, per quarumcunque taxarum impositiones et alias exactiones inferre,
seu irrogari facere presummendo, alioquin commisimus et virtute presentium committimus Comitibus Siculorum nostrorum, eorumque vices gerentibus pro tempore constitutis, ut ipsi vos ad huiusmodi mandatorum
nostrorum observationem non sine vestris damnis et grauaminibus oppor-
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tunis, arcius compellant et astringant, predictosque oppidanos nostros in
huiusmodi eorum libertatum prerogatiuis contra vos et vestrum quemlibet
protegant, tueantur et defendant, in persona et authoritate nostre Maiestatis presentibus in hac parte eis attributa mediante, Secus ergo nequaquam
facere ausuri in premissis, presentes autem perlectas reddi iubemus presentanti. Datum in Fewldwar feria sexta proxima post festum apparitionis
beati Michaelis Archangeli, Anno domini Millesimo quadringentesimo vigesimo septimo, Regnorum nostrorum anno Hungarie XLI, Romanorum
XVII et Bohemie septimo.48
Mindez a hat rendbéli bizonyítás feljebb abból az okból említetett volt,
hogy a kéz alatt lévő kézírás eredeti írásban meg nem találtathatván, hanem csak egy magában minden külső hitelesség nélkül való másban lévén
leírva, megtessék mindazáltal, hogy az írás maga egy hitelt érdemlő régiség darabja légyen, a tárgynak eléadása pedig olyan, mely más régi levelekkel megegyezik, és megvettetést általjában nem érdemel. Ugyancsak
amellett, akinek beljebb tetszik nézni, más hasznokat is veheti ezeknek a
bizonyítás végett elé hozott írásoknak, úgy, mint a tárgyra magára nézve,
mely még hazánkban a világosítást várja. Azért

A székelyek közt hajdon volt nemekről és ágokról
Bízom az olvasó hazafiainak kegyességekben, hogy ilyen régi és ma
szokásból is kiment dologban, nem fognak tökéletes munkát várni, mely
első lépéssel lehetetlen, legalább az író erejét felül haladja. Ezután az idő,
alkalmatosság és jó hazafiaknak szemességek az igazságot ebben a részben
is jobban felfedezvén, az a szerencse fia, ki akkor él, többre mehet, és talán
a vizsgálódást tökéletességre viheti. Az író, amennyire eddig mehetett,
a következendő pontokban csekély vélekedését azért közli, hogy az utána
következendők ott kezdvén, ahol megállott, igyekezeteket többre vihessék.
Az én csekély gondolatom és tapasztalásaim ezek:
I. Ez a székelyek között való nemek és ágok különbsége déákul sokképpen neveztetik. A fenn előhozott bizonyítások rendiben legelsőben
is Werbőczi így nevezi: Tribus et generationes vel lineae generationum.
Kollár úr genusnak és lineaknak nevezi. A Zsigmond császár levelében
pedig hívatnak genealogiae seu generationes. Ami ezt a szót illeti: tribus.
Ez a rómaiaknak köszöni létit. A Róma városa első fundálója rendet akarván az egybegyűlt és gyülevész nép közé bévinni, legelsőben is az egész
sokaságot három felé osztotta, s azokat a számtól tres tribusoknak nevezte.
Azután ez a felosztása a római népnek 35-re nevekedett, de a hármas neve
vagy tribus, mégis megmaradott. De hogy a régi tudós déák magyarok,
amikor ezt a szót a székelyek felosztására szabták, a római tribusokra cé-
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loztak volna, nem gondolom. Közelebb voltak a görögökhöz, talán ezektől
vették. Másodszor: genus. Ez a déák szó, mellyel Kollár úr él, ha egyéb
nem volna is, azért legalább nem alkalmas szó a székelyek közt való nemek
különbségének kifejezésére, mivel evvel genus genera tulajdonképpen a
három rendeknek úgy, mint főrend, lófő és gyalog székelyeknek megkülönböztetésére szoktunk és szoktak volt a régiek is élni. Így él ugyan maga
Kollár úr is a bizonyításra előhozott helyben – Siculi dicuntur trium generum – Továbbá
Ennek a magyar szónak, ág, kifejzésére ez a szó linea vagy lineae generationum legalkalmatosabbnak látszik. A magyar nevezetnek is jobban
megfelel, és közönségesen élnek véle. Ez a nevezet pedig, mely a Zsigmond császár levelében vagyon: genealogiae seu generationes igen szabad
és szokatlan kifejzésnek látszik.
II. A székelyek között való nemzeti különbségekről
1. A mai némely különbség a székelyek között király igazságával bíró,
címeres, katona és nem katona, adófizető és nem fizető, nem eleitől fogva
való és nagyobbára csak 1562-től fogva vészi eredetét, mikor a székely
közrend II. János király alatt támadást indítván, jószága vesztésin marasztatott. Ezután következtenek bé többnyére az ajándéklevelek, de kiváltképpen a címeres, vagy úgynevezett nemeslevelek, mind egyig. Voltanak
ugyan a jó magabíró székely főrendeknek azelőtt is szolgáló embereik,
jövevényeket s másokat magok földekre telepítvén, voltanak olyan uraságok, kik jószágokkal a székelyek között király adománya mellett bírták,
mint nevezetesen az Apor és Mikó urak s hasanlók, de úgy látszik, hogy
sem Altorja, sem Oltszem nem voltanak elsőben székely földök, hanem
vármegyék, mint ma Karatna, Volál, Bodola s.a.t., de azok idővel a Székelyföld testébe béavattattanak. Melynek bővebb vizsgálása nem tartozván a
kéz alá felvett tárgyhoz, más alkalmatosságra tartatik.
2. Régen csak két nevezetes különbség volt a székely nemzetben úgy,
mint a rendek különbsége és a nemek s ágok különbsége.
Ami elsőben a rendeknek – generum – különbségét nézi:
Úgy vagyon a különbségek között erről kellene elébb szólanom, de
vajon megengedhetik-é nékem az én megvilágosodott értelmű hazámfiai,
hogy erről a különbségről, melynek a kéz alatt lévő cikkelyben semmi
nyoma nincsen, a nemek és ágok alkalmatosságával szóljak! Nem tagadom, hogy ez a mód nem a rendes értekeződésnek módja és csak azért
vészem magamnak ezt a szabadságot elsőben, hogy ez által a másik különbség, a nemek és ágok szerént való tisztábbá tétessék. Azután azért,
hogy ez a tárgy a székely nemzeten kívül, amennyiben nyomozhattam,
minden nemzeteknél esméretlen lévén, és mind, amit eddig róla tudunk,
csak igen kevésre menvén, az egész értekeződés sokra nem mehet. Azt is
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remélem, hogy az olvasást szeretőket nem fogom megbántani véle, a tudós
vizsgálódásokat kedvelőknek pedig az igazságnak tovább való kinyomozására alkalmatosságot szolgáltathatok. Az én kevés tapasztalásaim ezek:
1. Ezeken a szókon trium generum siculi értetik a székelyek között
való eme nevezetes három rend: úgy, mint elsők vagy főrend, primores
seu praecipui; a lófő rend, primipili; és a köz vagy gyalog rend, ma darabantok, plebei darabantones vagy pixidarii. Ez a szó ugyan genus, teheti
ezt is magyarul féle. Példának okáért: trium generum, háromféle. De ez
az értelem ide nem illik, mivel a székely mind az elsők, mind a lófő, mind
a köznép, mind egyféle. Tészi a hím és nyőstény nem között való különbséget is a nyelvben, példának okáért: genus masculinum et femininum,
hím és nőstény nemek. E sem illik ide. Tészen nemzetséget is, generatiot,
vagy amint ma hívják, famíliát. Melynek példáival a régi könyvek és régi
írások teli vagynak: A Béla nótáriusában a XX.-dik részben Zobolsu Filius
Elend a quo genus Sanc. Esm Geula et Zumbor a quibus Genus Moglout.
A Kézai Simon krónikájának a végin: Pata de Genere Aba Demetrius Filius
Parvi Michaelis de Genere Kusd. s.a.t. A tudós Kovachich úr fennebb béírt
második levelében bővebb példákat láthatni. De által fogja látni akárki,
hogy ez az értelme is ennek a szónak nem illik ide. És ez az oka, hogy ezeket a szókat trium generum siculi így kívántam magyarul kitenni: három
rendű székelyek. Az általok jegyzett elsők, lovasok és gyalogok között való
különbség ugyanazon egy nemzetben, tisztán és a szónak igaz értelmében
magyar szóval nem lévén egyéb, hanem három megkülönböztetett rend.
2. Ez a mondott három rend, hogy különbözött egymástól régen, a
régi levelek legjobban megtanítanak. Feljebb a Kovachich úr előhozott első
levelében a Kollár úr szavai megvagynak deákul, most magyarul tészem
ide őket: „A székelyek három rendűeknek mondatnak, mert némelyek fők
vagy elsők, mások lófejeknek neveztetnek, mások pedig, kik vármegyei
név alatt tartatnak (déákul nomine comitatus teneuntur talán azt érti, hogy
azok a székelyek ispánja mint ispán zászlója alatt szolgáltanak (alacson
rendűek tudniillik és a többitől függők) így találom illendőbbnek s igazabbnak fordítani ezt a déák mondást, Simplices scilicet et subditi aliorum). És ezek mindnyájon három rendben vagynak s.a.t.” Ide tartoznak az
I. Ferdinánd király Erdélyben 1552-ben béküldött cirkáló emberei commissariusi tudósításoknak szavai is. Lásd Benkő Transilvániáját 1. Dar. 59. l.
„A székelyek közönsegesen mind nemesek, és minden adózástól mentek.
De három rendre vagynak felosztva. Akik közülök fők, nemeseknek hívatnak, akik, mintegy bárók vagy patríciusok gyanánt tartatnak, mások az
ő nyelveken lófő székelyeknek neveztetnek, – ők déákul primipilusoknak
mondják, kik mintegy főnemesek (quia quasi equestris sunt ordinis) a többi
mintegy közrend (seu plebei), de amint megmondatott, mind nemesek.”
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3. Mikor vette ez a különbség eredetét: bizontalan. A háromszéki régi
szék pecsétjin ez a körülírás vagyon: Armatorum trium generum siculorum. A három rendű fegyveres székelyeké. A székelyek régi ispánjai
az ő közönséges leveleiknek a fejeken mindenkor így neveztettek: Comes
Trium Generum Siculorum. A három rendű székelyeknek ispánja. Ennek
példáját lehet látni az Erdélyben előforduló hetes számról való elmélkedésben. Ennek párja az András mester 1344-ben költ levele, melyet, rövid
lévén, ide tészek: Nos Magister Andreas Comes trium Generum Siculorum
de Brassow et de Bistricia, memoriae commendamus tenore praesentium
significantes quibus expedit universis: Quod Comes Georgius filius Orbos
Siculus, cum suis proximis et cognatis ab una; Magistri Georgius et Erne
filii Andreae aulae regiae milites parte ab altera eoram nobis constituti propositum existit per eundem filium Orbos viva voce, quod super omicidium
ac necem Francisci filii sui per ipsum Orbos casualiter illatam, idem Ernye
et Georgius eisdem omnimodam Satisfactionem exhibuissent et exhibuerunt coram Nobis et coram omnibus praesentibus Viris Siculis. Unde idem
Georgius filius Orbos cum suis proximis eosdem Ernye et Georgium super praedicto homicidio ipsius Francisci Filii sui reddidit expeditos eoram
Nobis praesentibus Universitate Siculorum modis omnibus absolutos. In
cujus rei testimonium Litteras Nostras eisdem Ernye et Georgio concessimus justitia suadente. Datum in loco fori siculorum in festo Beati Lucae
Evangelistae Anno Domini 1344.”49
Feljebb megyek ennél harmadfélszáz esztendővel 1096-ig, és úgy találom, hogy ekkor is megvolt ez a rendek különbsége, mégpedig tulajdonképpen evvel a szóval ordo, rend neveztetve. Lásd a Lőrincz milkovai
püspök 1096-ban költ levelét a Kézdi, Orbai és Sepsi székek papjaihoz a
Benkő József úr Milkoviájának I. darabjában az 55–57. lapokon, mely által
a szent hadra buzdítja a lófő és gyalog rendű székely ifjúságot. Csak ezeket
a szavait írom ide: „Utriusque ordinis tam Loohseu quam Giharlog vocati,
Militares et fortes viri, Juniores Praesertim – Mind lófő, mind gyalog nevezetű, mind a két renden lévő hadakozó és vitéz férjfiak, kivált az ifjak.”
4. És ebből a kevésből, úgy tetszik, hogy nem vakmerő bátorság, ha
ki azt hiszi és erősíti, hogy az elsők, lófejek és köznép három rendeknek különbsége igen régi, sőt talán a nemzet megtelepedésétől és nemzeti
testbe lett alkotásától fogva való, csak azon igen csudálkozhatnám, hogy
az én vizsgálásaimnak, ámbár igen keskeny határaihoz képest is, sem a
haza régiségeiben, sem a külső nemzetekében, magyaroknál, bolgároknál,
tótoknál s a sok nemzetekre szakadott kunoknak egyik ágánál is semmi
nyomát nem találhatom.
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A székelyeknek második különbségekről. A nemekről és ágokról
Ez a különbség és ennek eredeti magyar nevezetei nem és ág, a fennebb
eléhozott példákban elég világoson megbizonyíttatnak. A déák nevek,
tribus, generationes, lineae generationum, csak erőltetések, nem tudom
elegendők-é.
Mikor kezdődött ez a különbség és ezek a nevek, csak a régi levelekből lehet meghatározni. Amint az eléhozott és béírt példákból megtetszik,
régibb nyomait az 1548-beli lajstromban, János király 1538-beli ítéletében,
Kászon Csíkszéktől való elválása leírásában, és Zsigmond király 1427-beli
szabadságlevelében lehet feltalálni: sem elébb, sem azután nyomára nem
találhatok, és ma egészen megszűnt. De a régiekből a dolog elég világos és
olyan bizonyos, hogy sem valóságáról, sem eredeti régiségéről kételkedni
nem lehet. Nem lehet egyebet gondolni, hanem hogy a székely nemzetnek különös nemzeti testté lett formáltatásakor is megvolt, s ki tudja talán Scythiában is, vagy nagy Magyarországban és a magyar nemzetben
hajdon, erre láttatik mutatni Thuróczy Krónikája első könyvében a X.-dik
részben, ahol a magyaroknak első kijövetelekről, kapitányaikról szólván,
ezt mondja: „És az egész nemzetet felszámlálván, a száznyolc nemekből
számlálának tíz száz és nyolcvan ezer fegyveres férjfiakat, minden nemből tíz-tíz ezeret válosztván.” Krónikája második könyvében a második
részben, utóbbszori kijövetelek alkalmatosságával így szól: „Mert azt tartják, hogy Scythiából lett másodszori kijövetelekkor a száznyolc nemekből
kétszáztizenhatezer fegyveres férjfiakat hoztanak ki, mindenik nemből a
háznépét belé nem számlálván, két-két ezeret.” De szorosan vévén, ezek
a helyek csak nemekről, amint nevezi Thuróczy, tribusokról szólanak, az
ágokról pedig sem a dologról, sem a nemzetről a régiekben semmit nem
találok.
A tudós Kovachich úr ugyan fennebb eléhozott első levelében oda hajlik, hogy ez a szó, genus és amint az íróknál, példának okáért a Thuróczy
eléhozott első helyének mindjárt előtte evvel a szóval él: „Belam Filium
Chelae de genere Zemen – Attylam, Keve et Budam filios Benbeguch, de
genere Kádár”, és a maga által eléhozott példákban is arra mutat, hogy a
nemek és ágok különbségek a magyaroknál is eleitől fogva meglett volna,
mint a székelyeknél. És ezt erősíteni láttatik a Thuróczy említett helye,
ahol a genus és tribus szók megkülönböztetnek egymástól. De ha ellenben
a Thuróczy egyik kútfejét, Kézai Simon Krónikáját megnézem, ez egybezavarja. Tessék megnézni a Horányi Elek úr kiadásában,50 az első toldalékban, legelől mindjárt tribus, progenius, mintegy ezekben a szókban: „Cum
pura Hungaria plures tribus vel progenies non habeat, quam generationes
centum et octo.” Azután Dux namque Geicha de Genere Turul, a Turul
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nemzetségéből való Géza. Azután az idegen országokról béjött vitézeket,
esmét mind egy nemzetség fejének tészi, példának okáért: Graunt a Babocsai nemzetségnek, Hedriket, ki Wolferrel jött bé, a Hedrik nemzetségnek,
a Franciaországból jött Becsát és Gergelyt, kik Görögországban harmadik
Bélának nevelői voltanak, a magok nemzetségének, melyből Apa szármozott. Ezekhez járulnak a Wagner gyűjteményeiben51 eléforduló, magától
Kovachich úrtól eléhozott s más minden példái a régiségnek, melyekben
nem csak ez a szóbeli különbség nem és ág, tribus et lineae generationum
egymás mellett, de egymástól megkülönböztetve sem fordulnak elé, annál
inkább azt a dologbéli különbséget, mely ehhez a székelyeknél köttetett,
soholt fel nem találhatni. Ahonnan az én csekély vélekedésem az, hogy
a tulajdon magyar nemzetben, úgy, mint a harmadik kijövetelkor Pannóniába jött magyarok nemzetében ez a nemek és ágok különbsége, mely a
székelyek közt, amint hozzá vethetek 1562-ig tisztán megmaradott, soha
sem volt, vagy ha volt is, midőn elsőben Árpád alatt némű-néműképpen,
annál inkább Szent István királlyal a nemzet igazgatás formája monarchiai
igazgatás formájára változván, teljességgel megszűnt.
Mit tett és mire való volt ez a nemek és ágok különbsége a székelyeknél,
azt is megmutatják az előadott törvény és példák. Úgy tetszik, hogy ez
a különbség olyan bizonyos felosztása volt az egész székely nemzetnek,
melyhez képest a nemzetben minden rendbéli embernek maga igazságai
vagy szabadságai és terhei eleibe voltak szabva. Közönséges és egyenlő
igazsága volt az egész nemzetnek és minden rendnek a szabadság, melyre
nézve nemeseknek is neveztetnek mindnyájon, és közönséges terhe volt a
fegyverviselés, mellyel egyik úgy tartatott, mint a másik, és amelyre nézve
vitézlőknek is hívattattak, közönséges igazsága volt az is, hogy örökségit,
igaz értelmében a szónak, úgy bírta, mint örökséget, még pedig mint eleiről szállott tulajdonát, nem a Szent Korona ajéndékát, és azért erre, sem
magva szakadtán, sem más esetekben, soha vissza nem szállhatott, mivel
nem onnan jött volt. Közönséges terhe esmét az, hogy öröksége mértéke
és száma szerént szállott a mezőre.
Különös igazsága volt elsőben az első és lófő rendeknek, hogy a tisztségeket nemek és ágok szerént osztották és bírták, és valaki bizonyos ágban
és nemben nem volt, tisztet nem bírhatott. E miképpen esett, megtetszik
mind a kéz alatt lévő cikkelyből, mind az 1548-beli lajstromból, mind nevezetesen a Kászonszék elszakadása leírásából. Melyben az íratik, hogy
a hat nemben a tisztségbírás egymás után rendiben járt. Hogy a cikkely
rendi szerént pedig a nemek és ágok különbsége meglévén, egymás után
vagy gyakron ugyanazon személyek viselték a tisztséget, ezt abból könnyű
megérteni a János király ítéletéből. Mely szerént az ilyenek különböző nem
és ágbeli lófőségeket szerezvén és bírván, ha ebbe az esztendőbe a Halom
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nem igazságán voltak tisztek, más esztendőben a Megyes nem igazságán
szinte úgy lehettenek. Terhe ennek a volt természet szerént, hogy aki lófőséget nem bírt, tisztet sem viselhetett. Innen vagyon, hogy az elsők és lófő
rend egyaránt viselték a tisztséget, sőt a lófő rendből sokkal többen. Mely
megbizonyosodik a székely nemzetnek 1505-ben Udvarhelyen költ végzéséből, mely szerént Székelyországnak 17 bírái válosztatván, a 17 közül csak
4 volt az elsők rendiből, a lófő rendből pedig 13.52
Második különös igazságok az első és lófő rendeknek e volt: hogy az
örökséget nemek és ágok szerént osztották. E mit tégyen, a mondottakból
könnyű észrevenni. Mert a tisztek viselése nemek és ágok rendi és egyszersmind lófőségek szerént esvén, úgy, hogy a János király ítélete világos,
eszerént az ember az örökséget lófőséggel, s a lófőséget azzal a nemnek
és ágnak igazságaival és terheivel vette meg, melyhez tartozott. Nyilvánságos az is, hogy az örökségek nemekre és ágokra voltanak felosztva.
Melynek a közönségre nézve az az igen hasznos terhe vagy következése
volt, hogy a maga nemihez és ágához tartozó kötelességeknek minden ember alája lévén vettetve, a székelyek között mint székely, senki teljességgel
ment, amint szokták mondani lófőbáró nem lehetett.
A harmadik rendnek, a köznépnek különös igazságairól nem szólhatok semmit. Mint gyalognép fegyverrel szolgáltanak és örökségeket bírtanak, de örökségeik nemek és ágok, s ahhoz képest lófőségek szerént fel
voltanak-é osztva, nem találhatom. A bizonyos, hogy a lófőkkel és elsőkkel
együtt ők is egy nemes testet s egy szabad nemzetet tettenek. Terheik pedig kétségkívül terhesebbek voltanak, mint a többieknek, mint a kézdivásárhelyiek panaszából 1427-ben a Zsigmond császár leveléből megtetszik;
nem különben a Kollár úr kézírásából is, ahol mások alá vettetteknek, és
köznépnek, plebeusoknak neveztetnek. Evvel megegyeznek a kászoniak
elszakadások leírásának szavai is, melyek szerént a kászoniak nemcsak a
csíki fő népektől sok és nehéz terheket viseltenek, sőt még a szabadítójok,
Lázárék is úgy uralkodtanak rajtok, mint földösurak.
Szállok már a nemeknek és ágoknak számokra és nevekre. A Kollár úr
kézírása meghatározza számát. Hat nem volt úgymond, és mindenik nemben négy-négy ág. Evvel megegyezik nevezetesen a hat nemre nézve az
1548-beli lajstrom is, Kászonszék elszakadásának leírása is és a Siménfalvi
János kézírása is. A hat nemnek nevei azok szerént ezek: Halom, Örlik,
Jenö, Megyes, Adorján és Abrán. Ellenkezik pedig a Zsigmond császár
1427-beli levele, mely szerént a kézdiszékiek öt nemeket vittek bé közikbe.
Ellenkezni láttatik a kéz alatt lévő cikkely is, mely szerént a nemek száma
mintegy 13-ra menne.
Ami az első ellenkezést illeti, erre ugyan bizonyoson semmit nem tudok felelni. Mert mind arról bizonyos vagyok, hogy közönségesen hat
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nemre voltak a székelyek felosztva, mind arról, hogy ez a hat nem mindenütt megvolt, melyet a kászoni levélből és a János király ítéletéből hozok ki,
mind pedig arról, hogy az itt való 5 nemek száma nem a Kézdivásárhelyre
bévitt nemek számáról, hanem a kézdiek között lévőkről szól. Vélekedéseim ezek: hogy talán az írásban hiba vagyon, a hat helyet öt íratván.
Vagy a kézdiszékieknél a hatodik nem vagy kiholt volt, vagy inkább az
Aranyosszékre lett kiköltözéskor, Kézdiszékből egészen kiment volt. Vagy
pedig végtére, hogy a levélben nem a nemekről, hanem az ágokról vagyon
szó.
Ami a másodikat illeti. A cikkelybéli 13 nemek neveit egymással egybevetvén, úgy tetszik, hogy csak az írásban, és nem a dologban találom a
különbséget. Ugyanis egybevetvén a többivel
1. nem Halom
2. Örlik, mellyel Eröslik, Örlot, Örlit, Bwrlit, Emhét mind egy
3. Jenö, mellyel Jáni, Jáno esmét egy
4. Megyes
5. Adorjan
6. Abrán, melyel Ábrahám, Zabrat és Zabrag esmét egy. Mindez egybevetvén az ágokat nyilvánvaló.
A Kollár úr sokszor említett kézírása meghatározza tisztán az ágok számát is, azt erősítvén, hogy minden nemnek négy ága volt. Evvel megegyezik az 1548-beli lajstrom is, kivált, ha a Vay és Vaja szókat egynek vesszük.
De ellenkezik a kéz alatt lévő cikkely, és ezt az 1548-beli s Kollár úr kézírásában lévő lajstromokkal egybe vetvén úgy jő ki, mintha minden nemben
öt ág lett volna. Úgy, mint
Halom nemben: Halom, György, Péter, Gabud, Náznán.
Örlikben Dud vagy Bod, Szavát, Etzken, Sepröd, Zöld
Jenöben Szomoru, Boroszlo, Vy, Blasy, Nagy
Megyesben Megyes, Dudor, Kyrt, Gyárus, Kurta
Adorjánban Telegd, Poson, Váczmány, Vaya, Vasny
Abránban Nagy, Gyerö, Vy, Karacson, Goza vagy Göts
Ez így jő ki, legalább nékem úgy látszik, hogy a leveleket egybevetvén,
nem négy, hanem öt ága volt mindenik nemnek. De mi az igazság: elsőbbi
gondok munkája lészen kinyomozni. Akárhogy légyen pedig csak azt is,
hogy ezeket a régi neveket a régiség nékünk által adta, köszönettel tartozunk. Gyönyörűség rólak elmélkedni.
Legelsőben is az előforduló György, Péter, Blasy, Adorján és Karácson
szók keresztségbeli keresztyén nevek. És így vagy nem eredetiek, vagy a
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nemek és ágok között való különbség nem Scythiából vészi eredetét, hanem az azutáni időtől, hogy a székelyek a keresztyéni hitet megesmérték.
A kettő közül melyik igaz, még bizontalan.
Azután szembentűnő dolognak látszik az, hogy Marosszéken ezek a
nevek oly tisztán megmaradtanak. Némely helységekben példának okáért
Megyes Megyesfalvában, Adorján a két Adorjánban, Náznán Szovát Sepröd, Vaczmány, Vaja Karácson és Göcs éppen azon nevezetű helységekben.
Annál inkább pedig, hogy a több nevek közül más székekben igen keveset
találhatunk fel. Így vészem fel:
Györgyöt megtalálom Gyergyóban; Gyergyó maga neve, melyet a Csík
nevezettel együtt a gyergyaiak és csíkiak Moldvából, a Duna mellől, ahol
elébb Fekete Gyergyótól és Orosz Csíktól Erdélybe s mostani lakhelyekre
lett költözkedésekkor hoztanak. Örlik vagy Eröslik, ez a nevezet, ha meg
nem csalom magamat, vette eredetét az udvarhelyszéki Almási Eröss lyukról. A Dud vagy Bud, Bod nevet az Udvarhely mellett lévő Budvárában
megtalálom. Jenöt feltalálom Csíkban, Abránt Udvarhelyszéken Abrahámfalvába és Kurtát Kurtapatakba Háromszéken. A többinek nyomára
nem akadhatok. Csak ezt a csekély vélekedést légyen még szabad ide
tenni, hogy Medgyes városa Medgyes nevezetét, úgy látszik, a Megyes
nemtől vette hajdon az 1334-beli levél szerént ott székelyek lakván és az az
őr kétségkívül a Megyes nem őrtálló hely lévén.
Feljebb említetett, hogy mind a tisztségek, mind az örökségek nemek
és ágok szerént osztattattanak, János király sokszor említett ítélete szerént pedig a lófőségek az örökségekhez voltanak köttetve, talán nehezebb,
mint helytelenebb kérdés vagyon azért még hátra, hogy mik voltanak a
lófőségek? Az ez iránt való vélekedések között legelső helyet érdemel
kétségkívül a tudós Kovachich úré, aki fenn béírt levelének rendiben oda
hajlik, hogy ez valami patriciátusnak neme, és példa szerént olyan lett
volna, mint Magyarországon a scultetia. Annak az úrnak ez a vélekedése
nékem tovább való vizsgálódásra adván alkalmatosságot, de nevezetesen a
scultetiákkal jobban megesmérkedvén, ez nékem ugyanúgy tetszik, hogy
a scultetia éppen a volt Magyarországon, ami Erdélyben a kenézség és a
lófőségtől egészen különböző dolog. De az ilyen vizsgálódások egyik a
másikra mintegy kézen vezetvén az embert, ha én most mindezeket egyszeribe ki akarnám végezni, félek, hogy soha végét ennek a munkácskának
nem érhetném. Legokosobb dolognak tartom azért a tovább való vizsgálódásokat vagy más alkalmatosságra, vagy éppen más alkamatosobb személyekre bízván itt most megnyugodni, és másoknak is az néző helyre
való megjelenhetésre helyet adni. Maga mérséklésére, ha ki dolgát okoson
akarja vinni, igen nagy szüksége vagyon, kivált mikor vagy megfáradott,
vagy talán éppen ereje felett való dolgot viszen.
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I. értekeződés. Hogy az Erdélyben lakott bissenusok nem
pácináciták voltak53
A tatár pácináciták se magyarok nem voltak, se ki nem hajtották Erdélyből a magyarokat, se nem laktanak Erdélyben a magyarok kijövetele után,
mint az eddig valókból megtetszik világoson. De az ellenkező értelemben lévők azt vetik mindazok ellen, hogy akármikor és akárhogy jöttenek
bé, de voltak és laktanak Erdélyben pácináciták. Mert a bissenusok nem
más nemzet, hanem pácináciták, és hogy bissenusok Erdélyben laktanak
légyen, csalhatatlan igaz. Ennek a kérdésnek világosítására három kérdéseket teszek fel: 1. A magyarok Erdélybe lett jövetelek előtt voltanak-é
Erdélyben pácináciták? 2. Voltanak-é a magyarok kijövetelekkor? 3. Az
Erdélyben lévő bissenusok pácináciták voltanak-é?
I. kérdés: A magyaroknak Erdélybe lett bejövetelek előtt voltanak-é
Erdélyben pácináciták?
1. Egy XI.-dik százban élt orosz író, Nestor (Annal. Rus. Lásd Schlözer
sokszor említett könyvit, 456 l.)54 a Duna felé jött népek rendit így adja
elé: „A tótokra, kik a Duna mellett laknak vala, jövének a scytháktól, azaz a
kozároktól a bolgárok, kik a Duna mellé szállának és a szlávokon erőt vevének. Azután jövének a fejér ugrok, azaz kozárok és elhajták az oláhokat, kik
azelőtt a szlávok földét elvették vala. Ezekben az időkben valának az obrok
is, azaz az avarok, kik a szlávokon nagy kegyetlenséget űztenek el, de már
gyökerestől kiirtattattanak. Azután jöttek a pácináciták. És azután jöttek a
fekete ugrok vagy magyarok Kiov mellett el.”
2. A magyarok kijövetelekről szólván pedig más helyen (Lásd Schlözert
a 230. l.)55 „888–898 esztendőben jövének el a magyarok Kiov mellett egy
hegyen által, mely most a magyarok hegyének neveztetik. A Dniper mellé
jövének és sátorokba szállának, mert a palócok módja szerént járnak vala.
Napkeletről jövének és által sereglenének a nagy hegyeken, melyeket most
magyarok havasának hívnak. Az ott lakó oláhokat és szlávokat meg kezdék
hódoltatni. Mert az előtt szlávok laknak vala ott, de az oláhok elvették volt
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a szlávok földét. Azután elhajták a magyarok az oláhokat, s a szlávokat magok
alá vetvén, vélek együtt lakának. Innen az a föld magyarok földének nevezteték. És a magyarok hadat kezdének viselni a görögökkel, s felprédálták
Tráciát és Macedóniát Selunig. És hadat indítának a morvák és csehek ellen. A
szlávok a Duna mellett laknak vala, s ezeket elfoglalák a magyarok.” Ezek
is a Nestor szavai, ki ezen a helyen is a magyarokat mindenütt ugroknak
nevezi.
3. Ezekre a két eléhozott helyeire Nestornak némely jegyzéseket tészek:
a. A szlávokról. Közönségesen szlávoknak neveztetnek az oroszok,
lengyelek, csehek, morvák, horvátok, szerbek s több ezekkel atyafias nemzetek is, neveztesen pedig a tótok.
b. Hogy a Duna mellékin ezek a tótok és tót eredetű nemzetek laknak
légyen a magyarok béjövetelek előtt, arról semmi kétség nincsen. A tótok
és szerbek ma is nagy részit lakják Magyarországnak. Hogy Morva vidékit
is tót eredetű nemzetek lakták légyen, mind a történetek, mind a helységek
nevezeti bizonyítják.
c. Hogy Erdélyben a magyarok előtt ilyen szláv vagy tót eredetű nép
lakott légyen, bizonyítják az ország egyik szélitől fogva a másikig máig is
fennmaradott nevei a helységeknek. Ilyenek egyfelől Beszterce, másfelől a
székelység szélin Karatna, Csernáton, Volál, Oroszfalu, másfelől Russesur,
Szeredahely, németül Reußmark, azaz Oroszvásárhely, az ország közepében Koronka, Oroszfalu, sat.
d. A bolgárokról és oláhokról. Azokat akiket elébb bolgároknak nevez
Nestor, azokat ezután oláhoknak nevezi és erre s több igen fontos okokra
nézve, az értelmesebb tudósok az oláhokat és bolgárokat csak azon egy
nemzetnek tartják, de még az a dolog nem látszik egész tisztában lenni.
Ugyanis a magyaroknál, sőt Erdélyben is a bolgárok még ma is megkülönböztetnek az oláhoktól. Megkülönböztettenek a magyarok kijövetelekor is,
mint a Béla nótáriusa bizonyítja. Sőt még azelőtt is (Pray Diss. Hist. Crit.
61. l.)56 mint a magyar, tulajdon oláh néven neveztetvén.
e. Hogy Magyarországon a magyaroknak béjövetekkor laktanak légyen
bolgárok az a Béla nótáriusából világos. Böszörmény városának neve is láttatik bizonyítani, mivel török eredetű szó. És a bolgárok eredeti nyelvekről
olyan vélekedésben vagynak a tudósok, hogy a törökével atyafias volt. Ma
oláh nyelven beszélnek. Ellenben hogy Erdélyben laktanak volna, annak
semmi nyoma.
f. Hogy az oláhok a magyarok béjötte alkalmatosságával mind Magyarországon, mind Erdélyben voltanak légyen, az is kétségkívül van. Eredeti
nyelvek tulajdonképpen melyik lett légyen, az orosz-é vagy a római, bizontalan. Mai nyelvek arra mutat, hogy inkább a római nyelvtől vette
eredetét, de mint a bolgárok egészen elhagyták nyelveket, úgy az oláhok
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is változtathatták némely résziben a római földökön és a rómaiak között
laktokban.
g. A kozárokról. Ezeknek van-é valami nyomok Magyarországon, nem
tudhatom. Erdélyben fenntartotta régi emlékezeteket máig is a Kozárvár
nevű helység, talán azt a helyet s környékit a magyarok béjövetelekor, s
azután is bírták. És ebből magyarázhatnám meg azt, amit az 1533-beli Székely Krónika ír, hogy a székelyek Szent István királynak meghódolván és a
szélyek őrzését magokra vállalván, amint egy tribust közülök Arad vezérsége alatt Hunyad vármegyébe s Zarán széleire szállott, úgy mást Zsuk és
Gyerla vagy Szamosújvár vidékére tett közülök, Darabos vezérsége alatt.
Kitől a magvaszakadt zsukiak származtak volt.
h. Az avarokról. Ezeknek még eddig Erdélyben semmi nyomát nem
találom. Pannóniát kétségkívül bírták. Micsoda nemzet volt, bizontalan.
i. A pácinácitákról. Még eddig ezeknek se lehet semmi nyomokat, mint
egy tatár nemzetnek elémutatni. Magyar nyelven nevek sincsen. Úgy látszik, hogy a magyarok tatároknak nevezték őket.

II. értekeződés
Hiányzik

III. értekeződés. A székelyeknek nemesség, rend, nem, ág
szerént való különbségekről57
A székely mint magyar eredetű nemzet különbözik a pácinácitától és
kuntól mint tatár eredetű nemzetektől, a bissenusoktól mint orosz eredetűtől, a magyartól pedig mint attól régen megvált, és régi eredeti rendtartásait szokásait s törvényeit külön társasági testben megtartott nemzetség.
András Mátyás úgy ír a székelyekről, hogy legvitézebb emberek, magok
földét magok fegyverekkel nyerték, és magok között mind örökségeket,
mind a hivatalokat nemzetségek vagy tribusok, nemek és ágok szerént
osztják. Werbőczi István mester ugyanazt írja (III. R. 4. Tit).
Ami ezekben az írókban megjegyzésre méltó az, hogy a székelyek rendtartásaira nézve, nincsen bennek közönségesen királyi szabadság és ajándék, kegyelemlevelekre, mint kútfejekre való fogás, hanem csak az ő szokásokra, a consvetukra, mint azok előtt való dolgokra. Királyok, vajdák,
ispánok csak az ő szokásokat, eredeti szabadságokat, és régi vagy újabb
magoktól szerzett rendtartásokat erősítették meg.
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Lakföldeket magok szerzették, az eleitől fogva övék volt, arról királyi
dézsmát nem adtanak, az magvok szakadtával a koronára nem szállott,
azt a leány, hanemha fiu leányság igazságán nem bírhatta, leány sem maradván, nem a közönségre szállott, mint egy városi igazsággal bírt jószág,
hanem bizonyos örököse volt mindeniknek a maga szomszédja, mégpedig
úgy, hogy ellenkezőképpen mint a városi igazsággal bírt és a közönségre
szállott jószágokért szokás. A szomszéd, akire szállott a közönségnek semmit nem fizetett érte, felüléskor fegyverviselő vitézt tartozott róla kiállítani,
semmi adó, rovás alá nem volt vettetve.
Leopold császár is az 1691-beli szabadságlevelében csak azokat a szokásokat erősíti meg midőn így szól: „A székelyek a leghadakozóbb emberek, minden adótól, téli és nyári katonai szállástartástól, dézsmaadástól
és fizetéstől legyenek egészen mentek. Ellenben Erdély oltalmára magok
zsoldjokon szolgálni köteleztetnek.”
Az ilyen és több szabadságaik, szokásaik, rendtartásaik a székelyeknek
az ő végzéseiknek, s ispánjaik, vajdák és királyok leveleknek rendiben
megírattanak, de én mostXXVI nem az ő tövényeiket, szabadságaikat és
szokásaikat akarom egybeszedni, hanem azoknak értelmére, azok a régi
írásokban sok helyeken fordulván elé, egy kevés világot fogok terjeszteni.
Azért legelsőben is azt veszem tárgyul, hogy azokban az írásokban ezek a
székely nyelven tulajdon értelmű és mintegy céhos szók: tribus, nemzetség, genus, rend, generatio, nem, és linea, ág mit tesznek, és az örökségiket s hivatalokat ezek szerént hogy osztották magok között a székelyek.
Rendre veszem.

I. cikkely: Tribus, nemzetség, szék
A magyaroknak nagy Magyarországban 108 nemzetségeik vagy tribusaik voltanak a magyar történeteknek atyjai szerént. A Lebédiásból kijött
törököknek, amint az a serege a magyaroknak utóbbi kijövetelekkor neveztetik, hét. Constantinus császár szerént (A Birodalom igazgatásáról,
XXXVIII. R.) a kozároktól elszakadt és a törökökhöz pártolt kabarok seregével, nyolc. (Ugyanott a XL. R.) A pácinácitáknak nyolc nemzetségek
vagy themájok s megannyi nagy vezérek, és a nyolc thema negyven kisebbekre oszlott. (Ugyanott a XXXVII. R) A kunoknak hét generatiójok
vagy nemzetségek volt 1279-ben (Katona Hist. Crit. T. VI 797l a László
király szabadságlevele szerént). A székelyeknek hány volt vagy nem volt,
nyomába nem akadtam. De a bizonyos, hogy ezt a szót, tribus, kivévén a
régi igaz deák nyelvet, és magoknál a rómaiaknál, más külső nemzetekben
XXVI <sem

a székelyek történeteit nem akarom írni, se az ő>
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classicus vagy céhbeli meghatározott értelmű szónak soholt nem találom.
Mert a görög íróknál Leó császárnál fulenek, a fianál, Constantinusnál thémának; a déák íróknál, a László király kunoknak adott szabadságlevelében
generationak neveztetik, és a magyar írók közönségesen tribus, genus, generatio, ezekkel a szókkal nem abban az értelemben élnek, mint a székely
írók, és nem átaljában meghatározott értelemben, hanem határozatlanul,
mint s nevezetesen a magyar diplomákban Thuróczy János és Kézai Simon
krónikájában láthatni.
Mit teszen azért az a szó a székelyeknél? Az 1533-beli kézírás némely
szavait veszem elé. Említi egy helyen
a. Az Arad tribusát, mely Szálás pataka körül egyfelől az oláhok, másfelől a Zarán tribusa szomszédságokba szállítatott meg. Ez nem mese. Még
vagynak maradékaik Hunyad vármegyében, azokban a nemes székelyekben, akik közülök ma is fegyverrel szolgálják a hazát, vagy a nemesek
közé számláltattanak. Kik közé tartozott a gubernátor Hunyadi Székely
Jánosnak is eleje, mint alább elé fog jőni. Nemkülönben lófő vidéke is,
mint eleitől fogva fegyvert viselő vidék. Ez a népe Aradnak tribusnak,
Arad tribusának neveztetik András Mátyástól.
b. Így nevezi az író a magvaszakadt Zsuki família elejének, Darabosnak
seregét is Darabos tribusának, mely Zsuk és Gyerla vidékére szállítatott, és
Nemeszsukban s Szamosújvár körül némely nyoma sem maradott. Főképpen pedig
c. Említi az író a Zarán tribusát. Zaránd ma vármegye. Akkor a volt-é,
nem tudom, de ma az. Itt is azért Zarán tribusa, ha nem vármegyét is, de
vidéket tészen. Azon felül
d. Constantinus (a XL. R) a törökök 8 nemzetségeikről, themájokról
írván, így szól rólok, hogy ezek a 8 nemzetségei pedig a törököknek nincsenek egy fejedelem alatt, hanem olyan kötések vagyon egymás között,
hogy amint mindenike külön folyóvíz mellékén fekszik, akármelyik támadtassék meg közülök, annak a többi közönségesen tartozzék minden
erejével s tehetségével segítségére lenni. Így találom
e. A kunok nemzetségének is fekvését és vizek mellékei szerént való
felosztását (Lásd Katonát az elé hozott K. a 798. lapon). Melyekre nézve
f. Úgy láttatom találni, hogy a székelyeknél ez a szó, tribus, egy bizonyos egy vezér alatt lévő megtelepedett sereget teszen, a helyre nézve
pedig, egy olyan katonai vidéket, melyre a vizek mellékin egy vezér alatt
bizonyos sereg megszállott és ült. Egyszóval széket teszen, de amely szó,
amint látszik későbbre, és talán I. Béla király és 1063 után vette eredetét.
Ahonnan
g. Mikor András Mátyás azt írja, hogy Árpád Uopouletet, Uogrout
és Oupourt a maga tribusából a székelyeknek ajánlja vezérül, azt a szót,
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tribus, nem tulajdon székely értelmében, hanem magyar határozatlan és
későbbi déákos jelentésében veszi.
De másodszor, mit teszen az, hogy a székelyek az örökségeket és hivatalokat egymás közt tribus szerént osztották? Ez nékem világos dolognak
látszik. Akinek csak egy székben volt öröksége, az természet szerént más
székbe se az örökségekre nézve, se a hivatalokra nézve nem osztozhatott.
Ha ki osztozhatott is pedig, csak birtokának mértékéhez képest, mely természeti dolog, de egy társaságban törvényes is, a jó rend hozza s kívánja.

II. cikkely: genus, rend
A székelyek genusa vagy rendi eleitől fogva három volt: főrend, lófő és
gyalog. Primor, eques és pedes. Innen vagyon
a. Háromszék pecsétjin ez a körülírás: Armatorum Trium Generum
Siculorum. Három rendű fegyveres székelyek pecsétje. Mert e volt a legcímeresebb név, mellyel az egész székely közönség megkülönböztetett és
melyről, mint egész társasági testében fegyvert viselő, agilisnek, vitézlőnek
neveztetett. Innen
b. A székelyek ispánjainak a volt az ő címeres nevezetek. Példának okáért 1344-ben Magister Andreas Comes trium Generum Siculorum. András
mester a három rendű székelyeknek ispánja. Így mások is
c. Ezzel a címeres névvel neveztetett az egész nemzet is a gyűlésekben. Példának okáért 1459-ben, mikor az erdélyi három nemzetek a király
követje, Lábatlan János székelyek ispánja és trencsini ispán előtt egymás
oltalmára szövetséget kötnek. Az arról szóló levélben a székely követekről
így íratik: „pro tota communitate omnium trium generum Siculorum” –
mind a három rendű székelyeknek egész közönségiért.58 Mind egyféle
volt a székely, de három rendű. Azért az a szó, genus, trium generum,
nem három nemet és nem háromfélét, hanem három rendűt teszen.
Ez világos még tovább
a. Mátyás királynak 1473-ban Magyar Balázs vajdához és székelyek
ispánjához küldött és fenn eléhozott parancsolatjából. A királynak a modrai táborban vele együtt hadakozó Udvarhely és aranyasszéki székelyek,
úgy, mint lovasok és gyalogok, panaszolnak, hogy a székely főnépek közül
némelyek őket pénzbeli saccolásokkal terhelnék, és azonkül az ő három
rendik meggyengítetnék. - et quomodo praeterea ordo eorum trium generum labefactaretur. (Lásd feljebb a VII. cikkely.) Így
b. A Ferdinánd királyi emberei 1552-beli tudosításokban, akik a székelyekről szólván, a genus helyett ezzel a szóval élnek, ordo. „Siculi, úgy
mondanak, in commune omnes sunt nobiles – distributi tamen in tres or-
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dines” de három rendekre vagynak felosztva: fő, lófő és közrendekre, kik
mindazáltal mindnyájon nemesek. Külön veszem ezt a három rendeket.
A főrendek, Primores
Főrendűek voltak elsőben a pogányságban a fő nagyobb és kisebb rabanbánok, gyulák és harkászok, azután, hogy keresztyénekké lettek, a főispánok, fő és vice királybírák és fő és vice kapitányok, mint eredeti fő nemes
rendek. Ezek, ha kik ma maradékaikban élnek, Erdélyben igen régi nemes
emberek. Azon kívül a főrendekhez tartoznak
a. Akik a királyok alatt a Székelyföldön a rabanbánok és székelyek
ispánjai méltóságok fenntartására tartozó vármegyei földekből a Székelyföldön, vagy azon kívül is jószágokkal megajándékoztattak. De ezek,
amennyiben egyszersmind vármegyei földet is bírtanak, annyiban nem
tartoztanak a székelyekhez. Hanem csak amenyiben mint feljebb székelyföldi lakos és ott birtokos emberek. Vagy
b. Az ő székelyföldi jószágokba kezdetben a korona igazságát bévitték.
És ezek mindenben, még a jószág leszállásában is, az egy magva szakadtát
kivévén a Székelyföldre nézve a székelyek törvényeikkel és szabadságokkal éltek. Főrendűek továbbá
c. Akiknek a Mátyás király elébb említett 1473-beli levelének rendi szerént a lófők közül három vagy több lófő örökségek lévén a vajdák hírével
azért a főrendek közé felemeltettenek. Esmét
d. Akik a köznépnek 1562-beli támadása után Ifj. János király és fiscusa
parancsolatja szerént az ő székely örökségekre új ajándéklevelet kértenek,
s azzal arra a korona igazságát egyszersmind bévitték, és 32 esztendeig
valamely az ellen való éléssel annak erejét meg nem gyengítették. Ez az fejedelmi fiscusnak a székely örökségre való törekedése, nyilván megtetszik
a Báthory Zsigmond 1597-ben költ teljes hitelű sententiájának rendiben
ezekből a szókból: „Ac quondam Divus Johannes Electus Rex Hungariae,
eisdem Primoribus, Potioribus, Primipilis . . . dedisset in mandatis quod
quilibet illorum, de cetero, Bona et Jura Possessionaria ipsorum Donatione
mediante a Sua Serenitate impetere deberent.”
Lófők, Equites, Primipili
Második nemzeti törvényes rend a székelyek között a lovasrend volt,
mely lófő rendnek neveztetik. Ez a szó, lófő mint nemzeti rendeknek neve,
kézben forgó régi kézírások között legelsőben az 1096-beli levélben fordul
elé. (Lásd Benkő Milkovia I. D. 56. l) Úgy azután a XIV-dik százban találtam a tudós Dobó Ferenc úr59 gyűjteményei között is egy királyi levélben,
Zsigmond király idejétől fogva pedig, mint a fenn eléhozott levelekből
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megtetszik, közönséges. Annyit teszen mint lovas rend, vagy lovas rendű
székely, Eques, ex ordine Equestri.
A lófő Mátyás király idejében neveztetetett elsőben déákul primipilusnak, és úgy látszik, Mátyás király adta elsőben azt a deák nevet a lófőknek
az 1473-beli fenn említett parancsolatjában. Melynek rendiben a fő, lófő és
gyalog székely rendeknek különbségek megválasztásáról és megtartásáról szorosan parancsol, azt tévén hozzá, hogy a lófők a megkülönböztetés
kedvéért primipilusoknak hívattassanak. – qui propter permansuram distinctionem primipili vocabuntur. Melyből az láttatik kijőni, hogy azelőtt
nem hívattattanak primipilusoknak.
Találom ugyan mind a primipilus, mind a primipilani nevet azelőtt is.
a. A primipilus nevet gróf Jánosnak, erdélyi vajdának és székelyek
ispánjának 1466-bann költ levelében, mely szerént a király parancsolatjából Zabolán gyűlést tartván Háromszéknek constitutiot, rendtartást szab.60
Ebben a főkapitány és primipilus szokat egyértelmű szókká teszi, midőn
így szól: Primipilus sive capitaneus, a primipilus vagy kapitány.XXVII
b. A primipilaris nevezetet pedig feltalálom még azelőtt Tamás vajdának egy 1325-ben költ levelében, melyben a szászok vezére, Henning,
primipilarisnak neveztetik. „Cum universi Saxones, úgy szól a levél, terram Transilvaniae ausu temerario, contra Domini Nostri Regis potentiam
hostiliter insurrexistent; et per hoc in infidelitatem incidissent; Comes Henningius de Villa Petri, erecto vexillo tanquam Primipilans ipsorum” mint
a támadásoknak feje vagy vezére.61 Ez a Henning az ütközetben elesett,
nótáztatik, az ő jószágát a király a vajdának ajándékozza. De a vajda
megtekintvén a Henning atyjafiainak hív szolgálatjokat s az ő megmaradt
árváinak gyámoltalanságokat, kétszáz ezüst gyiráért azt visszaadja nékiek,
s a király helybehagyja. (Lásd Katona H. Crit VIII D. 520. l.)
A lófő rend a székelyeknél a nemzetnek és nemzeti rendtartásoknak,
mind a polgári, mind a katonai rendre nézve a gyökere volt. Az egész
Székelyföld helységenként, székenként lófőségekre volt felosztva, kinek
melyik székben hány lófősége volt, a tisztségeket aszerént viselték, az
örökségeket aszerént bírták és osztották, aszerént ültenek fel, és aszerént
volt mindeniknek maga századja és ezredje, melyhez tartozott.
A gyalog rend
A székelyek genusaik között harmadik rend a gyalog. Az Álmos vezér
alatt kijött magyarok genusaiban, kétségkívül, mint minden Ázsia felől kivándorlott népek között, lehettek gyalogok, akiknek lovak nem volt, de
hogy különösön gyalog rend lett volna, annak nyomába nem akadtam.
XXVII <Ezt

a levelet a munka mellé kell tenni.>
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A Lebédiás alatt kijött törököknek neveztetett hét magyar tribusokban se
találom nyomát, se Leó, se Constantinus császárok írásaikban. Leó császár
a magyaroknak, amint ő nevezi, törököknek hadi mesterségekről írt könyvében is azt láttatik bizonyítani, mikor az ő táborokat leírja. A székelyeknél
hogy volt légyen minden régi levelekből, kivált az 1533-beli kézírásból bizonyos, mert minden kisrabanbán alatt két század volt, egyik lovas, másik
gyalog, és az eléhozott minden írások csalhatatlanul megbizonyítják, hogy
a székelyek között eleitől fogva három rend volt; Siculi trium Generum,
három rendű székelyek, Primores, Equites et Pedites, fők, lófők és gyalogok.
Erről a három rendről közönségesen azt mondják minden eléhozott
kézírások, hogy nemesek voltanak, egyarányú szabadságokkal éltenek,
egyiknek nem volt közülök nagyobb szabadsága, mint a másiknak, de azt
gondolom, hogy ezt őközöttök magok között úgy lehet helyesen érteni:
elsőben, hogy mindenik rendre nézve, egy főrendű olyan szabadsággal
bírt, mint más akármely főrendű székely. A lófő és gyalog rendű, hasonlóképpen, mint más lófő és gyalog rendű. Másodszor, hogy más nemzetekre
nézve közönségesen mind a három rend együtt, egyaránt szabad és nemes
volt. De magát a különböző három rendet egymás között vévén, a három
rend között különböző volt, nevezetesen a gyalog rend s a más kettő között. A fegyverviselésre példának okáért, hogy gyalog szolgáltanak. Másodszor, hogy se a királynak eleintén semmi adót nem fizettenek, se a jószág és örökségek bírására, osztására s leszállására nézve, főrendek, lófők
és gyalogok között nem volt ugyan különbség, de az ökörsütés adásába,
a követségbe s országgyűlésére küldöttek fizetésébe, nemkülönben, amely
faluban gyalogok is illő számmal voltanak, a bíróság viselésébe, ezeket a
terheket s hasonlókat csak a köznép, a gyalogok hordozták. Azon kívül a
tiszteknek és főrendűeknek s talán néha a lófőknek is arattanak, szántottanak, kaszáltanak, szolgáltanak mint uroknak, dézsmát adtanak, sat. (Lásd
gróf János vajdának 1466-beli levelét és Kászonszék elválását.)
Innen következett a közrendnek, mind a fő, mind a lófő rendek, tisztek
és ispánjaik által való gyakor és szerfelett való elnyomattatások és arról
való sok rendbeli panasz, nyughatatlanság, támadás, s az egész közrendnek 1562-ben hitetlenség vétkibe való esése. Mint ezek a Mátyás király
1473-beli s gróf János 1466-beli, már említett leveleikből, azután a híres
vitéz, de kegyetlenül uralkodott vajda és székelyek ispánja, Báthory István
ellen 1492 táján tett keserves panaszokból (lásd Engel Fort. D. Alg. Wg. 49
R. 3 D. 41 lap62 ), az 1539 és 1562-beli63 gyűlések cikkelyiből kitetszenek.
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Nem és ág különbsége
Utoljára, amely tulajdon nemzeti különbség magában a székely nemzetben a székely és székely között vagyon, az a nemek és ágok különbsége.
Az eléadott kézírások szerént hat nem volt a székelyek között: Halom,
Ewrlik, Jenö, Megyes, Adorján és Abrám. E bizonyos. Hány ág volt a
nemekben? Azokból a kézírásokból én meg nem határozhatom. Eleintén,
úgy ítélek, hogy mindenik nemben öt ág volt.XXVIII Mert az bizonyos, hogy
hat harkász volt, és mindenik harkász alatt öt kis rabanbán. És így harkász
a nemek száma szerént hat lévén, az ágoknak is ötnek kellett lenni a kis
rabanbánok számok szerént.
Ez a hat nem és annak öt ágai pedig megvoltanak minden tribusban
vagy székben, a nemek mindenütt ugyanazon név alatt, de az öt ágoknak
többnyére minden nemben külön nevei voltanak, úgyhogy az én gondolatom szerént mindöszve elsőben 30 ágnak kellett lenni. Hogy idővel többre
is szaporodott, az hihetőnek látszik. Minden tribus pedig mint szék, az
őket körülvévő hegyek, erdők és vizek által meg voltak a több tribusoktól
választva, de a tribusban egyik nem és egyik ág nem lakott külön helységekbe a többitől. E megtetszik Ulászló királynak fenn eléhozott 1508-ban
költ leveléből.64
Sőt Zsigmond királynak a kézdivásárhelyieknek 1427-ben adott szabadságlevelének rendiből úgy látszik, hogy a nagyobb helységekben minden nem és annak ágai meg voltanak rendszerént. Mert Kézdivásárhely
mint város formálódván, a kézdivásárhelyiek azon panaszolnak, hogy
Kézdiszék az ő öt nemeit bé akarja közikbe vinni, s annál fogva őket terhelni kívánja. Ez eddig bizonyos. De mi az, hogy a Kézdiszékben csak öt
nem volt ekkor, nem hat? Erre megfelel III. András királynak az aranyasszékieknek 1291-ben adott László király szabadságlevelét megerősítő levele. Melyből világos az, hogy az Aranyasszéken megült és ott külön tribust vagy széket formált székelyek kézdiszékiek voltanak, és az egyik nem
a tribusból kimenvén, úgy maradott csak öt nem Kézdiben, az anyatribusban. Innen lehet megérteni, hogy Zsigmond király idejében nem lehetett
több ötnél közöttek. (Fridvalszky Minerologia 60. l.)65
Az örökségeket ami illeti. Ezek az egész tribusban elsőben különböztenek mint lófő és gyalog örökségek, másodszor a lófő örökségek a hat
nemek, s azoknak ágaik szerént fel voltanak osztva, s amint hívattanak,
akik bírtak, azoknak ahhoz képest a tisztségeket is, mint örökség után járó
dologhoz, úgy volt szavak. Mikor a lófő emberek s főrendek és a birtokoXXVIII <Mert

öt kisebb rabanbán volt egy harkász alatt, harkász pedig a nemek száma szerént hat
volt, három a nagyobb rabanbán alatt, három a gyula alatt minden tribusban.>
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sobb közrend vagy gyalogság maradékai, akik ezek közül több örökséget
vagy atyjoktól kaptanak, vagy szerzettenek, vagy házasság által nyertenek, és megosztoztak, kinek melyik nem és ágbeli örökség jutott, abba
az ágba és nembe, századba és ezredbe ment által, amelyhez az örökség
tartozott. Ahol a fiú léányság igazságán az örökség több léányok között
oszlott fel, ezek szinte úgy, egyik egyik ágba s nembe ment által, s más
másba az örökség után. Úgy az minekutána férjhez mentenek. Akinek
eszerént több külön ághoz vagy nemhez tartozó öröksége volt, annak a
tisztséghez is több ágokban és nemekben volt igazsága, s felülés idején, ha
egy lófővel egyikbe ült fel, mással a másikba kellett egyszersmind felülnie.
Ezt teszi az, hogy az örökségeket és hivatalokat tribusok, nemek és ágok
szerént osztották. Nem az örökség járt a személy és hivatal után, hanem a
személynek rendi s az hivatal az örökség után. Zálogtalan, sohonnai ember
nem ülhetett a nyakokra.

IV. értekeződés. A székelyek ispánjairól
A székelyeknek I. Béláig egy fő rabanbánjok volt, annak helyébe következtek az ispánok. Az ispán alatt voltanak a tribusoknak vagy székeknek
főkapitányai és főkirálybírái, ezek alatt a vicekapitányok és vicekirálybírák, s mint ezek régen déákoson neveztettenek, judices terrestres. Tudnivaló
a. Hogy a székelyek ispánjai vagy a vajdák és királyi hercegek voltanak,
mint egyszersmind vajdák is, vagy külön csak ispánok voltak, anélkül,
hogy vajdák lettenek volna, vagy a székelyek ispánsága mellett, más vagy
vármegyebeli fő vagy szélyhatárbeli vidékeket, úgynevezett szélispánságokat is, többet-kevesebbet viseltenek egyszersmind, és ekkor viceispánjaik is voltanak.
b. A vajdáknak végek lévén, a fejedelmek a főispánságot magoknak tartották, a vitézlő rendre nézve pedig a székekbe főkirálybírákot és főkapitányokat tettenek, akik a királybíráknál elsőbbek voltanak. A fejedelmeknek
is végek lévén, 1711-től fogva se főispánjaik, se főkapitányaik nem voltanak mindaddig, míg Boldog Emlékezetű Mária Terézia kegyelmességéből
a főispánság 1742-ben a királyi felséges titulusok közé vétetvén, attól fogva
a felséges királyok mint erdélyi fejedelmek egyszersmind a székelyeknek
is főispánjai is. Tudnivaló az is, hogyXXIX
XXIX <Azok

a vajdák, akik székelyek ispánjai nem voltanak vagy Külső Szolnok vármegyebeli
ispánok voltanak, mint rendszerént. Ezek közül valaki úgy íratik, de vagy más főhivatalokat
viseltenek, mint példának okáért Hunyadi János, aki vajdaságában nem Szolnok vármegyei
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c. Az erdélyi vajdák, mint a több zászlós urak az országban (regni
bárók), amellett a méltóság mellett mindenkor egy-egy főispánsággal meg
szoktak volt hajdan tiszteltetni. Innen vagyon, hogy az erdélyi vajdák is
vagy székelyek ispánjai, vagy Szolnok vármegyei ispánok voltanak, vagy
néha még más hivatalt is viseltenek, mint példának okáért Hunyadi János
egy 1442-ben adott nyugtató levelében vagyon, melyben Höltevénybe volt
elébbeni maga porkolábjának arról, hogy a mirkesvásári szászoknak porkolábsága alatt tett károkat megfizette, nyugtató levelet ád. Ebben ez íratik:
„Nos Johannes de Hunyad Vajvoda Transilvanus Siculorumque Comes,
nec non Comitatum de Zolnok et Temesiensis Comes.”66
Oldalaslag
Arról a Szolnok vármegyéről, melynek sok erdélyi vajdák a vajdaság
mellett főispánjaik voltanak, a tudós emberek közönségesen azt tartják,
hogy az Belső Szolnok volt. Sőt, az én nemes, jó barátom, a tudós Kornides
Daniel úr többre ment, és a Belső Szolnok vármegye főispánjainak rendibe
mindazokat a vajdákat is belétette, akik szolnoki ispánok voltak. Ez, amint
nékem tetszik, hiba. A régi levelek ugyanis arra mutatnak, hogy amely erdélyi vajdák szolnoki ispánok voltanak, azok Külső Szolnok vármegyének
voltak ispánjai. Ezt bizonyítja az én gyűjteményemben
1. 1334-ben Tamás erdélyi vajda és szolnoki főispán, János mesternek,
maga Külső Szolnok vármegyei ispánjának, vice comiti suo, a Péter fiának, vagy Nagy Pálnak az ő képe viselőjének írt levele, melyben parancsol
valami megkárosított embernek törvényes kielégítése aránt.67
2. 1346-ban Külső Szolnok vármegyei viceispán András mester, és az
ugyanoda való főbírák, a nagyságos férfiúnak, Istvánnak erdélyi vajdának
és szolnoki ispánnak személyében, az ő elébbeni ispánját, András mestert
egy Chán (Csán) nevű faluba béiktatják.68
Visszatérek.
d. Hunyadin kívül Szentgyörgyi és Bazini gróf Pétert is úgy találom,
hogy erdélyi vajda és székelyek ispánja volt, s afelett egyszersmind ország
bírája is. Írja Szászsebesben 1507-ben: „Nos Comes Petrus, Comes de S.
Georgio et de Bozin, Dei Gratia Regni Hungariae Bohemiae etc. nec non
Vajovoda Transilvanus et Comes Siculorum. Memoriae commendamus
sat.” Ugyanazt találom egy más, még azelőtt 1506-ban Felpetyen költ
levelében gróf Péternek, ahol esmét országbírájának, erdélyi vajdának és
székelyek ispánjának írja magát.
Találom ugyan ezeken felyül Tamás vajdának egy 1324-ben Déván költ
eskető parancsolatját, melyben magát erdélyi vajdának, szolnoki és szebeni
főispán volt, hanem szörényi és temesi bán.>
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ispánnak nevezi: „Thomas Vayvoda Transilvannus, Comes de Zolnok, et
de Cibinio”, de ekkor nem volt székelyek ispánja.69
e. Azok között az ispánjai között is a székelyeknek, akik vajdaságot
nem viseltenek, ritka volt, aki csupán csak székelyek ispánja lett volna.
Voltanak köztök, akik vagy magyarországi főispánságot, vagy erdélyi szélek vidéki ispánságokat viseltenek. Arra, hogy némelyek csak csupán székelyek ispánjai voltanak, sok példára és bizonyításra nincsen szükség. Ez
Nádasi Salamon fiának, Mihálynak fenn eléhozott 1407-beli leveléből kitetszik. „Nos Michael filius Salamonis de Nádas trium generum Siculorum
Comes, memoriae commendamus, sat.”70
f. Hogy a székelyek ispánjai az országon kívül lévő főispánságokat is
viseltenek egyszersmind, bizonyítja a káptalannak az erdélyi három nemzetnek 1459-ben Medgyesen lett öszveszövetkezéséről a király küldöttje,
Lábatlan János előtt költ levele. Erről a Lábatlanról azt írják: „Nuncio Magnifico Regiae Maiestatis Johanne de Lábatlan Trinchiniensi et Siculorum
Comite”71 – Így még azelőtt való százban, 1349-ben és 1351-ben András a
székelyek ispánja, Szatmár vármegyei és máramarosi főispánnak neveztetik. Ez az András
1349-ben mint a székelyek ispánja Szent Miklós napja nyolcadjában ád
ki Besztercén két levelet. Egyikben Lápost az újfalvi szászoktól Jánosnak,
Gegus fiának kiítéli, és így ír: „Nos Magister Andreas Comes Siculorum,
Brassoviensium, Szathmariensium, Máramarosiensium,” sat. A másikban
parancsol a káptalannak, hogy őtet Láposba iktassák bé. Így ír itt is magáról: „Andreas Comes Siculorum, Brassoviensium, Zathmariensium, et
Maramarosiensium.”72
1351-ben Miklós nádorispán Szatmár és Ugocsa vármegyéknek közönséges ítélőszéket tart Pelyénbe, és a németiek panaszolván a székelyek ispánja és Szatmár vármegye főispánja, András ellen a vámszedésért, hogy
egy általmenetért három vámot veszen, megvallatja a tiszteket, s arról levelet ad. Ebben András így íratik: „dummodo tempore Andrea filii Laczk
Comitis Siculorum, modernique Comitis ipsius Comitatus Szathmáriensis.”73
Ezekből megtetszik:XXX
XXX <Esmét

alább mesternek neveztetik. „Magister Ladislaus filius Abram vice Comes ipsius
Magistri Andrea de dicto comitatu Szathmariensi.” Alább esmét a főispán András maga hasonlóképpen Magisternek neveztetik. Énnekem az előadott leveleket megnézvén, úgy látszik:
a. Hogy az 1349-beli és 1351-beli András mind egy személy. 1351-ben ugyan a brassai és
máramarosi ispánságokat elvesztette volt, az ispánsági hivatal, sőt még a vajdaság is akkor
változók lévén, de a székely és szatmári ispánságokat még bírta. Azonkül mind elébb, mind
azután mesternek neveztetik. Azután Szatmárba régi ispánnak kellett már 1351-ben lennie,
mert ez a Szent Jakab napja akkor volt, és nem az a panasz, hogy három vámot akar, vagy
kezdett szedni, mely azelőtt nem volt, hanem azon, hogy az azelőtt nem volt, hanem az ő
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Elsőben, hogy András, a székelyek ispánja, azonkívül máramarosi és
Szatmár vármegyei főispán is volt, mint 1459-ben Lábatlan János egyszersmind a székelyek ispánsága mellett Trencsén vármegyei főispán is. Megtetszik
Másodszor, hogy mikor 1349-ben Andrásról deákul úgy íratik: „Comes
Siculorum, Szathmariensium et Maramarosiensium” nem az az értelme,
hogy András a máramarosi és szatmári székelyeknek volt ispánja, hanem
az, hogy egyszersmind a székelyeknek is és Szatmár s Máramaros vármegyéknek is ispánja volt. És a déák írást így kell olvasni: Comes Siculorum, Szathmariensium, et Maramarosiensium; egyiket a másiktól megválasztva.
g. Ez az észrevétel amilyen igaz, olyan méltó a megjegyzésre, a régi
leveleknek mind igaz értelmére, mind magyarázására nézve. Azok között,
akik azokban csak rész szerént jártosok is, nincsen aki ne tudná, hogy
azoknak rendiben a székelyek ispánsága mellett Erdélyben, hol brassai, hol
besztercei, hol medgyesi, hol együtt csanádi ispánoknak is neveztetnek.
Így példának okáért
1334-ben László egyszersmind a székelyeknek és a beszterceiek ispánjának is íratik: „Ladislaus Comes Siculorum et de Bistricia.”
1355-ben Leukeus mester székelyek ispánjának és brassai ispánnak a
Lajos király levelében: „Magister Leukeus Comiti Siculorum et de Brassow.”
1339-ben nevezetesen Hermányi László székelyek ispánja, azon kívül
csanádi, besztercei és medgyesi ispánnak nevezi magát. „Ladislaus filius
Dionysii de Genere Herman, Comes trium Generum Siculorum, Csanádiensium, Bistriciensium et de Megyes.”
h. Ezekből s az ilyenekből némelyek azt hozzák ki: Elsőben, hogy a
beszterceiek, medgyesiek és csanádi szászok is a három rendű székelyekhez számláltattanak. (Lásd Schesaeus 294. l.74 „Siculi trium generum: Csanadiensium, Bistriciensium, et de Megyes”) Melynek az írás és virgulázás
szerént értelme ez: Három rendű székelyek: a csanádiak, beszterceiek és
medgyesiek. Vagy ha nem, másodszor, hogy a székelyek ispánjai némely
utokon-módokon a királyoktól megnyerték volna, hogy a nevezett helysé-

idejétől fogva szedik, és azaránt, mint régibb dolog aránt kellett esketéssel kitanulni az igazat.
b. Másodszor, hogy mikor 1349-ben az íratik Andrásról, hogy comes siculorum Szathmariensium et Maramarosiensium, nem azt teszi, hogy András a székelyföldi, szatmári s máramarosi székelyeknek ispánja, hanem a székelyeknek és Szatmár és Máramaros vármegyéknek
ispánja.
c. Azt jegyzem meg harmadszor, hogy a székelyek ispánsága mint hivatal a zászlós urak
hivatalja után volt ugyan, de a vármegyék rendes ispánságai előtt volt.>
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geknek ispánjai légyenek. Amely mindenik helytelen vélekedés. Ugyanis
közönségesen vévén fel,
i. Az első vélekedés csak a déák írásnak hibás olvasásán épül. Meg
kell a szókat választani: Comes trium Generum Siculorum, a három rendű
székelyeknek ispánja. Azután, Csanádiensium, Bistriciensium et de Megyes. Csanádi, besztercei és medgyesi ispán, amint feljebb az 1349-beli
levélre megjegyeztetett, és ott a székelyek ispánsága a Szatmár és Máramaros vármegyei ispánságoktól megkülönböztetett, itt is meg kell különböztetni. A második vélekedésnek nemcsak semmi fundamentumát nem
találod, hanem hiteles nyomok ellenkezőre is mutatnak. Ugyanis elsőben,
sok besztercei és brassai ispánokat, sőt szebeni ispánokat is találunk, akik
nem voltanak székelyek ispánjai, és így azok a székelyek ispánságával nem
köttettenek volt öszve mindenkor. Példának okáért:
1222 előtt már Vízaknai Imre besztercei ispán volt, anélkül, hogy székelyek ispánja lett volna.
Ferdinánd király 1559-ben így ír: exhibitae sunt nobis et praesentatae
litterae quaedam divi olim Andreae II dicti Hicrosolymitani – Super nobilitatione domus gerebianae, tunc antiquitus. Emerici Vizaknai Comitis
Bistriciensis – de Anno 1222.75
1331-ben Tamás besztercei ispán és nem székelyek ispánja: „Thomas
Comes de Bistrici.”
1332-ben hasonlóképpen ugyanaz a Tamás, Comes de Bistrici.
1334-ben pedig három rendbéli levélben az akkori besztercei ispán
László, már egyszersmind székelyek ispánja is.
1337-ben ugyan László esmét mind a székelyeknek, mind a beszterceieknek ispánja. Károly király parancsolatja: „in persona autem Magistri
Ladislai Comitis de Bistricia et Comitis Siculorum, Johanni Horváth dicto”
– Amely szókból az is világosan kitetszik, hogy László nem a besztercei
székelyeknek volt ispánok, hanem együtt mind a székelyeknek, mind a
beszterceieknek, mint külön ispánság alá tartozóknak. Mert azt, amint
elébb, úgy írt volt: Comitis Siculorum et de Bistrica; most így teszi ki
világoson: Comitis de Bistricia et Comitis Siculorum.
1341-ben János és Jákob Miklós fiai nem voltanak székelyek ispánjai,
hanem csak brassai és besztercei ispánok: „Magistri Johannes et Jacobus
Comites de Brassow et de Bistrica.”
1351-ben Miklós, Beretzk fia, esmét nem székelyek ispánja, hanem csak
brassai. István herceg így szól: „Stephanus D. G. Dux Transilvaniae Nicolae filio Brictii Comiti de Brassoor, nec non Vice Comiti suo.”
1353 Esmét Sándor Jakab, a Miklós fia, nem székelyek ispánja, de brassai ispán.

129

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

1364, 1367 Esmét ugyan Jakab brassai ispán, anélkül, hogy székelyek
ispánja volna.
1459 a székelyek ispánja Lábatlan László, besztercei ispánok pedig Héderfáji István és Sz. Iványi Székely Mihály. Az ő levelek rendi így van:
„Nos Ladislaus de Lábatlan Siculorum Comes et Supremus Capitanens;
nec non Stephanus de Hederfája et Mich. Székely de Sz. Iván, de Bistricia Comites; nunc vero per regiam clementiam profaciendo moderativo
judicio, in medio nobilium, Siculorum, et Saxonum, Partium Transylvaniae judices specialiter deputati; memoriae comendamus: quod cum una
cum Maiestatis jurathonibus in congregatione numea generali iuxta vim
et formam generalis decreti ruper in Villa Kocsárd editi, Tordae celebrata
confedissemus.”76
1462-ben azután ezek a Székely Mihály és Héderfáji István a besztercei
kastély kapitányainak és szebeni ispánoknak neveztetnek. Esmét azután
1463-ban ugyan Székely Mihály besztercei kapitány és szebeni ispán
parancsol a szebeni és hét szász székekbeli bíráknak némely pénz kifizetéséről. Sches. 238. l.77 Ahol azt jegyzem meg:
Elsőben, hogy ezek a szebeni ispánságoknak nevezett ispánok, éppen
nem voltanak a szász nemzet ispánjai, hanem a szélybeli ispánok, a határszélybe lévő őrhelynek, Verestoronynak fenntartására s annak porkolábjának élelmére szolgáló, a Szászföld között imitt-amott lévő Fejér vármegyei faluknak ispánjai, amely helyeken a szászok béjövetelekor oláhok
és oroszok laktanak, s a szász nemzetnek adott Királyföldéhez mint más
természetűek nem tartoztanak. És így hasonlóképpen
Másodszor, mikor 1324-ben a derék Tamás vajda magát szebeni ispánnak nevezi, s szebeni ispán, a sem azt teszi, hogy a szászok ispánja lett
volna. Hanem azt, hogy a szélybeli ispánok tétele a vajdákon állván, ekkor
ő azt a hivatalt abban az esztendőben senkinek nem adta, hanem némely
okokra nézve úgy gondolom, hogy az elébbi ispánok által béhozott rendeletlenségeknek elhárítására, s a jó rendtartás helybe állítására nézve maga
kívánta viselni. Mert
Harmadszor, amint az eléhozott 1463-beli levélből megtetszik, s Brassó,
Medgyes, Beszterce példái mutatják, a szász városok is kötelesek lévén
a szélispánoknak fizetésekbe s tartásokba fizetni, mint példának okáért a
bírságoknak kétharmadát adni, azonkül, mikor azok közöttök megjelentek
vagy némű-nemű ajándékot vagy ebédeket adni s aféle, úgy gondolom,
hogy az elébbi ispánok azokban többre menvén a szokás szerént, a szászoknak igazságait megsértették volt, s talán a nyughatatlanságra is okot
adtanak volt. De melyet a királyok nem ajándékozhattanak el.
Mit teszen az a szebeni, besztercei, brassai, medgyesi és csanádi ispánság (Comitatus)? Itt
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Legelső gondolat jöhet az ember fejébe, hogy, amint az András király
1224-beli szászoknak adott szabadságlevelében emlékezet vagyon a szászok között lévő sok ispánságokról, mint az ő szabadságokkal ellenkező
visszaélésbeli dolgokról, talán ezek szebeni, besztercei, brassai, medgyesi
és csanádi ispánságok is csak törvéntelen, bécsúszott, erőszakos visszaélések lehettenek az ő eredetekben. Melynek következése lett azután Besztercének V. László király által Hunyadinak lett ajándékoztatása is. De a dolog
maga, és a régi nyomok ellenkezőre mutatnak. Ugyanis
a. Ugyanazon 1224-beli levél szerént azok az ispánságok még akkor
egészen eltöröltettenek. Nemcsak, hanem a szász nemzet főispánja alatt
egy állandó nemzeti testbe, egy ispánságba egybe is köttettenek, és hogy
attól azután esmét elszakadtanak volna, annak soholt semmi nyoma.
b. Úgy annak sincsen semmi nyoma, hogy a szászok főispánjai valaha
azoknak a szebeni, besztercei, brassai, medgyesi és csanádi úgynevezett
ispánságoknak ispánjai lettenek volna. Nem is lehettenek. Mert
c. Azok a vidékek, melyek azokat az ispánságokat tették, természetek
szerént soha nem voltanak Szászföld, nem voltanak Királyfölde, fundus
Regius, melyet a királyok nem ajándékozhattanak el, hanem vármegyei
szabad királyi földek, Terrae Regales, melyket természetek szerént a királyok ajándékozhattanak. Mégpedig
d. A szász nemzet igazságainak és az ő tulajdon földeknek minden rövidsége és csonkasága nélkül. Csanád, tudnivaló dolog, hogy sohase volt
Szászföld, fundus Regius, az egeresi apátursághoz tartozó, és a királytól
ajándékozható vármegyei föld volt eleitől fogva. Ellenben Szeben, Beszterce és Medgyes mint székek és mint szász városok s az ő nemzeti társaságok szászok ispánjai alatt megmaradtak, úgy Brassó is és vidéke, azokban
annál inkább Szebenben se a földre, se a személyekre ki nem terjedett soha
a köztök lévő székely vagy más ispánoknak törvényes hatalmok. Kivévén, kivált Besztercén és Medgyesen némely törvéntelen visszaélésből és
nevezetesen Besztercén azután történt esteket, hogy ott az ispánoknak vár
építetett, és abban udvart kezdettenek magoknak tartani. A Beszterce vára
tiszttartóinak porkolábjaiknak gonoszságokról lásd nevezetesen Scheseust
243. l.78
e. De azok az ispánságok, amint nem a Király- vagy Szászföldön való
ispánságok voltanak, úgy ország vármegyéi sem voltanak, és azoknak ispánjai se a magyar vármegyéknek, se a szász nemzetnek nem voltanak
ispánjai soha. Akkor is, mikor azok az ispánságok fennállottanak, Doboka
vármegyében, melyhez a besztercei, úgy Fejér vármegyének, melyhez a
szebeni ispánság tartozott, mindeniknek megvolt a maga főispánja, Parochialis Comese; a szászok között Szebenben a szász nemzetnek maga
tulajdon főispánja s Szebennek, Medgyesnek maga polgármestere és Besz-
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tercének s Brassónak maga bírája, széke, és abban az ő illő jurisdictiója,
szabad bíró járása, vagy törvényes hatalma. Az ellenkező esetnek, minden
visszaélések között is, semmi nyoma. Sőt
f. Mikor V. László király Hunyadi Jánost besztercei grófsággal megajándékozza is 1453-ban, őtet és fiait elsőben besztercei és székbeli örökös
grófoknak teszi, s vidékivel együtt örökös ispánsággá. Az elsőt úgy adja,
mint örökös méltóságot, az utolsónak pedig urává teszi: „Volentes, úgy
szól, dignitatem illam Gubernationis temporalem - in aliam perpetuam
commutare; ipsum Johannem de Hunyad – super civitate Bistriciensi et
districtu; ac ejus pertinentiis – in perpetuos liberos comites majores: dictum vero districtum in comitatum perpetuum - ita et nunc de novo nominamus praeficimus et creamus.” (Lásd Katona, XIII D. 880. l.)79 Itt nyilván
Hunyadit besztercei örökös gróffá teszi a király, a vidéket pedig örökös
ispánsággá. A város és szék ma is grófság, megmaradtanak magok szabadságokba, csak azt, amit eddig a királynak vagy királynénak vagy a székely és besztercei ispánoknak fizettenek, azt Hunyadinak fizetik, s a nevek
szabad grófság leszen, az vidékbeli ispánság pedig örökös ispánsággá s
Hunyadiaké leszen. Ez az állatás talán még világosabban megtetszik
g. A Hunyadi maga szabadságleveléből (Ugyanott a 885. lapon). Melyben a várost, Besztercét és a széket, a város és annak appertinentiái nevek
alatt, a Radna völgyitől, mint districtustól megkülönböztetni láttatik közönségesen, nevezetesen pedig a költségek felvételében és hordozásában.
Ott a várost és a széket, amint látszik, elébb megkülönbözteti, azután pedig a széket kétfelé osztja, a felső és alsó járásbeli falukra, a felső járásbeli
falukat 15-re veti, és azt rendeli, hogy az a 15 falu a terhinek felit vagy
kétnegyedét hordozza, az alsó járás egynegyedit, s a város maga is egynegyedit. Alább pedig azután emlékezik Radna völgyéről és arról mint
magáéról és maga tulajdonáról semmit se szól. Már ha megnézem Besztercét és Radna vidékit, Beszterce székben és Radna vidékin együtt 60 falu
vagyon, Beszterce székben egyedül 24. Úgy találom azért, hogy mikor a
felső és alsó falukról szól, akkor csak a székről szól, annak felső járásabeli
15 és alsó járásabeli 9 falukról. A felsőre vét a teriből kétnegyedet s az
alsóra egynegyedet. Még ennek világosítására szolgál
h. Hogy 1458 abban a levélben, melynek rendiben Mátyás király Szilágyi Mihályt a besztercei grófságba béiktatni parancsolja, Besztercét, a
kastélyt és a hozzá tartozó vidékeket úgy, mint Radna és Bistrica völgyit
nyilván megkülönbözteti, és a kastélyt s a radnai és bisztricai districtusokat mint Doboka vármegyei földeket, Besztercétől, mely szászok földe,
világoson megválasztja. „Castrum nostrum Bistriciense, in comitatu de
Doboka existens, simul cum civitate similiter Bistriciensi, ae perpetuo comitatu ejusdem; item districtibus Bistricza, Radna völgye in dicto de Doboka,
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ae Teke et Sajo in de Kolos; nec non Sárpatak in Tordensi Comitatibus – habitis, ad idem castrum et comitatum pertinentibus – praefato Mihaeli Szilágyi in perpetuum contulerimus” – (Schaeseus 242. l.).80 Itt a vármegyei
földeket, a kastélyt, Bisztrica s Radna völgyit, Tekét, Sajót és Sárpatakot,
Besztercétől s a besztercei örökös grófságtól nyilván megkülönbözteti és
kivévén Besztercét mindöszve a besztercei ispánsághoz tartozóknak lenni
mondja őket. Valami vármegyei dolog volt, az itt is Szilágyinak adatott
mint jószág örökösön, Beszterce s a szék mint örökös grófság, birodalmára
nézve, maga elébbeni szabadságaiban, melyekben Hunyadi János is meghagyta volt, meghagyatván. De
i. A mondottakból a magyaros déák nyelvnek szűk és zavaros volta
miatt, mi volt eleintén a besztercei ispánság, Comitatus Bistriciensis, mégis
nem elég világos, mert minekutána Beszterce szék és városa grófságra
emeltetett is, az a grófság comitatusnak neveztetik. Szükség azért megtudni legelsőben is, hogy a besztercei comitatus vagy ispánság meglévén
azelőtt is, az mint ispánság Beszterce városától és a szász szék közönségétől éppen különböző dolog volt. Beszterce csak a nevet adta az ispánságnak, de maga mint szabad város és a szék mint király földe és amelyet
a király senkinek nem ajándékozhatott, nem volt ispánság, comitatus. A
Szászföldnek és ispánság földének különböző természetek volt. Innen történt, hogy
1441-ben György déák, király udvari katonája megkéri Beszterce székben Fejéregyházát, és az ajándéklevél füstbe megyen. (Lásd Scheseus, 266.
l.)81
1311-ben Károly király Beszterczei Geubul Jánosnak ajándékozza hív
szolgálatjáért Pettendorfot, mely más levelekben, Ependorfnak és Épemezőnek is neveztetik, és azt teszi melléje, hogy az a besztercei ispánságban vagyon, hogy királyi föld, és hogy elajándékozható. – In comitatu
de Besztercze existentem; quoae est terra regalis; et ad nostram pertinens
collationem – De a jádi szászok elfoglalják Epemezőt, s a király Tamásnak,
besztercei ispánnak parancsol, hogy tegyen ítéletet köztök.82 De
1331-ben, midőn az ispán, Tamás ítéletet akar köztek tenni, a jádiak
nem állanak széket, hanem a király eleibe felkérik. A köztök való vetélkedést így írja le Tamás. A jádiak azt erősítik, hogy ők király népei, populi
vestri, hogy az a föld a királyé és övék, dicunt illam Vestram et suam esse,
János pedig azt mondja, hogy az a király ajándéka mellett az övé, suam ex
regali collatione et donatione. Végre a jádiak felkérik a király eleibe azért,
hogy az király földe és a király tehetne határozást benne: „quod ipsa terra
regia esset, et quod ejus disquisitioni et determinationi pertineret.”83
k. Ezt a két levelet öszvevetvén, általláthatni, hogy különbség volt, a
királyi föld, terra regalis és király földe, terra regia között. Az első az
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ispánsághoz tartozó és ajandékoztatható föld volt, a másik pedig király
földe és szász föld, mely nem volt ajándékoztatható. Es így az ispánság
földe különböző volt a szék földétől. Mert Károly 1311-ben nyilván írja,
hogy in comitatu de Beszterce volt. A szász szék pedig meg volt akkor
is, azután is és kétségkívül azelőtt is ajándékoztatható királyi föld, hanem
király földe. Mely mint üres föld, minekelőtte a szászok megülték volna is,
se vármegye, se ispánság nem volt. Amint hogy
1334-ben Károly király világoson széknek nevezi: „Fidelibus nostris universitati hospitum Bistriciensium, et ad sedem Bistriciensium pertinentium.”84XXXI
l. A besztercei ispánság sohase volt vármegye, mert örökké Doboka
vármegyébe volt. Beszterce s a szász szék sohase volt ispánság, hanem
Hunyaditól fogva grófság, az ispánságnak csak a nevét adta. Az eleinten
való besztercei ispánság pedig, melynek a székelyek ispánjai, s mások is
ispánjai voltak, csak a Bistrica és Radna völgyéből állottak.
m. Ilyen ispánságok voltak a brassai, medgyesi, szebeni, csanádi ispánságok is. Azok az ispánságok nem voltak grófságok, mint a besztercei
Hunyadi idejében, se vármegyék, se a király földe, fundus Regius, hanem a
szász városoktól és székektől nem csak, hanem a vármegyéktől és azokban
a nemesektől király vagy korona igazságával bírt földtől is megkülönböztetett szabad királyi föld, melyet a király elajándékozhatott, aminthogy
elébb-később mind egyig el is ajándékozta, mint a besztercei ispánságból
Radna völgyit a beszterceieknek, Bistrica völgyit pedig másoknak. Ilyen
volt a brassai ispánságban mind az a rész a Barcaságon, mely nem volt
tulajdonképpenn király vagy szászok földe, hanem Törcs várához szolgált,
mely a kilenc faluk neve alatt esméretes. A mai Szeben székben az, ami Verestoronyhoz szolgált. Ilyen mindaz, amiből a kerci, egeresi apáturaságok s
a szebeni praepostság és ispotály jószágai kitöltenek, és amelyeket azután
a szász nemzet a királyok kegyelméből megnyervén a székhez kötött, és
ma is bír, de amelyek eredetek szerént nem voltanak Szászföld, Fundus
Regius, és ma sem az.
n. Ilyen helységekből állott az úgynevezett medgyesi ispánság is, melyek, amint látszik, Medgyes, Selyk, Kőhalom és Nagysink székekben
imitt-amott az Oltig voltanak, melyek hajdon a Kőhalmi várhoz, mint királyi várhoz és egyszersmind az Olt mellékén őrt álló székelyek, s a kőhalmi
rájok vigyázó porkoláb tartására szolgáltanak. Csanádról többet nem tudhatok, hanem hogy az egeresi apáturságé volt, az apáturság a székelyek
ispánja élelmére s népe tartására bizonyos summát tartozott esztendőként
XXXI <Lehet,

hogy Beszterce 1334 előtt is szék volt, de még sok levelek nem jöttek világosságra,
némelyek hibáson adattak ki, mint az Erzsébet királynéjé 1304-ből. Mely penna hibája. Mivel
Erzsébet ezután még 16 esztendővel lett királlyá.>
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adni, míg a sepsi székelyek azon a földön, melyet II. Géza király a szászok földén Szászsebes és Szászváros székeknek öszvekapcsoltatások végett vagy inkább addig az igen kicsiny Szászsebes széknek nagyobbítására
a szász nemzetnek adott, őrt állattanak, és kétségkívül azoknak élelmére
szolgált, azután pedig az egész néhai szászsebesi ispánságból csak maga
maradván meg a csanádi ispánság, csanádi ispánságnak neveztetett. És így
lehet okoson megérteni az András király szabadságlevelében eme szókat:
Terram Siculorum terrae sebus, a Sepsi földi székelyek földit. Mert nem
azt mondja, hogy a sepsi székelyek földit adta, hanem a Sepsi földi székelyek földit. És hogy Sepsi székből valakinek, annál inkább a szászoknak
valamelyik király valaha egy lábnyit is adott volna, annak soholt semmi
nyoma, a hét szász szék nem is határos soholt, és a régi levelekből ellenkező tetszik ki.
o. Ezek az ispánságok rész szerént a szász helységek között elhintve,
a fundus Regius között közbe-közbe, rész szerént pedig a szász városok
és székek hátak megett, az ország határának szélin vagynak, és hogy eshetett ezeknek születése? Mert idővel ugyan a székelyek ispánjai és az ő
vicéjek s tisztjeik ellen voltak sok panaszok a szász nemzet részéről, de
azoknak felállításokról, vagy a Szászföldnek azáltal való megcsonkíttatásáról és kiváltképpen arról, hogy a szász nemzetnek s az ő erős váraiknak
oltalmára a szélekre egy-egy maroknyi székely állíttatik, mégpedig nem
az ő vezérségek alatt, hanem rész szerént a székelyek ispánjai, rész szerént
a vajda s más apróság ispánok vezérlések s gondviselések alatt, kiknek és
népeknek tartásokra ők nagy summákat tartoztanak esztendőnként fizetni,
és rész szerént az ő bíróságok alá is voltanak vettetve, ezekről soholt semmi
panasz, soholt semmi nyom.
p. Mindezekben semmi csuda! Azok az ispánságok, még a szászok
előtt Szent István király idejétől fogva megvoltanak, mikor a székelyek az
ország széleinek őrzését magokra vették. Az ispánsághoz tartozó helységek, mint a székelyek között orosz, tót vagy oláh faluk voltak, az úgynevezett pusztába, mint üres földön imitt-amott, mint megtetszik magából
az András király leveléből, de mivel azoknak lakosi óhitűek voltak és az
Anyaszentegyháznak dézsmát nem adtak, az egész vidék pusztának tartatott, vagy pedig ellenben magyar s székely megtelepedett keresztyén hitű,
dézsmát adó helységek voltak, mint Medgyes és Kőhalom székben némely
magyar faluk, melyeket az őrállók telepítettek volt meg, és melyekben
maradékaik ma is megvagynak. És ezek tették az ispánság helységeit,
melyeket, ha kiknek tetszik, egyenként ma is mind felszámlálhat.
q. Ezeknek az ispánoknak fő hivataljak volt a végházokat, példának
okáért Radnát s a Kukurázai sáncot őrizni. Mert Radna vidéke nem volt
Szászföld soha, s a régi híres Radna városa se volt tulajdon szász város, se a
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népe szász, hanem német, a földe ispánsági és távulabb Doboka vármegyei
föld, s maga a város bányaváros volt, nem tartozott a szász hanzához. Így
Törcsvárát mindaddig, míg a brassaiak a régi omladozott várat 1373-ban
újraépítették, s végre a vár fenntartását és az őrizetet magokra vállalván
azt az egész ispánságot magokévá tették. E volt Landskronnak is, Verestoronynál, melyet a szászok újraépítettenek, sorsa. De ezen kívül azoknak
az ispánságoknak törvényes hatalmok többre is terjedett. Ugyanis
r. Ha mi kérdés esett az ispánság és székbeliek között, abban rendes
bírák voltanak. E megtetszik Károlynak fenn is eléhozott egy 1341-ben,
Epemező aránt János és Jakab mesterhez, besztercei ispánokhoz írt pirongató leveléből. Melyben a többi között így szól: „Unde cum vos in illis
partibus, super eosdem, in persona nostrae Majestatis Judex existatis, et
jurisdictionem habeatis non modicam administrantes; in properamus, cur
vos eosdem ab hujusmodi – contra collationem nostram regiam injuriosis
factis conpescere non curatis, et ipsos talia agere permittitis”85 – Nemcsak,
hanem
s. Ezek az ispánok mind Besztercén, mind Brassóban, mind Medgyesen
a városi tanácsban mint törvényes bírák benn is ültenek és ítiltenek, és
azért a törvényes bírságokban a bírákkal, polgármesterekkel s másokkal,
akiket az illetett, osztoztanak, mégpedig abból törvényesen a királyt illető
két részt vették. Azon kívül azokból a jövedelmekből is, melyeket a város
és szék a királynak vagy néha a királynénak adni szoktanak volt, bizonyos
rész az ispánok fizetésére volt rendelve, mint Hunyadi Jánosnak mint besztercei grófnak, a beszterceieknek 1453-ban adott szabadságleveléből bőven
megtetszik. „Item, úgy szól a levél, ipsa civitas nostra simul cum suis
pertinentiis nobis LX Marcas argenti singulis annis, videlicet provinciae
superiores, circa Festum Beati Johannis Bapt. XXXV marcas ac IV Lothones
argenti; ipsae veros inferiores provinciae circa festum Beati Martini Confessoris XXIV Marcas et tres lothones argenti, pro censu eorum, quem ipsi
alias Comitibus Siculorum dedissent, dare teneantur; ut existit temporibus
comitum Siculorum observatum.” (Kat. T. XIII. 886. l.)86
t. A brassaiak és medgyesiek mit fizettenek légyen az ő ispánjaiknak
nem mehettem végére. Csak annyit tudok, hogy esztendőként egyszer, mikor a székelyek ispánja Brassóba ment, a brassaiak nékie egy lovat és egy
terített asztalt tartoztanak adni. És mindezek így voltanak bizonyos időkben, és kétségkívül néha másképpen is. Mert sok régi levelekből bizonyos,
hogy ezek az ispánok a szász városoknak és székeknek igazságait sokféle
utakon-módokon sértegették, s az ő szabadságokat megrontották. És gondolni lehet, hogy akik a székelyekkel oly kegyetlenül bánni méreszlettenek, a szászokhoz se voltanak igazságosabbak. Mikor kezdődtenek ezek az
ispánságok, azt mint feljebb említett, későbbi levelekből kinyomozni nem
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lehet. Hanem csak a székelyeknek Szent István királlyal lett szerződésekből. De a szélhelyeknek őrzését, s az kastélyoknak építését és fenntartását
a szász városok magokra vállalván, és az ispánsághoz tartozó vidékeket
és helységeket pénzen megvásárolván idővel elébb-hátrább, a szászoknak
méltó panaszára, a királyok igazságos kegyelmességekből mind eltöröltettenek és vége lett.
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Bévezetés87
Az erdélyi magyar, székely és szász nemzeteknek eredeti történetei és
igazságai, ámbár még eddig nincsenek is minden részben világosságban,
de meglehetősen ki vagynak dolgozva. A magyarok és szászok történetei
legjobban, a székelyekéi leggyengébben. Nem csuda, mert a magyar nagy
nemzet, a szász városon lakó, tudományokat és kézi s szép mesterséget
űző nép. Ellenben a nemes székely nemzet egy kicsiny, maroknyi falun
lakó vitézlő nép, egy kicsiny országnak, mint Erdély, egyik szegeletében
lakott. És Európában nagy személyt nem játszodhatott. A régi derék külső
történetíróknak és krónikaszerzőknek figyelmetességét nem vonhatta magára, az erdélyi közönséges és különös leveles házokba s ládákba is kevés
maradhatott meg őket illető. Mert azok sok pusztításoknak ki voltak tétetve. Mindazonáltal
Az a becsület adattatván a székelyeknek Szent István által, hogy száz
lóval mindenkor a királyok udvarában s oldalok mellett szolgáljanak, melyet a Ferdinánd király commissariusinak 1552-beli tudósítások bizonyít:
„Debent praeterea 100 equites de numero eorum assidue manere in Curia
Regis. Per vias tamen ter in anno mutatione facta” Engel Fortsetzung
d. Allg. Weltgesch. 49. Theil 3. B. S. 40.88 Ezáltal alkalmatosságok
esett világot látni, és ösztönt venni arra, hogy igyekezzenek magokat s
rendtartásaikat esmérni s feljegyezgetni. Úgy történt pedig, hogy azok
közül némelyeket 1533-ban a becsületes András Mátyás ámbár röviden,
szegényül és gyenge pennával egybeszedett, s ez az ő munkája, jóllehet
sok csonkasággal s némely zűrzavarral, kézbe akadott. Azonkül
A székelyeknek ugyan Szent István királlyal való egyezések alkalmatosságával a fegyverrel való hadi szolgálat mellett kötelességekké tétetvén
a széleknek őrzése is, és az ő főispánjaik mind a magok méltóságának díszére, mind szolgáló népeknek élelmére, mind a végsáncok és erősségek
fenntartására tartozó helységekből formált szélybeli ispánságoknak ispánjaivá tétetvén, minekutána a szászok Erdélybe béjöttenek, vélek, jóllehet a
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székelyek kívül, éppen a széleken és a szászok belöl, mégis ugyancsak a
széleken szomszédságba estenek, és a két nemzetnek súrlódása s a szász
nemzetnek panaszai alkalmatosságot szolgáltattanak sok királyi parancsolatoknak kelésére, s azáltal mindenik nemzet akkori környülállásainak emlékezetbe való maradására. Efelett
A magyarok viselt dolgainak és történeteknek régi írói is, kitől mint
lehetett, megemlékeztenek a kicsiny székely nemzetről, és ki mit tudott,
vagy másoktól vett és hallott, feljegyzette. Mindenik nemzetről ki igazat
írt, ki megcsalattatván nem igazat, de azt írta, amit tudott és igaznak gondolt vagy hitt. Ezek ma mint a magyarok, úgy a székelyek eredetének és
történeteinek is kútfejei.
Ezeket az írókat megválasztom a többitől és így a történetírókat két
részre osztom. Az elsőbe tészem, akár régiek, akar újak légyenek, azokat,
akik amint vették, tudták,XXXII az erdélyi nemzetekről úgy írtanak. Ezekben több-kevesebb hiba lehet, de tudatlanság hibája. Tisztességes tudatlanság és ártatlan, ahol tudom, amint az alkalmatosság hozza, megjobbítom
őket, de nem cirmolom. A másodikba tészem azokat, akik a tudatlanság felett írásokba indulatosságból, vagy csupaXXXIII irigységből illetlenségekkel
és alacsony elme viszketegségével kistafírozzák. Elébb az első rendbéliekről

I. értekeződés. Timon, Fasching, Pray balvélekedések a
székelyek nevéről és székelyek eredetéről s a
magyarokéról. Az ő hibájok megmutattatik
Kezdem a székely néven: Pater Timon azt mondja Imago Hung. Nova
98. l.89 hogy ez a szó székely őrt, őrzőt tészen. A Regeci uraságban, úgymond, a hegyek és erdők pásztorait ma is úgy hívják. Ezt támogatja báró
Apor Péterrel, mint a Timon hozzája írt első leveléből kitetszik, és egy
abban említett Bay Mihály szavaival, aki, amint írja, Scythiának némely részében követ volt. Ami az elsőt nézi, hogy a Regeci uraságban a pásztorokat székelyeknek hívnák, abban az én újabb tudosításaim szerént, ha ezek
igazak, semmi sincsen. Ami a másodikat illeti, annak hitelessége gyenge.
Mert ki volt az a nevezett Bay Mihály, ki követje volt, micsoda ország ma
az a Scythia, annak melyik résziben volt követ, és az melyik esztendőben
történt, nem adatik elé. Temondád vagy meseforma dolog, nem lehet hitele. Ezek felett az a kérdés, hogy a székelyt székelynek miért hívják, éppen
XXXII <vagy

gondolták>

XXXIII <erkölcsösségből>
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olyan gyümölcstelen kérdésnek látszik, mint az, hogy a magyart magyarnak, s a tótot tótnak miért hívják? Igaz ugyan, hogy a székelyek Szent István által Erdély szélei őrzésére rendeltettek volt elsőben, de a Szent László
király decretuma fenn eléhozott helye szerént hajdon a szélyőrzők nem
székelyeknek, hanem őröknek és déákul custosoknak, s az ő szolgálatjok
custodiának hívattanak, amint Zsigmond császár is a bereckieknek 1426dikben adott levelében nevezi: „Volumus autem, quod sicut hactenus sunt
consueti, et in futurum dicti Kenesius et Villani de saepedicta Beretzkfalva
ad faciendam Custodiam in illis confinibus, et explorationem in partibus
Moldaviae obligati sicut, et adstricti.” (Kat. H. Crit. R. A. T. XII. l. 472.90 )
Az ösvényekre vigyázók is plájásoknak hívattatnak, nem székelyeknek. A
székelyek is őrök, szélyőrzők, de az őrök és szélyőrzők nem székelyek,
hanem ha székely nemzetűek. Amennyire a régi emlékezeteken felmehetünk, a székely maga magát mind székelyeknek nevezte, talán a vélek
szövetségben lévő görögök vagy a szomszédságokban lakó oláhok még
eleinten, abból a szóból, székely, formálták a siculy nevet, s a külső más
nemzetbéliek ebből csinálták a Siculy nevet, s a külső más nemzetbéliek
ebből csinálták a Siculust.
Pater Fasching, azok közül az írók közül való, kik a székelyek eredetéről írtak, és azt állítja Vet. Dac. 78. l.91 , hogy IV. Béla király idejében a
tatárok Magyarországot s Erdélyt elpusztítván, Béla arra az akkori puszta
földre, melyen ma a székelyek laknak, a jászokat és filisteusokat helyheztette, s őket nagy szabadságokkal ajándékozta meg, és ezekből váltanak
a mai székelyek. De az igazán csak képzelt dolog, soholt semmi nyoma.
Ezzel a fenn eléadott régi írásoknak ereje, melyek a székelyeket az Attila
hunnusainak népétől hozzák le, meg nem gyengíttetik.
A tudós pater Pray Ann. Vet. Hunn. Avar et Hung.92 fennebb kezdi,
és a székelyek eredetéről való vélekedését a magyarok béjövetelének környülállásain fundálja.
a. A 306. lapon azt írja, hogy a törökök, amint Constantinus császár a
Lebediás tribusát nevezi, az a magyarok, az úzok vagy kunok, a pácinaciták és kozárok, mind ugyanazon egy eredetű nemzetek, és hogy a kozárok,
kunok és pácináciták a magyar nemzetnek tribusai, nemzetségei. Azon
kezdi azután
b. A 307. lapon. Hogy a törökök Lebédiásból kiverettetvén, onnan Atelkusuba, azaz, amint magyarázza, Moldvába, Havasalföldébe és Erdélybe
jöttenek. Mégpedig 862. esztendő táján. 321. l. Azt állítja továbbá
c. A 324. l. Hogy a pácináciták azután a törököket Erdélyből is kiűzvén,
azt elfoglalták, úgyhogy a mai erdélyiek kétségkívül azoknak a pácinácitáknak maradékjaik. Azután száll a székelyekre, s azt mondja
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d. A 388. l. Hogy IV. Béla király idejében három esztendeig pusztítván
a tatárok Magyarországot, mikor végre kimentenek, az őelőttek Magyarországra bészállott kunoknak egy része ővélek elment, más része a Magyar
Birodalom alatt maradott, és hihető, hogy egyik része Erdélybe menvén, az
Olt és Maros fejeinél szállott meg, és önként vagy kéntelenségből azoknak
a széleknek őrzését magára vállolta, s ezekből lettek a székelyek.
És így az egész utolsó állatás végre egy hihetőn végződik. Azért ez az
utolsó semmi derék figyelmetességet sem érdemel. Amit pedig elsőben az
a. alatt mond: azellen, a kunokról és pácinácitákról szóló cikkely mellé
ragasztott kun szótar93 eléggé megbizonyítja, hogy mind a kunok, mind a
pácináciták nyelvekre és így eredetekre nézve tatár nyelvűek s eredetűek
voltanak, a magyaroktól és székelyektől különböző nemzetek.

II. értekeződés. A két fő írókról Constantinus
Porphyrogenitusról és a Béla nótáriusáról közönségesen.
Különösön Constantinusról. Az ő hibái a törökökről írt
munkájában
Másodszor a b. és c., lásd az elébbi értekeződést, több figyelmetességet
érdemel. Tudnivaló dolog
a. Hogy a magyaroknak kijöveteleket két nevezetes régi író írta meg:
Constantinus Porphyrogenitus és a Béla nótáriusa. Constantinus egy 950
esztendő táján élt görög császár volt, és abban a könyvében, melyet Románnak, a fiának a Birodalom igazgatásáról hagyott,94 a konstáncinápolyi
írók XVI. darabjában emlékezik a magyarokról is török név alatt: Lebédiásból indítja ki őket Lebédiás vezér alatt, hét tribusokban és megannyi
vajdák alatt, kik között fő vajda volt Lebédiás. Lebédiásból kivereti őket a
pácinácitákkal és szállítja meg Atelkusuba. Azután ugyanazokkal a pácinácitákkal kivereti őket Atelkusuból is, és úgy szállítja meg Magyarországon, nevezetesen a Tisza, Kőrös és Temes vizei között, amint látszik, Gyula
tajékán. A másik író
b. III. Bélának, amint eddig neveztetett, nevetlen nótáriusa, amint ma
tudatik pedig Pál erdélyi püspök, Constantinus után harmadfélszáz esztendővel élt, de régi kézírásokból dolgozott. Ez a magyarokról már nem
török, hanem magyar név alatt írt egy könyvet, melynek homlokírása (titulusa) nincsen, amint az elöljáró beszédnek fején látszik pedig e volt: A
magyaroknak viselt dolgai.95 Mert ezt tészi az elöljáró beszéd fejére: Prologus
in Gesta Hungarorum. Ez az író a magyarokat Dentumogerből hozza ki,
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Susdalián Kiownál Veresoroszországon, Galícián s a havasokon által Magyarországra Ungvárnál és Munkácsnál szállítja meg.
c. Ezek közül a két írók közül nincsen senki eddig, aki Constantinust,
az idegen írót hitelesnek ne tartaná, mégXXXIV kérdés alá se merte eddig
tudtomra senki venni, a Béla nótáriusának, a hazai írónak pedig hitele,
sok hazai és külső nagy tudósok előtt, minéműek Pray s utána Gebhardi,96
Schlözer és mások, nem csak kétségbe hozatott, hanem mesének tartják.
Az igaz, hogy aki a két írót olvassa, botránkozás nélkül nem olvashatja.
Mert Constantinus soholt sem emlékezik magyarokról, a Béla nótáriusa
se törökökről, mintha két nemzetről írnának, és azonban mind a ketten a
magyarokról írnak
d. Világos az, amint mondám, hogy mind a kettő a magyarokról ír, de
igen különbözőképpen. Mert Constantinus úgy írja le őket, mint egy futó,
megverettett, gyenge, félelmes kicsiny népet Lebédiás vezérsége alatt, a
Béla nótáriusa pedig úgy, mint egy nagy, hatalmas, győzedelmes nemzetet
Álmos és Árpád vezérségek alatt.
Mit lehet itt csinálni?
Ami a Constantinus írását illeti? Azt átoljában se hitelében meggyengíteni, se egyedül bizonyos vezérnek a magyarok béjövetelének leírásában
nem lehet felvenni. Mert
a. Ugyanazokról a törökökről, akikről ő írt, írt az atyja is, a bölcsnek
neveztetett Leó császár,97 és jobban s tisztességeseben pedig, mint a fia,
mert őket nemeseknek, vitézeknek, s az hadi mesterségben oly dicséreteseknek tartja, hogy arról maga vezéreinek leckét írt elejekbe. Ugyanazokról
a törökökről továbbá, kiket Constantinus megírt, más görög és napnyugoti
írók is emlékeznek, de a mi hazai törénetíróink közül ugyan, kivévén az
1533-beli kézírást, egy se emlékezik. Ellenben
b. Ha megnézi az ember, az egész Constantinus írása teli hibákkal.
Legelébb mindjárt
A III. részben azt mondja, hogy a török nemzet, amint ő érti, a magyar,
a pácinácitáktól sokszor megverettetett, és csaknem egy lábig levágattatott.
Ez ellenkezik minden írókkal és a magyaroknak nagy nemzeti erejekkel és
ahhoz képest azután tett sok jeles viselt dolgaikkal.
Szomszédjaikat két helyt említi, a XIII. és XL. részben, és a déli szomszédjokban különbség vagyon.
A XXXVIII. részben Lebédiás vezérsége alatt hozza ki őket, és Lebédiást
fő vajdának nevezi a több vajdák között. Azt mondja, hogy a Lebédiás
után következtek is vajdák voltak, és hogy Lebédiás lett volna a törököknek fővezérek, ezek minden más történetírók ellen vagynak. De alább
XXXIV <Krisis
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maga is ugyanabban a részben azt írja, hogy Lebédiást a kozárok kágányja
magához hívatván, hogy fejedelemnek tégye, Lebédiás Álmossal s Árpáddal, a fiával mentette magát, hogy azok nálánál elsőbbek, és a fejedelmi
méltóságra mind okossággal, mind vitézséggel, mind tanáccsal méltóbbak
volnának.
Ugyanott azt írja a törökökről, hogy a kozárokkal három esztendeig
laktanak együtt, de azelőtt vélek vitézkedtenek, és a kozárok fővezére
Lebédiásnak vitézsége hírét s nemes születését hallván, egy kozár leányt
adott nékie feleségül, de a magtalan lett. E több három esztendei időnél.
Ugyanabban a részben azt mondja, hogy az mazarok és úzok (kun nemzetek) 50 esztendő előtt kihajták az ő helyekből (Lebédiásból) a pácinácitákot
és ezek akkor jövén Atelkusuba annak ma, 950-ben ötvenöt esztendeje.
Két-három rend a különbség s oly nagy szunnyadozás! De csak szunnyadás.
Ugyanazon részben. Hogy a magyaroknak Atelkusuba lett megtelepedések után egynéhány esztendőkkel a pácináciták esmét megkergeték őket
az ő fejedelmekkel, Árpáddal együtt. S úgy mentenek Nagy Morvába.
Alább pedig, a következő XL. részben ugyanazt a dolgot így írja le,
hogy a magyarok hadba menvén, otthon nem létekben a pácináciták Simeonnal ellenek menének, s az ő házok népét elveszték, akik védelemre hon
hagyattanak volt, azokat megfutamtatván. A magyarok azért visszajövén,
s földeket elpusztítva, üresen találván, azon a földön telepedének meg,
melyen mai napig is laknak. Ez a két eléhozott hely ugyanazon esetről
szól. És az elsőnek egyik részibe hamisnak kell lenni. Mert a másodikból kijő, hogy nem voltak otthon a magyarok seregei, hanem csak akik
védelemre hagyattak otthon, és ezek között nem lehetett Árpád, akinek
lakhelye Munkácsnál volt.
A XXXIX. részben azt írja, hogy a kabarok és kozárok között had támadván, az első rész (a kabar) nyertes lőn. A meggyőzettek (kozárok) közül
pedig némelyek levágatának, s a törökhöz menvén, a pácináciták földein
telepedének meg, azaz Atelkusuba, amely földön akkor a törökök, mikor
pedig Constantinus írt, a pácináciták laktanak. És ugyanott s alább is a
XL. részben, ahol a 8 nemzetségeiket is elészámlálja, világos, hogy nem a
kozárok verettek meg, s mentek a magyarokhoz, hanem a kabarok.
Ugyanott azt mondja, hogy 8 nemzetségek volt az elszakadt kabaroknak, s mindjárt tőbe utána azt veti: És azok között a kabarok 3 népei között
ma is egy fő vagyon. Nyolc nemzetség s három nép.
A XL. részben azt mondja, hogy a törökök pusztán kapván lakhelyeket,
elmenének és azon a földön telepedének meg, melyen mai napig is laknak.
Mint feljebb megmondatott arról a tartományról s vizekről pedig, melyek
a Maros, Temes, Kőrös és Tisza, azután emlékezik, és alább van rólak szó,
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nem feljebb. De ő szunnyadoz és azt írja, hogy feljebb megmondatott.
Ugyanott alább. Az Árpád gyermekeiről szól. Feljebb említi Liuntikát,
aki a törököket Simeon ellen vezérlette, itt pedig nem emlékezik róla. Azután azt írja, hogy akkor, mikor írt, 950. táján Phaticin uralkodott, az Árpád
unokája, holott az írók szerént is bizonyoson akkor Toxus uralkodott, a
Géza apja, a Zoltán fia, ki Árpád fia volt. Itt éppen idejebéli dologban
hibázik.
Ezeket a némely szunnyodozásait Constantinusnak nem azért említettem, hogy őtet cirmoljam, rágalmazzam: távul légyen! Akárhogy írt légyen
is, de az atyja, Leó nagy oszlopot emelt a magyar nemzetnek, ő pedig a magyarok viselt dolgaiba olyan világosságot hozott, mely nélkül annak egy
nevezetes részibe setétség volna. Igenis! Volt Lebédiás, voltak a törökök,
mint a magyar nemzetnek egy tribusa vagy nemzetsége, mely töröknek
neveztetett. Lebédiásból kinyomták őket a pácináciták, Atelkusuba (Moldvába) jöttek, onnan ismét kinyomták, s úgy mentenek Magyarországra,
akkori Morvába lakni, sat. Ezek igazok! Így a Béla nótáriusa is!

III. értekeződés. Pál püspök hibái
A magyarok viselt dolgai írójának minél kisebb karú ember volt Constantinus császárnál mind hibái, mind virtusai annál nagyobbak.
Az I. részben mindjárt a scythákról amit ír, nem oda való. Regino98 s más
oskolai tudományokat és tudatlanságokat mutagató írók után írta. Lásd
Kornides Vindiciae 226. l.99
A II. részben látszik, hogy az orosz krónikákat nem olvasta volt, az hungarus nevet éppen gyermeki módon Ungvárról hozza le. E gyermekség.
Etymologizálás.
A III. részben az Álmos genealogiája, az ő anyja álmából vett Álmos
neve: Nem hihető!
A IV. részben az Álmos ábrázatja, szeme, keze, ujja leírása a Hármas
Históriában lévő trójai had írójától Dares Phrigiustól100 vétetett. Lásd Vindiciae 32. l.
A VIII. részben az Álmos biztató beszéde, s a XX. részben a Menumorat
izenete Curtius101 követései s.a.t. De ezek ahhoz képest kicsiny hibák. Ki
az a tudósok közül, aki maga olvasását, rhetorikáját, az ő szóbeli elmés
kritikáját, ki egyiket, ki a másikat nem szeretné mutogatni?
De amit az izgága nagy tudósok nagyobb hibának és éppen eltűrhetetlennek tartanak benne az, midőn az elöljáró beszédben azt erősíti, hogy
bizonyos írásoknak nyomán ír, és a XLII. részben azt mondja, hogy aki
azoknak nem hinne, meggyőződhetik a köznépnek a magyarok tetteiről
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való énekeikből. Én ezt a mondást, ha hiba volna is, de nem tartom, megengedhető hibának látnám. Mert tudnivaló dolog mind az, hogy a régiek
a viselt dolgoknak emlékezetét énekekben tartották fenn, mind az, hogy
amely népeknél az írás mestersége nem közönséges, azoknál az emlékező
tehetség nagyobb volt, mint nálunk s ma is nagyobb, mind az, hogy az
ember se nem láthat, se írásból nem olvashat sok dolgot, hanem azt mások
szava után mint igazat hinni kell írás nélkül is, mint néha az apjának s
nagyapjának nevét is, csakhogy egy világos igazsággal ne ellenkezzék. De
éppen nem hiba. Mert az első szava az utóbbival nem ellenkezik, mivel
az azt tészi, hogy olyan hiteles írásokból vette, melyek a közénekekben
fennmaradott közönséges tudásával is a nemzetnek megegyeznek, a közönséges tudásra, publicitásra fog. Annál inkább és ellene mondhatatlanul
azért, mert ugyanott a XLII. részben utána veti, hogy a Botond vitézségéről
s több hasonlókról azért nem ír, mert a hiteles kézírásokban nem találta
feljegyeztetve, ámbár a közönséges énekekben annak is fennmaradott emlékezete.
De legnagyobb hibája Pál püspöknek az, hogy igen világoson tisztán
és igen sok dolgot írt, mely más történetírókban vagy nincsen, vagy pedig
némely régibb és új írókkal talán ellenkezik. Ami az elsőt nézi:
a. Olyan tisztán, jó renddel és egybefüggéssel írt a tiszteletet és háládatosságot érdemlő író a történetek velejére nézve, hogy az csuda. Mint
Leó császár a magyarok taktikájában midőn arról ír, hogy űzik a megvert
elleneséget, és mikor békélnek, hogy tesznek elébb igen tűrhető pontokat
fel a békességre, azután azt, hogy nehezítik addig, míg egész céljokat elérik, úgy Pál püspök is úgy írja le Álmost s utána Árpádot, mintha éppen
a mai nagy herosok lelkével bírt volna. Megveri az ellenséget, nem pusztítja el, hanem adót vét fel, népeinek zsoldot fizettet, köntöst, minden úti
készületeket, marhát, tevét, lovat adattat, a föld népit útkészítésre hajtja
a havasokra, és hadi segedelem népet vészen fel s viszen magával közülök. Szklénár úr igen tudós ember. Lásd a Hypercritikonyját,102 nem nagy
katona lehetett, s nem tudta az orosz írókból, hogy Veresoroszországba
akkor nem volt újság a teve, úgy a martinyesti ütközetet se érte volt még,
hogy megtudhatta volna, hogy szokták volt, és szokták a mi időnkben is a
láncokat a szekereken hurcolni a tábor után. Hogy lett volna olyan bölcs
hadi mester, és hogy tudta volna ezeket s a több szép dolgokat a jámbor
püspök maga fejétől gondolni? És úgy pedig, hogy a történeteket vévén, a
mesének színe-bűze ki ne tessék rajtak.
b. De ami a másodikat nézi! Megengedhetetlen hiba volt a jámbor jó
püspökben az is, hogy nem volt próféta és előre által nem látta, hogy egy
Schwarz103 az ő írásából azt fogja kihozni, ámbár minden fundamentum
nélkül, hogy a magyarok a keresztyén hitet a napkeleti anyaszentegyháztól
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vették, és hogy Stilsing s utána Pray tudós urak hasonlóképpen fundamentum nélkül, de buzgóságból arra vetemednek, hogy azt állítsák, hogy
mind az erdélyi gyulák, mind az erdélyi magyarok pácináciták voltak s a
maiak is azok, és a Szent István király anyja is pácinácita tatár kisasszony
volt. Nemkülönben, hogy azt se látta által, hogy ámbár az erdélyi nemes
szász nemzetnek nemzeti igazságai tiszták és erősek, de egy szívet felmagasztaló egyenlőség lelkétől felmagasztaltatott világ polgárának, egy tudós
metapolitikus úrnak haszontalan igyekezetének, hogy Erdélynek meghódoltatását a szászokra ruházhassa, botránkozására fog lenni, és azért őtet,
becsületet, emberséget, kegyességet s minden illendőséget levetkezvén az
egész világ előtt bolondnak, mesézőnek, s egy paraszt tudatlan svéciai meséző emberhez hasanló meseembernek,104 és ami több, Isten káromlónak
fogja mondani. Még
c. Egy nagy hibája vagyon talán a jámbor jó tudós püspöknek, hogy
Constantinusszal ellenkezni láttatik. A nagy tudós urak, nevezetesen Katona és Engel105 úr a két írót egyeztetni akarják, de nehezen akar menni
a dolog! Én azt látom, hogy nem ellenkeznek, de különböznek. A Béla
nótáriusa a Nagy Magyarországból kijött magyar sereg nagy testének kijövetelét s útját írja meg, Constantinus pedig annak egyik tribusának Lebédiásból való kijövetelét és útját. De egyik író se tudott a másikról semmit,
azért némely részben mindenik zavar. És nem is lehetett különben: mert
mindenik csak egyik-egyik részén kezdi a nemzetnek, s végre egészet csinál belőle. Nézd meg Constantinust. Abból a maroknyi népből, melyről
a III. részben azt írja, hogy csaknem egy lábig levágatott, azután, mikor
Magyarországra viszi, nagy népet csinált, pedig őket tulajdonképpen csak
a Tisza, Kőrös, Maros és Temes vidékire szállítja. De hát ha az a Lebédiás
serege az egész nemzet volt? Mert hét tribusból állott! Nézd meg a kazarok
nemzetét, egy tribusa, a kabaroké, elszakad közüle, és a XL. rész szerént az
az egy tribus is 8 tribusból áll, 8 vezére van. A magyarok nagy seregéhez is
szakad a kunokból egy tribus, és ez is 7 tribusból áll, hét vezére van, s ott,
ahol béjöttek, az ország szélibe szállíttatnak, ma palócoknak hívattatnak,
nem kozárok, hanem amint a magyarok kunok, amint pedig az oroszok s
talán magok magokat hívták, palócok. De ha egy agyafúrt tudós vagy, azt
mondod talán, hogy akkor még, úgy mint 1061 esztendő előtt nem lehettek
kunok, mert az íróknál a nevek elébb 1061-ben fordul elé. Helyes! Azokban
a könyvekben és levelekben, melyeket olvastál, legelső emlékezet vagyon
az oláhok nevéről 1027-ben, a kunokéról 1061-ben, egy erdélyi püspökről
1103-ban, egy vajdáról 1175, a te szüle apádról talán példának okáért 1650ben, és így azelőtt a te házad neve, se azok a hivatalok és nemzetek nem
voltak. Ítéld meg magad a logikát és krísist.
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Az erdélyi püspökről az az 1103-beli első emlékezet sem mondja, hogy
az volt az első püspök, és hogy akkor állíttatott fel a püspökség. Azért
tehát, hogy az ezelőtt voltak nevei s azokról való tudósítások elvesztek,
vagy még meg nem találtattak, nem lehet kihozni, hogy ezelőtt nem voltak,
sőt kitetszik, hogy voltak, mivel ez nem mondatik elsőnek. Így a kunok is.

IV. értekeződés. Atelkusu micsoda hely volt
A mai magyarokra és székelyekre nézve a fenn a., b. alatt eléhozott
állatásaiban Pray úrnak az a legnevezetesebb, hogy Constantinus a Pray
úr vélekedése szerént Atelkusun Moldvával együtt Erdélyt is érti, és mikor Atelkusut a magyarokkal elfoglaltatja, ezekután pácinácitákkal telepíti
meg, s akkor végre Erdélynek a pacnácitákat teszi urokká. Igaz-é ez, hogy
a Lebédiás magyarjai valaha bírták Erdélyt, s a pácináciták utánok valaha
Erdélyt megszállották, és István királyig ott laktanak volna. Micsoda hely,
melyik ország volt az az Constantinustól úgynevezett Atelkusu? Ebben
legelső bíró Constantinus lehet, aki
A XXXVIII. részben azt mondja, hogy a törökök Lebédiásból kiverettetvén, Atelkusu nevű helyeken vették lakhelyeket, melyen akkor, mikor
Constantinus írt, a pácináciták laktak. Alább pedig, hogy a pácináciták
helye, melyen elébb a törökök laktak, az ott lévő folyóvizekről neveztetik,
melyek a Barulh, Kubu ma Bog, Trullus ma Neszter, Brutus ma Prut és
a Szeret. És így az a hely, melyen a Lebédiásból kijött magyarok elébb
megszállottak, a nevezett vizek közi hely volt, nem Erdély. Kezdődött
Constantinus szerént felyül a Szeretnél, alább a Duna mellett Disztrával
szembe, s a Duna alsó részinél nyúlt le, felkanyarodván Veresoroszországig és elnyúlván Szárcselig. Ezt foglalták el elébb a törökök, azután a
pácináciták. Még feljebb is azt mondja
A XXXVII. részben, hogy a pácinácitáknak nyolc themáji közül négy a
Dnieperen túl feküdt Ázsia felé, négy pedig innen. Ezek közül az innen
fekvők közül az első a Piaczi Kopon, és az a thema Bolgárországgal határos.
És így e kezdődött a Szeretnél Disztrával szembe, legszélyül, a második
themáról azt mondja, hogy ez az Gyla thema volt, az elsőn alól feküdt.
Tehát a Duna mellett lefelé kezdődvén ment Nesterfejérvár felé. És azt
mondja róla, hogy a törökökhöz, azaz a magyarokhoz legközelebb feküdt,
négynapi járóföldre. A harmadik és negyedik thémát Oroszország felé
tészi. És a Gyla themájáról írja, hogy a törökök véle észak felől határosok.
Ezekből úgy látszik, hogy világos az: elsőben, hogy mikor a Constantinus magyarjai Lebédiásból kiköltözvén Atelkusuba jöttek, nem jöttenek
Erdélybe, hanem Moldvába s Bessarabiába, ahol a mondott vizek folynak.
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Másodszor, hogy a pácináciták is mikor Atelkusut elfoglalták, nem foglalták
el Erdélyt, mert éppen csak azt a helyet foglalták el, ahol a magyarok laktak s amelyet üresen hagytak. De Constantinus szerént a magyarok akkor
se foglalták el Erdélyt, mikor Atelkusut odahagyták, mert Nagy Morvába
mentek, s nevezetesen a Tisza, Kőrös, Maros és Temes vizei mellékére, de
ebbe már Constantinus nem tiszta, és úgy látszik, hogy a Lebédiás törökjeit
az Árpád magyarjaitól itt már nem tudja megkülönböztetni.
De némely tudósok látása szerént mintha valami nyomát találná az
ember Constantinusban annak, hogy Erdélyt akárhogy elfoglalták akkor
a pácináciták! Mert az a tribusa a pácinácitáknak, mely legközelebb volt
a törökökhöz, és csak négynapi járóföldre feküdt tőlek, Gylának hívattatott, és Erdélynek is voltak Gyula vezérei, nagyobb és kisebb Gyula, s
nagyobb Gyula éppen Constantinus idejébe élt, Konstáncinápolyban volt
és megkeresztelkedett. Azért, mivel a pácinácitáknak egy tribusát Gylának
s az erdélyi vajdát is Gyulának hívták, mintha gyanakodni lehetne, hogy
a pácináciták Gyla tribusa vagy themája Erdélyben is lakott, s az erdélyi
vajda Gyula is pácinácita nemzetű volt.
Ez az okoskodás olyan erőltetett s olyan gyenge, hogy magában cáfolást
se érdemlene, mert se nem bizonyíttatik, se az emlékezetek krónikáival
nem egyezik. De ellenben vagynak ellene valóságos bizonyítások mind
arra, hogy Erdély Magyarország volt és annak hívattatott, mind arra, hogy
mind a keresztyénné lett erdélyi vajda nagyobb Gyula, mind a kisebb magyarok fejedelmei voltanak.

V. értekeződés. Gyuláék nem pácináciták, Erdély nem
Pácinácia
a. Ademarus Cabanensis,106 amint hívják, XI-dik százban élt író, midőn kisebb Gyula megverettetéséről s elfogattatásáról szól 1002-dik esztendőben, így szól: „István is, a magyarok királya hadat indítván Fekete
Magyarország ellen, azt az egész földet erővel, félelemmel és szeretettel
megtéríté. Pray Ann. R. H. 1 p. 17.”107 Erdélyt Ademarus Fekete Magyarországnak nevezi, mint erdős tartományt. Tessék megjegyezni, hogy Pray
hibát talál Ademarusban, miért nevezi Erdélyt Fekete Magyarországnak,
de az okát nem írja meg. Az oka az, hogy miért nevezi úgy, s a fáj a tudós
úrnak. De csak bizonyos az, hogy úgy nevezi, és akár fekete, akármilyen
volt, de Magyarországnak hívattatott. Nem csak hívattatott pedig, hanem
valósággal az is volt. E meg bizonyosodik abból, hogy tudnivaló dolog,
hogy nagyobbik Gyula erdélyi vajda volt, ezt a Gyulát pedig Zonaras Annalesseinek 16. könyvében108 magyarok fejedelmének nevezi, így írván:
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„A törökök, megmondottuk pedig feljebb, hogy a magyarokat úgy hívják,
akik különben a római tartományokat fel szokták volt kóborolni, egy ideig
nyugvának. Mert az ő vezérek, Bologudes(!) és egy résznek fejedelme, Gylás
a császárhoz menének, és mindketten megkeresztelkedvén, s a keresztyéni
hitnek titkaiba béavattatván, patríciusi méltósággal felruháztatva s pénzzel megterhelve menének haza, egy püspöket elvivén, aki által sokon Isten
esméretére jutának. És Gylás megmarada a hitben, és békességet tarta. A
másik, Istennel tett szövetségét megrontván, a rómaiak ellen hadakozék,
és a frankok ellen is azt probálván cselekedni, elfogattaték, s keresztre
szegezteték.” Itt az író magyarokról szól, kik közül egyik Bolosudes, a magyarok vezérének, és a másik, úgymint Gyula, Magyarország némely része
fejedelmének, és egyszersmind Bolosudes vezérnek, Gyula pedig fejedelemnek
neveztetnek. Ugyanezt írja bővebben rólak Scylizes Kuropálak109 és Gyulát tisztán törökök, nem pácináciták vezérének nevezi. És így Erdélyben
se a Lebédiás törökjei, se a pácináciták nem laktanak, hanem a Tuhutum
magyarjai, s a magyarok fejedelmei azelőtt is, hogy kisebb Gyula 1002-ben
feltámodván meghódoltatott. Ugyanis azelőtt a támadás előtt nyilván és
békességesen bírta Szent István király Erdélyt, melyet bizonyít az, hogy
999-dik esztendőben Szent István király még hercegségi állapotban lévén a pártütő Kupát négybe tagoltatja, s négy tagjait birodalmának négy
részibe küldvén, Erdélybe is egyik tagját küldi Fejérvárra, melyet az 1533beli kézírás Gyulavárának híva.
Ennek a történetnek a tudós Pray úr bizonyításokkal ellene nem mondhat, de hitelét gyengíteni kívánja. Azt mondja Ann. R. H. P. I. p. 5,110
hogy nem hihető, hogy Kupának egyik tagját Erdélybe, Gyulavárába vitték volna, mert akkor Erdélyt pácináciták bírták. De megfordítom, s azt
mondom, hogy a Kupa tagját Erdélybe, Gyulavárába vitték, s a kapura
szegezték a Szent István parancsolatjából, melyet minden régi írók egyaránt bizonyítanak. Tehát 999-ben is, mint azelőtt, Erdélyt a magyarok
bírták, nem a tatárok, milyenek voltak a pácináciták. Mely a fenn eléhozott
helyekből már világos.
Ezeket eddig a Pray úrtól állított két feltételekre, hogy Atelkusu neve
alatt, amint mondja, Erdély is értetik, azért mikor a Lebédiás serege Atelkusuba szállott, Erdélybe is megtelepedett, s mikor a tatárok azt onnan
kikergetvén Atelkusut elfoglalták, Erdélyt is elfoglalták. Erre a vélekedésre könnyen hajlott Pray úr, mert abban a hibás feltételben volt, hogy
a magyarok s azok a tatárok a kunokkal együtt mind azon egy eredetű
magyar nemzetből valók voltanak, de már ma, mikor megbizonyíttatott a
felsőbbekben mindaz, hogy a kunok és pácináciták tatár és nem magyar
eredetűek voltanak, mindaz, hogy Erdély sohase volt Atelkusu, és Erdélyt
béjövetelektől fogva Szent István királyig magyarok bírták és lakták, mind
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a két Gyula s a Szent István király anyja is magyar nemzet voltanak, a Pray
úr vélekedése nyilván nem igaz.
Ezen a tévelygés nyomán ment Pray úr után Gebhardi úr Geschichte
des Reichs Ungarn, und damit verbündenen Staaten.111 Nevezetesen 3. D.
XXXV. K. I. cikkelyében. Ez az író többre ment Pray úrnál és Erdélyt Szent
István király idejében s azután is, a szászok béjöveteléig a tatárok kezében
hagyja. De a tudós jó úr hibázott, mint nem csak a mondottakból megtetszik, hanem a következőkből bővebben is meg fog tetszeni. Tudatlanság
hibája, olyan nagy kiterjedesű tudós munkában Gebhardinak engedhető.
De Schlözer úrnak az ő csúfondáros sértegetésiért meg nem engedhetni.

VI .értekeződés. Schlözerről közönségesen
Ez az úr, mint feljebb említtetett az erdélyi nemes szász nemzet kérésére, annak nemzeti igazságainak védelmére egy ABC-t112 adott ki. Ebben
az ABC-ben a szerző tudatlansága igen nagy. A tudatlanság, amint én vélem, az apró piaci folyó munkákban és a nagyobbakban is, milyenek a Pray
és Gebhardi uraké, lehetetlen lévén a munka nagysága miatt annak minden kisebb részére egyenlő figyelmetességet fordítani, megengedhető hiba,
de a szerzőben igen szarvas és megengedhetetlen. Mert elsőben tárgya
igen kicsiny volt, úgy, mint az erdélyi szász nemzetnek némely közönséges
igazságainak védelme, és az arra avégre szolgáló készületeknek eléadása.
Azután, mint maga írja, 1792-tőtől fogva készül, s az ABC-jinek minden
betűin egy-egy esztendeig dolgozott. Ezen kívül, amint hallom, nagy és
széles oskolai tudománnyal bíró, világot, országokat és nemzeteket látott
ember, magának régi és új készületei, a göttingai királyi híres könyvesház az ő szolgálatjára nyitva, úgy Erdélyben a nemes szász nemzetnek
leveles házai, a tudósoknak gyűjteményei mind parancsolatjára készen,
nem hallgatván azt is el, hogy Göttingában és nevezetesen a maga hallgatói között akkor igen számos derék nemes gondolkodású erdélyi nemes
ifjak voltanak, akik mindenben készek lettek volna segítségére, és az ő
esméretinek világát terjeszteni. De kiváltképpen az egész világ előtt egy
olyan cégért tészen a kritika név alatt ABC-jinek homlokára, melynek az és
annak foglalatjának rendi nem csak meg nem felel, hanem azzal egészen
ellenkezik. Amely munkának azt a cégért felette látja az ember, abban mit
vár egyebet, hanem igazat? Igazat a betű és szó írásában, igazat a szók
jelentésében, igazat a kimondásban, és a nyelvnek s beszédnek zűrzavar
nélkül maga tisztaságában való megtartásában. Ezek felett igazat a történetekben, az azok rendibe magokat előadó homályoknak, kérdéseknek,
kétségeknek, más nagyobb-kisebb írók balvélekedéseiknek értelemmel és
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a logika szoros törvényei szerént való megítélésében és kifejtésekben, s az
eredeti kútfejekből tisztán való merítésben. Kiváltképpen pedig azt várja,
hogy a munka indulatosságnak, részrehajlásnak, sértegetéseknek, elmeviszketegségeknek, mások illetlen szidalmazásának, annál inkább az illetlenség, embertelenség, és a közönséges társaság arany kötelének megsértésére szolgálható s vétkes rosszindulatra magyarázható mondásoknak s
a különböző rendek és nemzetek között egyenetlenség magvait elhinthető
kifejezéseknek s tüzes szikrázásoknak még árnyékától is üres légyen. Ez
az író mindezeket a törvényeit a kritikának megrontja. Megrontja pedig
számtalanul eleitől fogva és oly sűrűn s olyan helytelenül, hogy az ember
egy úgynevezett kritikus munkában nem győz bámulni rajta. Magát a
munkát kell megolvasni, aki ezekről egészen meg akar győződni. Tessék
akárhol kezdeni azt az ABC-t, legelöl mindjárt a homlokán kezdvén példának okáért: Nincsen aki ne tudná, aki Erdélyt esméri, hogy Erdélyben
a sokféle nemzetbéli emberek között az ország rendeit az igaz kritikus
nyelven szólván, csak három nemzet tészi, a magyar, székely, szász (és az
oláh). Úgy azt is, hogy Erdélyben mind magyartól, mind székelytől, mind
szásztól nemzetére nézve különböző sok német vagyon, a vitézlő nemes
katona renden, a királyi felséges kamaránál, a királyi felséges szolgálatban,
sok nyerges és más becsületes mesteremberek, némely korcsomárosokig és
kéményseprőkig a városokban. Más német ma Erdélyben nincsen. Már
tessék magának magát a kritikus úrnak megítélni, hogy okoson és kritice
vagyon-é írva annak a kritikus ABC-nek homlokára ez: Az Erdélyben való
németek történeteire kiszemelt gyűjtemények. Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Magyarázhatja és mentheti magát,
de éppen akkor már megesméri maga, hogy hiba. Amit tisztán, jól írtál,
azt nem kell magyarázgotni, s amit igazán írtál, mentegetni. Szólj, írj jól,
tisztán, igazán, ne hibázzál, s nem kell nékie se mentség, se magyarázat.
A legelső lépés mindjárt rossz kritika. Ennek a kritikus írónak nem csak
botlásai, hanem botorkázásai is igen sokak és nagyok, végre ugyan vádoskodássá válnak. Rendiben kellenék őket elévenni, de a semmi se volna
egyéb, hanem egy gyermeki tépelődés, melynek se vége, se hossza nem
lenne. És én részemről azt se hozzám méltónak, se az igazság kikeresésének és helyes eléadásának legjobb módjának nem tartom.
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VII. értekeződés. Hogy Erdélyt István király után is
magyarok bírták
Még azokat illetném, némely értekeződéseket bocsátok elöl:
A kritikus író, mint újmódi derék kritikus, abban, hogy a törökök s utának a pácinácita tatárok Erdélyben laktak, és Erdélyt Szent István királyig
bírták, az eredeti írót, Constantinust elmellőzvén, csak Pray urat követi,
őhozzája veti a hátát, és ez a legnagyobb kritikai hiba, az kútfejet meg
nem nézni. De többre mégyen Praynál és azt mondja, hogy a magyar
királyok Szent István király után se bírták Erdélyt még 200 esztendeig.
Feljebb, amint vélem, meg vagyon bizonyítva, hogy Erdélyt Tuhutumtól
fogva Szent István királyig az Árpád magyarjai s az ő fejedelmeik bírták,
és hogy nagyobb s kisebb Gyula magyarok voltak, kisebb Gyula idejében is
Szent István király bírta. Már azt az említett 200 esztendőt illetem, a kisebb
Gyula után való időt.
Feljebb 1002-ig jöttem volt le, mikor Szent István a kisebb Gyulát meghódoltatván, Erdélybe Zoltánt tészi vajdának. Azután mindjárt
1004-ben a bolgárokat s Keánt, a vezéreket Erdélyben megveri, Keán is
elvész, mint Bonfinius113 bizonyítja.
1021-ben a Szent király Erdélyben a maga népét a béütő bessusoknak
szándékokról meginti. Lásd Carthuitiust.
1030 táján a sót Erdélyből a Maroson Szent István királynak hordják, s
azt egy csanádi, akkor marosvárosi fő ember, Akhtum elvészi „Et usurpabat sibi potestatem super sales regis descendentes in Marusio” S. Gerhardi
Scripta et Acta 318 l.114
1049-ben Zoltán meghalván, I. András az országot három részre osztja,
harmadát Erdéllyel együtt testvérének, Bélának adja. Azután Béla a pogányságra visszatért urakat levágatja, a székelyek között a pogány régi
neveket eltörli. Lásd az 1533-beli kézírást és Szent László Decr. 3 K.
1070-ben Gyula, kunok fejedelme Osult, a maga kapitányát Oláhországból Erdélyen küldi által Magyarországra. Bonfini világoson így ír:
„Ezek a hitetlenek, a géták földének abban a részében laknak vala, mely
ma Oláhországnak hívattatik.” És alább „Salamon uralkodása alatt is, mikor
még az atyafiszeretet és egyezség megvolt, ez a nemzet nagy kárt okozott
volt Magyarországnak. Mert Erdélyen jövén által, s a Kárpát hegyeit meghágván, Bihar vára megyéjéig messze kinyargalódzott és prédált vala.”
1581-beli kiadás 208–230. l.115
1086-ban a kunok vezére, Kutesk igen vágyik Erdélyre – Transilvaniae
dominatus cupidissimus – Salamon néki azt ígéri, hogy ha őtet megsegíli,
Erdélyt nékie adja, s az ő léányát feleségül veszi. Thuróczy II. 56.116 Tehát
1086-ban is Erdély nem a kunoké volt, hanem Salamoné. Amit pedig Ku-
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tesknek ígér, azt tartom, hogy az az üres föld volt, melyet azután II. Géza a
szászoknak adott. Mert a több részében már akkor a magyarok s székelyek
és oláhok laktanak. Azután
Szent László fundálja a Kolosmonostori apáturságot. Bizonyítja Erzsébet királynénak 1341-ben költ kéznél lévő levele: „Quod quia monasterium
Beatae Virginis de Kolosvár, fundatio Sancti Regis Ladislai existit.” (a.
Sőt Szent László maga mondja, hogy I. Béla fundálta ezt az apáturságot,
és Szent László nagyobbította s gazdagította. Ez a IV. Béla diplomájából
kitetszik, mely megvan Szegedinél.117 )
1096-ban Lőrincz milkovai püspök, a sepsi, kézdi, orbai székely székek
dékánjainak ír és inti őket, hogy a népet alamizsnára, és a lófő és gyalog
rendeket buzdítsa szent hadra. Lásd feljebb
Tedd hozzá ezekhez az 1533-beli kézírásból, hogy I. Béla, Álmos, Szent
László, Kálmán Erdélyben járnak mint hercegek, Kálmán Erdélyből vesz
feleséget, Piroskát, Szent Lászlót a tatárok megfutamtatják, Budvárát eltörlik, sat. És így
A XI-dik százban is Erdélyt magyarok és székelyek lakják és bírják, a
pácinácitáknak és kunoknak, mint Erdély urainak s lakosainak se hírek, se
nyomok, a XII. században annál világosobb.
Már ekkor 1103, 1113, 1119, 1133, 1134, 1143, 1166, 1185 esztendőben az
erdélyi püspököknek neveket fenntartották az emlékezetek. Lásd Szeredai
Ser. Epp. Trans.118
1143 táján II. Géza a szász nemzet eleit béhívja s megtelepíti, csakhamar praepostat is nyernek, virágoznak a nagy tatárjárásáig IV. Béla idejében, hogy kunoktól vagy pácinacitáktól valami bajok lett volna, legkisebb
nyoma sincsen, sőt ellenkező vagyon. Mert meggazdagodnak, a vármegyéken sokan közülök jószágosok lésznek. A magyarok közt
Erdélyben vajdák vagynak 1171-ben Leustacius vajda az országot békességben hagyván, az erdélyi néppel a görög császár segítségére mégyen
Ázsiába, vitéz szolgálatjával dicséretet nyér. Bizonyítja IV. Bélának 1230ban költ levele.119 És így
Hogy Erdélyt a XI-dik és XII-dik százban is mind Szent István, mind
a következett királyok bírták, magyarok és székelyek lakták, és se nem
kunok, se nem tatárok, abban semmi homály.
Már ez így lévén, a kritikus írónak egész fundamentuma, melyet az
ABC-jében feltett, és amelyen a munka épül, minden vetélkedés nélkül
magától leomlik: jegen épült volt s elolvasztotta az igaznak szele, az épület
darabjai, részei ott hevernek omlásig a porban. Az igaz az, hogy Erdélyt
a szászok béjövetelek előtt is a mai magyarok és székelyek elei bírták, magokat és Erdélyt s azt a földöt is, melyet azután II. Géza a szászok eleinek
adott volt, és amelyet a magyarok béjövetelekor vitézségekkel s vérekkel
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nyertenek volt, mind a tatárok, mind a kunok s bessusok és bolgárok ellen
a magyarok és székelyek oltalmazták s a Szent Koronának ők tartották
meg.

VIII. értekeződés. Miért hozta bé Géza a szászokat
De ha úgy vagyon, hogy a magyarok és székelyek Erdélyben laktak, s
Erdélyt meg tudták oltalmazni és tartani a királynak és Szent Koronának,
mi szükség volt tehát a szászok eleit béhozni? Nem a csupa fejiből kell
az embernek a dolgot csinálni, hanem a fejit a dologból főképpen, amint a
dolog vagyon. Tudnivaló dolog
a. Hogy a magyarok kijövetelekkori időkben keresztyének és nem keresztyének közt a nemzetségeknek magok bátorságok megtartására való
módok között egy nevezetes mód volt az, hogy magokat az országnak a
közepére vonván, földek széleit, kivált az ellenség felől jó darab földön
pusztán hagyják, és azt azután idegen népekkel telepítsék meg. Ezt tészi
az
b. Hogy a pácnáciták és szomszédjaik körül olyan távol voltak egymáshoz. Ma egy közönéges kritikusnak képzelhetetlen dolog, hogy a pácináciták az ő szomszédjaiktól, némelyiktől, mint példának okáért a törököktől
4 napi járóföldre voltanak, Uziától és Khazariától ötre, Alániától hatra és
Morduától éppen tízre. (Const. De Adm. Imp. XXXVII. R.120 ) És itt azt
jegyzem meg, hogy a pácináciták Morduától 10 napi járóföldre vagynak,
Nagy Magyarország Morduán még túl van, mert Iulianus pater Morduán
jött által, mikor hazajött, és 15 nap jött által rajta. És így a Lebédiás seregének messze kellett az Álmosétól lenni. De ferie I 176.l. Régen így volt,
ma pedig közönségesen egyik nemzetet s országot a másiktól csak egy víz
vagy egy hegy, havas választja el, s néha egymást érik. Mégpedig az a régi
szokás hajdon
c. Nem csak a pogányok között volt szokásban, hanem a keresztyének
között is. A pogány ellenség felől való széleket nem csak pusztán hagyták,
hanem magok is pusztává tették. Lásd kegyes Lajos királynak 815-beli
levelét, B. 355.121 – „Septimániában ugyanúgy, szól a levél, és Spanyolországnak abban a résziben telepedtek meg, melyet a mi marchioink pusztává
tettek volt.” Tessék az eléhozott helyet az előtte s utána lévő lapokkal is
öszvenézni. Innen
d. Által lehet látni azt, hogy a magyar vezérek Magyarországra béjövén, minekutána a széleket kijárták és várokkal, sáncokkal megerősítették, miért szállítottak az azokon belől való helyekre körül idegeneket: rusnyákokat, palócokat, bissenusokat, oroszokat s a Bihar vármegyében talált
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székelyeket? Mert azok a helyek, melyekre azok szállíttattak, mind olyan,
az ellenség felől való üres meghagyatott helyek voltak.
e. Így Erdélyben is. Tuhutum béjövén s a véghatárokat kijárván, az
országos kapukra állított ki ugyan a sáncoknál őröket, de azokon belől
Fogaras földin ugyan az oláh nemzetet megtelepítette, az Olton innen Fogaras földivel szembe, azután a Kukurázánál, Törcsváránál Tolmácsnál,
Szeszcsornál s onnan le Szászvárosig jó darab üres földet hagyott a bécsapó
ellenség előtt pusztán, és azt nem volt módja, mint Árpádnak Magyarországon, hogy bételepítse. Szent István király a szél kapuk őrizetére a
székelyeket rendelte, de azt a földet maga is üresen hagyta. A bölcs ifjú
király, II. Géza volt olyan szerencsés, hogy a szászok eleit reá szállíthatta.
Ezekből meg lehet, amint vélem, érteni
f. Hogy harmadfélszáz esztendeig a magyarok, s rész szerént a székelyek Erdélyt, magokat s a Szent Koronának ezt a szép részit, kivált Szent
István után éppen abban az időben, midőn Moldvába s körül a tatár pácináciták s kunok miatt leginkább ki volt Erdély a veszedelemnek téve, meg
tudván magok erején őrzeni, és békességben s az időhez képest virágzó
állapotban tartani, miért hívta bé II. Géza mégis a szászok eleit? Azért
tudniillik,
g. Elsőben és főképpen, hogy a szép, jó, üres föld ne álljon üresen, hanem elejeknek rendtartások szerént megtelepíttessék. Másodszor, hogy a
Szent Korona ereje azzal is nevekedjék, és a szélbeli ellenségek ellen, mind
az ország belső része, mind széle, annál nagyobb bátorságba tétessenek.
Ezeket értvén, elbámul egy értelmes ember a kritikus írónak csudálatos
állatásain, hogy példának okáért Erdély csak egy vadak s vad népek lakta,
kóborlatta föld volt, a magyarok nem mertek béjőni, hadi mesterséget nem
tudván, gyengék voltak elfoglalni s várokat építeni, a németek hogy voltak
vezéreik! Hogy hozták bé őket Erdélybe, s hogy csudálkoztak rajtok a
szomszédjaik jobbra-balra, s hogy tartották meg a tatárok s kunok ellen
Erdélyt, és hogy őrizték meg tőlek a Szent Koronát? sat. Pennavitézség!
Federfresserey! Látni kell az embernek azt az ABC-t, különben lehetetlen
elhinni, mely tele van minden tekintetbenn Erdélyre nézve tudatlansággal,
mondhatni bolondsággal. Nevezetesen a kritikus írónak mint nagy metapolitikus semmi embernek az erdélyi három nemzetek igazságai mind egyaránsúak, mind egyek, amint mondják, mind A-ban mennek ki. Megpróbálom az olvasót megvilágosítani ebben a részben is. Utat akarok tovább
is reá készíteni, azért feljebb kezdem.
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IX. értekeződés. A székelyek nemzeti igazságaikról
Mit tészen a székely örökség?
A székelyek régi dolgaikról, rendeknek, nemeknek és ágoknak különbségekről, azokhoz képest mint osztották magok között mind az örökségeket, mind a tisztségeket, nem különben az ő ispánjaikról feljebb elég
világosítás vagyon. Ide csak kevés jegyzést tészek.
Elsőben ami az ő nemzeti országos igazságaikat illeti:
a. A székely kezdetben mind nemes volt. Mert a maga földit fegyverrel
szerzette, s abból a földből a maga részörökségit, mint a keresetben részes
tag mindenik közülök osztály igazságával vette, és minden eredeti székely
azzal az igazsággal bírja ma is örökségét. Nem vette, nem vészi a királytól,
és magva szakadtán se száll se a Szent Koronára, mint a magyar nemes
ember jószága, se a közönségre, mint a városi polgároké, hanem a szomszédjára, aki azt hasanló igazsággal és terivel is bírja, mint elébbeni ura
bírta.
b. A székely a maga örökségét törvényesen el nem idegenítheti örökösön vérei, gyermekei és szomszédja kárával, mert jószága ős és osztály szerént való rész jószág. A személyre nézve, az ő atyja legközelébb osztozott
a jószágban a testvérivel, azért annak egyik ága kihalván, a másikra kell
osztály igazságán szállani. A jószágra nézve szinte úgy. Mikor kezdetben
a föld felosztatott, egyik szomszéd telke a másiktól osztály igazságával választatott el, mint két osztályos, egymáshoz legközelébb való rész, azért az
egyik szomszédnak magva szakadván, annak mint osztályos örökségnek a
szomszéd örökséggel egyesülni kell. Azért nem mehet a székely örökség,
ha a vérek és szomszédok ellene mondanak, idegenre.
c. Minden örökséget bíró székely nemes ma is, mert jószágát eleje vitézséggel kereste, mint más akármely nemes ember a magáét, érdemmel
nyerte, a szükség hozván vitézséggel, érdemmel tartja meg, őse, örököse
tulajdona, eleje vitézséggel, érdemmel nyerte, és őréája s maradékára őseiről szállott. És így székely igazsággal, vitézséggel s érdemmel bírja azt,
és azért székely nemes ember. Amit a kritikus író krísis nélkül és tudatlanul a székelyeknek szabadságok ellen mond: sületlenség.XXXV Ilyen az,
mikor azt mondja, hogy a király a Székelyföldet szabadon metélhette és
toldhatta. A király! Az, aki a törvénynek oltalma, hogy igazságtalanságot
cselekedjék! Maga a törvényt megrontsa! Ezt csak egy kábult fő gondolhatja, vagy egy metapolitikus olyan fő, akinek az, hogy minden földnek
ura, tulajdonosa légyen abban, hogy Nulle terre sans Seigneur, amint maga
mondja, megbotránkozik és mérgelődik érette.
XXXV <az

eb se venné, szabad légyen, amint szokták mondani, a farkára!>
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Másodszor. A székelyeknek nemzeti alkotványok igen szép alkotvány
volt eleinten: egy fővezérek, egy anyavárosok és erősségek, egy nemzeti
áldozó pohár; az egész nemzet tribusokra, minden tribus 3 rendre, ez esmét nemekre és ágokra, lovas és gyalog ezredekre, századokra, tizedekre
felosztva. A tisztség ahhoz képest változott. Az alkotvány mint sok, egy
valóságos egységbe volt kötve. De
a. A főrendek legelsőbe király kegyelmével a keresztyén hitnek színe
alatt visszaéltek, a köznép maga rabságait érző, fejes és erkölcsös volt, mint
minden fegyvert viselő szabad nép szokott lenni, ha erős fenyíték alatt
nem tartatik, természet szerént, az áldozó nemzeti pohár legelébb is egy
különös háznak tulajdona lett. Azután az anyaváros és vár eltöröltetett,
és azután, félvén a vajdák erőszakjától, többé várat nem akartak magok
között szenvedni. Mert
b. A főispánság néha a vajdasággal egybe lévén köttetve, talán a vajdáktól is néha, de főképpen a mellettek lévőktől, és némely köztök lévő
székely, de rossz szívű embereknek sugarlásokra, igen sokat szenvedtenek
az ő személyes igazságaikban, nemzeti szabadságok ellen, és a nemzet elnyomattatott. Lásd Engelnél122 a fenn eléhozott helyen, a vitézségéről híres
Báthory István minémű kegyetlenséget vitt rajtok véghez. Az ökörsütés
alkalmatosságával, abban a vajdának s vicevajdának is és törvénytelenül a
mellettek szolgálóknak is ahhoz képest lévén részek, amennyire az ökrök
száma ment, erőszakat tettenek rajtok. Afelett
c. A tiszteknek s főnépeknek bizonyos segítséggel lenni tartozván a
gazdaságban, mint az eléhozott kézírások mutatják, azok a köznépet szerfelett saccolták. És
d. Addig nyomorgatták, míg 1562-ben támadást csinálván, az egész
köznép hitetlenség vétkébe esett s szabadságát elvesztette. Visszanyerte
ugyan 1600-ban szabadságokat azok, akik még megmaradtak volt közülök, és akkor azutáni cselekedeteik is füstbe ment, s elébbeni szabadságokat tökéletesen visszanyerték, de addig némelyek közülök jószágostól
kivágattanak a székelységnek testéből és szabadságokat örökösön elvesztették. De
e. Ez az eset, se a támadás, se a szabadság elvesztése nem illette az
egész székely nemzetet és abban a fő és lófő rendeket, hanem csak a köznépet, s ettől is az aranyosszékiek mind ártatlanok, mentek voltanak. Es így
nem a székely nemzet, hanem csak a közrend, az is Aranyosszéken kívül,
1562-ben elveszti szabadságát, azután 1600-ban visszanyeri, és post adeptam libertatem olyan szabadok, nemesek lésznek, mint eleitől fogva 1562
előtt voltanak, s ma is azok. De a kritikus író elsőben ezt az esetet, nem
igazán, az egész székely nemzetre viszi, másodszor felkapja azt a szót post
adeptam libertatem s nagy kritikus, tudatlan ésszel abból azt erősíti, hogy
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akkor lettek elsőben, azelőtt se magok, se elejek nem voltak szabadok.
Azok közül a nem nagy eszet jelentő deák és más idegen szók s dicteriumok
közül, melyekkel az ABC úgy tündöklik, mint a parasztház a szeméttel, itt
egy éppen magára illik a kritikusra: Invento Schalmo navem aedificat! A székelyek akkori szenvedésének okait lásd az udvarhelyi vár inscriptiojában
is: Haec quicunque vides elusi insignia regis, pro patria grates hungare
laetus agas.
Quid procul aeternis terrarum finibus erras?
En propre, quem multo sanguine quaeris, habes.
Quippe peregrini quam sit damnosa potestas.
Principis, accepta discere clade potes.
Tudniillik a székelyek már megeskettettek volt a Maximilian császár
és magyar király hitére, nem akarták ezen hitet mindjárt megszegni. Ezt
akkor nékik véteknek tulajdonították. De a felséges ausztriai ház alatt érdem. János Zsigmond, aki maga építtette reájok a várat, és azután Báthory,
magok írták azon verseket oda, melyek ma is ott vagynak. Nem lehet ennél
világosabb bizonyítás arról, miért szenvedtek akkor annyit a székelyek.

X. értekeződés. A magyarokról Erdélyben. Mit teszen a
Szent Korona tagja?
A fenn mondottakból világos, hogy az mai erdélyi magyarnak eleje se
nem tatár vagy kun, se nem a Lebédiás kihozta török, hanem az Árpád
seregebeli Tuhutum alatt béjött magyar. Világos az is, hogy a magyart a
szász hívta s hozta volna bé Erdélybe, ezt mondani futó bolondság. Utána
250 esztendővel jöttek bé. E gyenge logika és krísis. Továbbá tudnivaló
dolog
a. Hogy a magyar későbbre jött Erdélybe a székelynél talán 500 esztendővel. De azért az országba nem a székely vette bé a magyart, hanem
azt maga kereste magának. Maga közé se vette bé a székely a magyart
soha, mint nemzet nemzetet, hanem a székely székelynek maradott, ami
volt a maga földin székely igazsággal, s a magyar maga igazságával, és
ketten külön természetű földet, különböző igazsággal bírtanak. A magyar
egészen különbözik a székelytől, s ez éppen úgy tőle. Ugyanis
b. A magyar is vérrel, fegyverrel vette meg a maga földit, érdemmel nyerte, és kinek mi jutott, az az ő osztály szerént való része. Volt a
nemzetnek egy társasági nemzeti egyezsége, e volt a közönség, melynek
képviselője volt a fővezér. Volt a nemzetben sok, úgy, mint a társaságnak
tagjai minden személy. Volt egy, a közönségé, a nemzeti földe, s a fővezér
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vezérlése alatt vitézkedtenek, egyik a másiknak kerestenek, és mikor a keresetet megosztották, kinek-kinek az ő osztályos része övé, az ő öröksége
és tulajdona lett. De egyenesen és elébb a közönségnek kerestenek, abból
ment ki mindennek az ő osztályos része. Azért, akinek magva szakadt,
az ő osztályos része esmét a közönségre szállott, s annak képe viselője a
vezér, azt esmét az érdem és vitézi szolgálathoz képest az elébbeni igazság
szerént egyik más társaságbeli osztályos tagnak adta a nemzetben.
c. Azután Szent István király megkoronáztatván, a Szent Korona lett
az egész társasági közönségnek látható középpontja, s a megkoronáztatott
király annak személyes képviselője, és minden érdemmel nyert osztályos
földet bíró tagja a közönségnek a Szent Korona tagja, s ez teszi azt, hogy a
magyar nemes ember a Szent Korona tagja. Mert a Szent Korona igazságával
bírja a maga jószágát, és úgy bírja, mint a nemzeti közönség földének osztályos részét, korona és király igazságával, mert a leszállás igazsága magva
szakadtán s más esetekben azé, aki adta volt, a királyé. De a mondottakból
által lehet látni, hogy nem az egész keresett föld ment osztályra.
d. Hanem nagyobb része ugyan, de csak az, ami a közönségtől maradott, a ment osztályra. Ugyanis az egész tartomány földe elsőben három
részre oszlott. Ebből egyharmad a közönségnek maradott: fejedelem s király és várok tartására. Ezek a fiscalitások és szélybeli ispánságok. A más
két rész a nemzet személyes tagjainak ment, ez köztök érdemek szerént
felosztatott, azaz nem egyenlőképpen, hanem érdeméhez, szolgálatjához
képest kinek kinek. Egy harmadik darab föld bátorságért üresen hagyatott, hogy jövevény néppel bészállíttassék. A közönségé szolgált minden
vármegyének a vár és az őrizet s annak népei, polgári s katona tisztjei
fenntartására s élelmére. Erre szakasztattak ki elébb is bizonyos jószágok.
Ezek ma fiscalitásoknak hívattatnak. Kezdetben is természetek szerént elidegeníthetetlenek voltak, de még akkor törvény róla, s a törvényfolyásnak
mai bizonyos rendi nem lévén, már II. András király maga is és az előtte
élt királyok is sokat elidegenítettek volt közülök. És ezeket akarta végre
András király visszavenni, a rólok költ ajándékleveleket megsemmisítvén.
Innen főképpen a közte s a fia, IV. Béla és az urak között való következett
idegenség!
e. Kívül az ország szélén, az ország kapuihoz épített sáncoknak és
vároknak építésére, tartására, az ott szolgáló őrző vitézi rendnek s annak
tisztjeinek táplálására, esmét abból a közönség részére szakasztott harmadból rendeltettek jószágok, melyek Erdélyben, mint szélyispánságok a
vármegyéktől megkülönböztetve megannyi ispánságok voltanak. Ezek is
elidegeníthetetlenek lettenek volna természetek szerént, de a régi királyok
magoknak fenntartották, hogy elajándékozhassák és ajándékozható Collationi regiae pertinens, Terra Regalisnak királyi földnek neveztetett, a király
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földétől, Regius Fundustól megkülönböztetve. És így idővel elidegenítettek,
főképpen a szász nemzet a vélek járó terhet magára vállalván, a nemzetnek
eladattattanak.
f. A végvárokon belöl voltanak körül, valahol az ország egy hatalmas
ellenség szomszédságában volt, az úgynevezett puszták, üresen hagyott
helyek, melyekre a vezérek idegen népeket kívántanak az ország belső
részei bátorságára szállítani. Ezek nem azért hagyattak üresen s míveletlen, hogy valami rossz, haszonvehetetlen helyek lettenek volna, hanem
azért, hogy míg néppel bészállíttathatnak, üresek légyenek, s a nemzetnek
a készületre időhaladékot szerezzenek, mikor pedig megszállíthatják, akkor mind a bátorság, mind a nép száma és ereje a szállókkal nevekedjék.
Ezekből megtetszik
g. Hogy az ilyen üres és idővel megtelepített helyet nem a megszállított nép kereste véres verejtékével, az a szállított nép a fő néppel, mely
azt vitézségével az ő vagy más számára kereste volt, nem osztozott benne
kezdetben, nem is érdemmel kereste, hanem bizonyos okok alatt, hogy a
királynak a közönség terhei hordozásában esztendőnként mind pénzzel,
mind vitézi szolgálattal, segedelemmel légyen az időhez képest.
h. Ez a megszállított nép azokhoz az okokhoz képest, melyek alatt megszállíttatott, a király népe s az ő földe is király földe, és az egész megszállított közönség maga földit nem úgy bírja, mint eleintén a fő eredeti néppel
együtt vitézséggel és eredeti érdemmel s közönséges osztállyal nyert földet, hanem eredetiképpen a király kegyelméből és ajánlott következő érdemekért és szolgálatokért. De amellett mind maga a közönség, mind annak
tagjai személyenként tökéletesen szabadok, s annyiban, amennyiben magok határaikon belöl vagynak, mint szabadok, magok között nemesek és
megsérthetetlenek. Az ő földök is szabad, természete szerént elidegeníthetetlen, és kinek-kinek az ő közönsége igazságáig örököse s tulajdona. És
i. Ilyen fő és a mondottakhoz képest ilyen eredeti nemzet Erdélyben a
magyar nemzet. Mert mind maga jószágát, mind a királynak elébb puszta,
most megtelepített földit ő kereste. Ilyen ahhoz képest a székely nemzet is.
Mert ámbár a király földe keresésében része nem volt is, de maga földit ő
is nem királyi kegyelemből, sőt nem is a Szent Korona igazságával tartja,
hanem maga vitézségével s érdemével kereste, és eredeti osztály szerént
bírja, és minden megszorító vagy terhelő okokon kívül. De
k. Azt mondja egy Schlözer mindezekre, hogy ha ezek úgy vagynak,
mutasson tehát vagy egy erdélyi magyar egy Szent István királytól költ
ajándéklevelet elé. Lásd egy nagy metapolitikus a kritika cégére alatt a
közönséges logika mezején micsoda tudatlan. Mert nem nagy logika kell
hozzá egy erdélyi nemes embernek, az ő igazságát Szent István királyon
felyül éppen Árpádig is vinni. Példának okáért bírsz ma egy jószágot a

161

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

Szent Korona igazságával. Azt eleid nyerték egy más nemesnek magva
szakadtán. Ennek elei hasonlóképpen nyerték volt azt, másnak magva
szakadtán szállott volt a Szent Koronára. Így feljebb Szent István királyig
és rajta felyül is. Mert rajta felyül ugyan ajándéklevél nem volt, de megvoltak a magva szakadás, a jószágnak a nemzeti közönségre való szállása, a
vitézséggel keresett érdem és a közönségre szállott jószágnak az érdemhez
képest olyan igazsággal való ajándékozása, mellyel legelsőben kerestetett,
s a keresők között felosztatott, mely szerént, valaki törvényes ajándék által
annak a köz osztályos résznek urává tétetik, az annak a közönségnek s
következésképpen a Szent Koronának tagjává lészen, abban a földben pedig a Korona igazsága örökké benne marad, hogy tudniillik annak magva
szakadtán örökké a Szent Koronára kell visszaszállani, az új érdemeknek
megjutalmaztatására.
l. Ezeket így értvén, aki a külső nemzeteknél, kivált az oskola székekben szokásban levő Feudumot vagy Lehnt, melyet én nem tudok mi, érted,
ítéld meg, hogy a magyar nemes ember jószága, tulajdon értelemben német vagy olasz feudum-é, vagy nem? Lásd ezen könyvet: De Dominio Nobilium Hungariae,123 melyben megbizonyíttatik, hogy a magyar nemesnek
birtoka nem feudum, mert a feudumnak directus Dominussa mindenkor a
feudi Dominus, a feudatarius csak utilis Dominus, és a magyar donatioban a szokott lenni: cum omni jure regio, nullum jus nobis reservantes, mely
a feudumban nem csak nincsen, hanem a Dominus directus mindenkor a
fejedelem, és nem adja a feudumot cum omni jure regio, nullum jus sibi reservando.

XI. értekeződés. Az erdélyi szászokról
Az erdélyi szász nemzetnek Erdélyben léte mintegy 1142-dik esztendővel kezdődik, a székelyek után mintegy nyolcadfélszáz esztendőkkel és a
magyarok után mintegy harmadfél százzal. II. Gézától hívattatván mint
szálló nép – Colonia – szállíttattak arra az üres földre a széleken, Moldva
és Oláhország felől, mely mint feljebb a népeknek akkori szokások szerént
éppen arra a végre hagyattatott volt üresen, hogy az ország s fő nemzet bátorságára, egy arra alkalmas jövevény néppel megszállíttassék. Az a föld,
mikor a magyaroktól az ő vérekkel és vitézségekkel megvétetett, nem osztatván fel, mint közönség földe a vezérek kezénél hagyatott, s azután király
földe lett. Ez a nép honnan jött, honnan nem, nem vizsgálom, kezdetben
flandernek, azután teutonak és végre miért, miért nem, szásznak neveztetett,
ma is úgy neveztetik. Úgy látszik
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a. Hogy az a föld harmadfélszáz esztendeig nem szállíttathatván bé
jövevényekkel, annak egy részibe azalatt az erdélyi elébbeni régibb lakosok közül, némely tótok vagy oroszok, kik bissénusoknak neveztetnek,
és némely oláhok, megmaradtanak és megtelepedtenek volt, mint ez a
szászoknak 1224-beli szabadságlevelekből megtetszik. Ezek a bissénusok
és oláhok felesen lehettenek és amint hozzá lehet vetni, II. Géza azoknak
az helységeknek is, melyeken bisséneusok laktanak némely részét a béjött
szászoknak ajándékozta s adta, s az ilyenek, akik ilyen földön laktanak a
szászoktól bévétetvén, megmaradtanak, s velek egyenlő szokásokat vévén
fel, és egyenlő szabadságban élvén, végre szászokká lettenek, némely része
pedig, és nem kicsiny, kiváltképpen Tolmácsnál a véghelyeknek építésekre,
s az azokon szolgáló vitézi népnek, azok tisztjeiknek s a vajdáknak élelmekre, tartásokra fennhagyatott, s nem ajándékoztatott a szászok eleinek.
Az elsőt megbizonyítja maga a dolog. Lásd fennebb a bissénusokról való
értekeződést végül. A másodikat pedig bizonyítja az András király 1224beli levele.
b. A más résziben a király üres földinek magyarok vagy székelyek
laktanak némely helyeken, amely helyek tulajdonképpen a szászoknak
adatott üres földhöz tartozván, jobbnak tartották az ő jó földeken maradni,
és azután a szászok szokásokat s erkölcsöket vévén fel, a szász nemzettel
egyesülni, aminthogy ma is egyek véle, de jóllehet hatodfélszáz esztendőtől fogva közte laknak, mégis némelyek az ő magyar nyelveket eddig
megtartották. Ezt is maga a dolog bizonyítja és a szász székeken lévő
magyar faluk. De kiváltképpen úgy látszik
c. Hogy az a föld sokáig állván üresen, hogy esett, hogy nem, nem
tudatik, de azon a földön hosszára Alsófejér vármegyétől elkezdve a székelyek földéig, nevezetesen Háromszékig, mint egy lánc, nemesi igazsággal
bíró lakosok is szállottanak meg, akik a király földe között sok helységeket
királyi ajándék igazságával nyertek és bírják. Úgyhogy ezek miatt a szász
nemzet földének határiba közbe közbe nemesi föld is vagyon, s a kritikus írótól úgynevezett territorium clausum, csak az ő fejében képzelt álom,
melynek valósága nincsen. Továbbá
A szászok eleinek béjövetelek módjáról még eddig semmi bizonyos tudósítások nem adattanak elé. Ami van, csak bizonytalanság.
a. A kritikus író maga B. XI l.124 azt mondja: „Csak egy maroknyi
német ember hagyá el maga rabságban lévő hazáját, melyben az akkor esmét
csírázni kezdő igazságai az emberségnek még soha is csak nem gyökerezhetnek vala meg. Bátorságba vivé azt a keresztyénség végső szélibe, ahol még
mai napig is 600 esztendőktől fogva, azzal maga s az igazgatás halhatatlan
becsületére bántódás nélkül él.” Ennek a hátulsó része tagadhatatlan, betű-
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ről betűre igaz, de az első, mely a mostani kérdést illeti, nem bizonyíttatik,
csak históriai stafirozás. Hihetőbbnek látszik az
b. Ami az Erdélyi fertályos írásban (Siebenbürgische Quartalschrift)
V. 196. l.125 íratik: „Hogy az Erdélybe béjött szálló nép 800 háznép megérkezvén, ezek azt írták az otthon maradt atyjokfiaiknak, hogy Erdélybe
szerencsésen megérkeztek, az ő új állapotjokkal meg volnának elégedve,
és azt óhajtanák, hogy minél hamarább többen is jönnének utának.” Ez
némely nyom volna! De úgy látszik, hogy még eddig ennek se lehet elég
hitele.
c. Ugyanazon Fertályos írás rendi szerént a 197. l. „Az esztergomi
érsek, Felicián 1143-ban a Magyarországba és Erdélybe jövő szálló németeket erősen ajánlja Gvalternek, erdélyi és Lukácsnak, egri püspököknek.”
Ugyanerről a dologról Schmitth az esztergomi érsekekről írt könyvében a 61.
l.126 a Felicianus életében így ír: „1143-ban úgymond kegyetlen éhség
uralkodik vala, mint a krónikák említik Magyarországban s tartományaiban. Az érsek azért, ami élés gabonásaiban volt, fenékig kimeríté.” A
pater Szörényi olvasta kézírás szerént pedig: „hogy Magyarországon s
Erdélyben a szegényeknek 50 mérő élést osztatott ki.”127 Ugyanazok a
kézírások mondják, hogy az éhség más országokban sokkal mérgesebb
volt. A szászok sokasága Géza királytól szabadságlevelet vagy költséget
nyervén (impetrato commeatu) mint közönséges csürhe úgy jött Erdélybe
s Magyarországba. Ezeket a sok szabadságokkal megajándékozott szállókat az érsek Gvalternek, erdélyi püspöknek és Lukácsnak, az egrinek
igen ajánlotta – Ugyanerről emlékezik Schmitth az egri püspök, Martirius
életében is 68. l.128 azzal a változtatással, hogy a Lukács neve helyett most
megjobbítva Martiriust tészi, és ezt tészi hozzája: Gvalter, erdélyi püspök
és Martirius, egri, éppen atyai gonddal és szorgalmatossággal fogadták bé
az ő megyéjekbe megszállott jövevényeket. – „A szászok Erdélyben mind
Gézától, mind más királyoktól ezeknek szorgalmatosságok által ajándékoztatának meg sok mentségekkel.”
Ez a béjövetel akárhogy lett légyen, a bizonyos, hogy a szászok elei
béjöttenek s ma is Erdélyben vagynak. Úgy tetszik pedig, hogy ez a béjött, megszállott nép különböző és talán nem is egy időben, egyszersmind
szállott meg. Ugyanis
a. A Gergely cardinalis 1189-beli levelét A III.129 és a 3-dik Innocentius
pápáét, mely 1199-ben költ A. V.130 öszvevetvén mind a kettő a flánderekről szól ugyan, de úgy tetszik, hogy azok a flánderek magok is és a föld
is, melyre szállattanak, megkülönböztetnek. Az első levélben 27. l. ilyen
szók vagynak: „nos intellexisse de illis dumtaxat, qui tunc erant in illo
solo deserto, quod gloriosae memoriae Gejza Rex flandrensibus concessit, et
de illis, qui in eodem tantummodo deserto erant habitantes – alább – sic
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interpretamur: quod de nullis aliis Flandrensibus intelleximus, nisi duntaxat
illis, qui tempore, quo ipsam proposituram constituimus, in illo tantum
habitabant, et erant habitaturi deserto, quod Gejza rex Flandrensibus prioribus concessit.” Itt, kivált ebben a szóban, prioribus, úgy tetszik az elsőbb
flándereket az azutániaktól nyilván megkülönbözteti a levél. A második
levélben
b. Innocentius pápa a szebeni praepost földit is, mely a puszta volt,
megkülönbözteti attól a földtől, mely a püspök alá volt vettetve, mivel ezt
annak ellenében Szent Mihály földinek és dézsma alatt való földnek nevezi –
„Sacerdotes Flandrienses, úgymond, qui positi sunt in terra Sancti Michaelis
quondam decimati.”
Ez a két része az üres földnek, a hajdoni puszta és dézsmás föld, tészi
a mai hét szék földét, mely Segesvár, Kőhalom, Sink, Újegyház, Szereda,
Szászsebes és Szászváros székek, melyek elsőben a szebeni anyaszék alatt,
mint vármegye alatt egyesültenek. De azon kívül vagynak Medgyes szék
és Brassó s Beszterce vidékei. Ezekről annyi bizonyos, hogy azután egyesültenek a szebeni ispánsággal, mint az arról költ levelek tudva vagynak.
Bizonyos az is, hogy mikor II. András király 1224-ben a szászoknak az ő
szabadságleveleket megerősítette, már megvoltanak. Beszterce nem csak
1224-ben, hanem azelőtt sokkal megvolt. Mert 1222-ben már nem csak
Beszterce megvan, hanem a szély Kukurázai sáncot őrző ispánság is régen
róla neveztetik. Már azelőtt Vízaknai Imre besztercei ispánnak, még pedig
azelőtt volt ispánnak íratik. Az is bizonyos
a. Hogy az András király 1224-beli levele tulajdonképpen csak arról a
földről szól, mely Szászvárostól fogva Nagysink székben az Olt mellékéig
Voraltig mégyen, se Brassóról, se Besztercéről nem szól, a helyre nézve
bizonyoson, Medgyesről pedig, ambár igen hihető volna magában, hogy
szól, de akár fel voltak a szászok már 1224-ben hét székekre osztva, akár
nem, hanem azután osztattatanak fel, ellene láttatik lenni az, hogy Medgyes a más székkel, Selykkel minden régi levelekben megkülönböztetik a
hét széktől. Úgy tétetik ki septem et duo sedes: sem a hét székek között nincsen, se vélek és közikbe nem számláltatott eleitől fogva, példának okáért
octo vagy novem sedes, hanem csak mellettek a hét székek és kettő.
De ez az értekeződés régi, és más több levelek nélkül, melyek eddig
elé nem adattattanak, semmi derék dologra nem vezethet. A Barciáról és
Brassóról se lehetne méltán kérdés, de vagyon. Ugyanis
b. A brassai szászokról az első szászok béjövetele után száz esztendővel
már emlékezet vagyon IV. Bélának a grófi Nemes ház eleinek, Vincentiusnak az Akadás sepsi székely fiának Hídvégről 1252-ben adott ajándéklevelében131 – Saxonum de Brassou – Sokan pedig, nevezetesen a kritikus író
Schlözer, azt is akarják erősíteni, hogy a brassai s videkebéli szászokat a
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német vitézek hozták és szállították volna meg 1211 és 1222 között vagy
után, mert az utolsó ajándéklevele András királynak 1222-ben költ. Szabad
légyen itt a kritikus író kritikájának dicséretére egy rövid jegyzést tennem.
c. Az ajándéklevelek szerént a király ád egy darab földet a német vitézeknek, és annak határait így írja le. B 312–313 l.132 Az a föld, Borza, kezdődik a Halmágyi kastély berkeinél (Fogaras földivel szembe, az Olton innen)
és mégyen az Ugrai (Galti) kastély berkéig, onnan mégyen a Miklós (Szent
Miklósvár) berkéig, az hol az Olt vize lefoly, és így felmenvén az Olton
addig, az hol a Tatrang az Oltba szakad, és esmét mégyen a Tatrang fejéig,
és a Temes vize fejétől mégyen addig, ahol a Borza kifoly, azután, amint a
havasok megkerítik azt a földet, mégyen Halmágyig. És az 1222-beli levél
szerént hozzáadja ahhoz a földhöz Nyént is (Krutzeburg) a rétjeivel. Ezt
felvévén
d. Világos elsőben, hogy az utolsó víz, melyről emlékezik a Borza vagy
Borsa, e pedig a Bozza vize, nem a Barca vize, mert a Barca vize béfoly
Erdélybe, nem ki, a Bozza vize foly ki Erdélyből Oláhországba. Világos
e. Másodszor, hogy a határ felmenvén a Tatrang fejéig s onnan a Temes fejéig, mikor onnan nem jobbra kanyarodik, Törcs vára felé, hanem
balra, addig, ahol a Bozza vize Oláhországba szakad, s onnan tér vissza
Halmágyra, az a hely nem lehet a Barca, hanem az úgynevezett Bozza, a
Tatrangnak bal partja felől. Annál inkább, mivel Nyén is a Tatrangra nézve
bal felől esik Háromszék felől, nem jobb felől a Barcaság felől. És így
f. Ebből semmiképpen ki nem lehet azt hozni, hogy az a föld, melyet
András király a német vitézeknek adott Barca és Brassó földe lett volna.
Következésképpen azt se, hogy Brassót és vidékit, a Barcaságot s az ott való
szászok eleit a német vitézek telepítették volna meg, s a brassai szászokat
ők hozták volna bé, mert, amint mondják, betű szerént ide illenék, hogy
túllőtték, innen áll, éppen ellenkező láttatik belőle következni. Azért én
a brassai s barcasági szászok béjövetelét is elébbi időre tészem a német
vitézeknek a Bozzába való megszállásoknál.
A szászok eleinek béjövetelek után való dolgaik valamivel tisztábbak
Lajos királyig. Tiszta ugyanis, hogy
a. A régibb lakosok a hazában, magyar és székely, őket jó szívvel fogadták, mint feljebb a Fertályos írásból V. 196. l.-ból133 eléhozott hely mutatja.
Se a magyar nem gyűlölte a megszállított jövevény népet, se a nem hozta
hazunnan az őellene való gyűlölségét, mint a kritikus író minden bizonyítás nélkül és mind a két nemzetnek botránkozásával, s úgy írja, mintha a
két nemzetnek együgyű része között szántszándékkal gyűlölség magvait
akarná elhinteni, s az elfordult, izgága elméket egymás ellen ingerelni, és
egymásra uszítani kívánná.
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b. Annak sincsen soholt az én tudtomra semmi nyoma, hogy a nagy
tatárjárásig, azaz szinte száz esztendeig, valamely külső hatalmas vagy
kóborló ellenséget láttanak volna, a kritika s igazság ellen az írótól emlegetett külső, belső ellenségek, melyek ellen viaskadniak kellett volna,
nincsenek soholt, csak az nem kritikus, hanem izgága író álomlátó fejében.
Belső ellenség a felsőbbek szerént nem volt, de nem is lehetett Ugyanis
nem a magyar lakos hívta bé, sem a magyar, se a székely nem vette bé
őket, hanem a király hívta és vette bé, földek, magok a királyé voltak,
mint ma is, egész 1437-ig, mikor kölcsönös oltalomra öszveszövetkeztenek a nemzetek egymás között, nem vetélkedtenek. Egész vetélkedése a
kritikus írónak arról a szóról, receptus, nem receptus csudálkozásra méltó
értetlenség, tudatlanság. Nem volt soha a három nemzetnek egymással
semmi baja. Hanem a hármat az igazgatás, mint három külön társasági
testet idővel egy országos társasági polgári testbe egybekötvén, a későbbi
időkben, mikor a tereh megnehezedett, csak annak illő osztálya felett lett
közöttök, mint az osztozó felek között természet szerént szokott lenni, némely súrlódás és ideig tartó egyenetlenkedés. A mondottaknak igazságát
levelek nem létiben is, a dolog maga s más némely környülállások megbizonyítják. Ugyanis
c. Attól a Gézától, aki béhozza őket, mindjárt a szabad kereskedés
űzhetésére külön szabadságlevelet nyernek A. XXXI.134 Mely mind a békességes állapotnak, mind pedig annak jele, hogy a béjött ifjú szállott nép
derék és mind a kereskedésre alkalmatos, mind tehetséggel bíró nép volt.
d. A krónikák szerént 1146-ban Medgyes, 1150 Szászsebes, 1160 Szeben, 1198 Segesvár, 1200 Szászváros, 1203 Beszterce épülni kezdenek. Sőt,
a király földin küllyel is kezdenek terjeszkedni s Kolozsvárt építeni, és,
amint némely krónika mondja, talán Marosvásárhelyt is. Az izgága kritikus író ezeknek nem ád hitelt, ő lássa! Én annyiban, amennyiben nem
derék kerített várost veszek, hanem annak a kezdetit, minémű dolog a
templom helyett egy kápolna, mely Marosvásárhelyt még ma is megvagyon, a körül vár helyett egy kis kerítés, hogy gabonája, bora, szalonnája
a népnek nem csak az ellenség, hanem a tűz ellen is bátorságba légyen, és
akörül egy kis vízárok, ezeknek hitelt adok. Mert az a nép munkás nép
volt és derék elöljáróiknak kellett lenni. Azok közül egynek, Hermánnak
nevét, Szebennek német és déák neve, mely szerént Hermanstadt és Villa
Hermani, Herman városának neveztetik, máig is fenntartotta. Ennek se akar
hitelt adni a kritikus író. Miért? Semmi okát nem tudja adni. Én azt vélem,
amint maga a csudálatos bölcs, sok szép gyermeki bon-mók között olykor
mondja: Non propter se, sed propter aliud aliquid. Azért tudniillik, hogy a
hazai krónikáknak minden hiteleket elenyésztetvén, azok helyett némely
új hihetetlen meséknek elhitelére kaput nyisson. Ezek az első kezdetei is a
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szász nemzet igyekezeteinek jelei, mind az ő idegen és hazai ellenségektől
való csendességének és előmenetele szép kezdetének, mind jó maga bírásának és derék bölcs emberek által való igazgatásának. Azután hamar
e. Elsőben. Egy szabad praepostság áll fel Szebenben, olyan hatalmos,
hogy a püspökkel 1189-ben perel, és attól a Szent Mihály földit el akarja
perelni. Másodszor. Annak pater praepostját Cardinalis Gergely maga
kedves barátjának nevezi: dilectum Amicum Nostrum P. Ahonnan esmét a
következik, hogy a jövevény megszállott nép, már akkor oly hamar, ahhoz
képest erős volt és köztök igen derék, és egy cardinalis barátságára méltó
embereknek kellett lenni. Azután
f. Vagyon az erdélyi szászok között 1207-ben egy Klingsor nevű derék
ember a többi között, akinek esztendőnként 3000 gyra, mintegy 12 ezer
forint jövedelme vagyon. Ennek derék embernek kellett lenni. Mert Németországba utozik, a hercegi házokkal társalkodik. Szent Erzsébetnek, a
II. András király leányának születése idejét és sorsát a csillagokból kinézi.
Pray S. Elis 39. l.135 Ennek nem kellett egy városi embernek vagy kereskedőnek lenni, hanem tanult embernek és jószágos úrnak. Ezt
g. Megvilágosítja II. Andrásnak 1224-ben költ szabadságlevele, melyben a jószágos szászokról, praedialistákról nyilván emlékezet vagyon, és
mint mások a nemzetben, ők is a városi tereh egyaránsú hordozására ítéltetnek. „Nullum Praedialem, et quemlibet alium volumus infra terminos
eorundem positum, ab hac excludi redditione, nisi qui super hoc gaudent
privilegio speciali.” Ebből úgy jő ki, hogy a szászok között igenis voltanak
jószágos emberek, praedialisták, és ezek a közönséges terhet nem akarták a
köznéppel egyaránt viselni. De a felett voltanak olyanok is, akiknek arról
különös mentség- vagy szabadságlevelek volt, és kivétettek annál fogva
a közönséges tereh viselés alól őközöttök, és ezeket András király magok
mentségekben meghagyja. Úgy tetszik
h. Hogy ezekre a jószágos emberekre van célozás abban a levélben
elébb is, midőn a sok ispánságokat eltörli, s mind az egész szászságot
Szászvárostól fogva Voraltig a szebeni ispán alá veti. Nemkülönben mindjárt utána, mikor azt parancsolja, hogy a szebeni ispán az alispánságokba
vagy székekbe csak azokat tehesse vicetiszteknek, akik köztök és helyben
laknak – „nisi sit infra eos residens” – azaz, aki nem lakik a maga jószágába, hanem köztök lakos. Még
i. Ezután esmét vagyon mindjárt egy pont, hogy a szebeni ispánságban
pénzen senki se vásárolhasson – „nec etiam in Comitatu Cibiniensi aliquis
audeat comparare (az eredeti írásban compare) pecunia.” Ennek értelme
nem világos. Azért, mert az eredeti kézírása az András király levelének
nincsen meg, és abból ma nem lehet megítélni, hogy ez az új mondás: Nec
etiam – a kézírásokban a mondásokat és szókat megválasztó vonásokra
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nézve az elébbeni kimondáshoz tartozik-é, vagy a következőhez, Ad lucrum vero. Azért bajos ítélni róla. Mert elsőben lehetetlennek látszik, hogy a
király örökösön meg akarta volna köztök az adást-vevést tiltani, a nincsen
soholt is. Másodszor ellenben úgy látszik, hogy ez éppen szükséges pont
a szász nemzetnek fenntartására nézve, különben, mint némely városokon
esik, hogy egy tehetős ember egész utcát felvásárol, a szászok között is
megeshető dolog volna, hogy egy jó gazda, tehetős ember a nemzet közül
egy székben egész falukat, s egy kisebben, annak nagy részét megvehette
volna. És hát, ha ez a pont függésben vagyon azzal, ami alább arról íratik,
hogy az ország zászlós urai közül a szászok között a király földén senki
ne mérészeljen egy falut is, vagy puszta falu helyet megkérni: „Volumus
etiam et regia auctoritate praecipimus, ut nullus de jobbagionibus nostris
villam, vel praedium aliquod, a regia Majestate audeat postulare.”
k. Azt az említett praedalisták jószágos urak dolgát a szászok között én
olyannak tartom, melyből az erdélyi szász nemzet állapotját, s abban esett
némely jelenéseket a régi időben igen meg lehet azoknak az uraknak magokviseletéből, a nemzetnek ártatlansága mellett is érteni, azért még egy
példáját hozom elé. Esméretes III. András királynak megkoronáztatásakor az erdélyieknek 1291-ben adott szabadságlevele – inaugurale diplomája.
Abban valahányszor ez a szó, nemesek, nobiles, a magyarokról eléfordul,
megkülönböztetve ugyan, de mindenkor mellette vagynak a birtokos szászok is – Saxones praediatentes, et more nobilium se gerentes. Melyből a jő
ki, hogy a jó maga bíró szász urak igen megjószágozták volt magokat a
vármegyéken, és ahol lehetett kétségkívül szászokkal bé is ültették volt,
kiknek maradékai a vármegye földin levő máig némely szász faluk. Lásd
Eder Obs. C ad Felm 105. l.136 Ilyen jószágos szász úr volt
l. Az a fenn említett Klingsor bizonyoson. Ilyen lehetett a Fulkun, akinek magva szakadván IV. Béla, mint feljebb, Szék földit Vincentiusnak adja
1252-ben. Ilyen volt
m. Szentpéteri Henning, Tamás vajdának 1325-ben költ levele szerént,
melynek rendiben íratik, hogy Henning vezérlése alatt az egész szász nemzet feltámadván a király ellen, s hitetlenség vétkibe esvén, és azért Henningnek minden jószága a vajdának ajándékoztatván, a vajda azokat 200
ezüst gyráért az ő árváinak visszaadja. Amely levelét Tamásnak 1330-ban
a káptalan hiteles másában kiadja és 1340-ben Károly király megerősíti
Lipcsén az eredeti mása szerént.137 A mondottakból
n. Megvilágosodik nem csak az, hogy a szász nemzet azokban az
időkben se külső, se belső ellenségtől el nem nyomattatott, hanem egész
erejében virágzott, hanem az is, hogy micsoda jelenés az, hogy a szelíd és
valójában dicséretes szász nemzet néha zenebonát, s pártütést is csinált.
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1275-ben feltámodnak a szászok, a püspöki széket és jószágait elpusztítják, és a fejérvári templomot s a káptalant megégetik. Schaes. 215. l.138
1308-ban Szeben mellett megütköznek, és némely kezemnél lévő hitván
diplomai darabok szerént olyan erővel harcolnak, hogy ámbár a magyar
sereg diadalmos volt is, de ritka jött közülök véres fő nélkül haza. Melyre
láttatik mutatni a régi kalendáriumbeli krónika is arra az esztendőre.
1324-ben vagy 25-ben a Henning alatt való pártütés is olyan nagy volt,
hogy az 1325-beli levél rendi szerént a királynak Tamás segítségére a kunokat kellett béküldeni, s azokkal győzedelmeskedik. De úgy látszik azokkal
is nehezen, mert nagyon köszöni a jámbor vajda az Istennek, hogy győzedelmeskedhetett.
1342-ben a történetírók szerént esmét feltámadnak a szászok, és esmét
a kunok segítségével hódoltatnak meg. Ennek a támadásnak emlékezetét csak a történetírók tartották fenn, eddigelé semmi régi levelekkel nem
bizonyíttatik, sőt Lajos királynak ez utáni levelei teljesek szép, nagy és
dicséretes kifejezésekkel a szászokról, és mind különösön, mind közönségesen nagy kegyelmeit is mutatta hozzájok, Landkront Tolmácsnál megépítvén, szép pecsétet is adott annak emlékezetére ilyen körülírással: Ad
retinendam coronam. Ezek a Lajos király kegyelmei a szászokhoz mind úgy
vagynak, igazak. De az ő támadásoknak és megverettetéseknek is igaznak
kell lenni, mind a történetírók hitelességére nézve, mind nevezetesen két
okból. Ugyanis
o. Ezután mindjárt két nagy jelenés adja magát elé. Első az, hogy ezután soha többé a szászok támadásoknak s pártütéseknek semmi nyoma.
Ennek oka a második jelenésben van, hogy attól fogva a praediálisták köztek
teljességgel eltűnnek, aki a szászok között szász, a szásznak marad, s aki
a magyarok között akar maradni az magyar maradott. Olyan szász, aki
nem volna nemes ember, hanem csak praediálista, jószágos ember, nem
bír vármegyén. És a kard ki kardnak is, nemesi módon, more nobilium,
vége van. Mert aki közülök magyar nemes ember maradott, az a szász
nemzettől elvágódott, s az ártatlan népet nem lázzaszthatta. Aki pedig
csak a maga szász városokon lévő házába szorult, annak nem volt ereje. És
így megtetszik
p. Hogy az addig való támadásoknak is nem az ártatlan szász nemzet
volt az oka, hanem a vármegyén nemesi szabadsággal élő, de azt megbecsülni nem tudó jószágos szász emberek. Ezt bizonyítani láttatik
p.(!) Lajos királynak egy 1379-ben költ kegyelmes parancsolatja A.
XXVI.,139 melynek rendi szerént a szász nemzetben egyenetlenség támadván, panaszolnak, de nem király vagy király tisztjei, vagy magyarok, székelyek s külső ellenség ellen, hanem a köztök lévő egyenetlenségre. „Datur
nobis intelligi, azt írja a király, quod diversae discordiae, lites et rixae, in
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vestri medio, sunt exortae.” És itt már a hazaszorult, magok bőrekbe nem
férő, a magok nemzetén is uralkodni kívánó praedialisták és köznép között
eredett a villongás. Lajos király az ő bajokat eligazítja, de azt hogy és miként? Ami a dolgot megvilágosítaná, arról semmi levél nincsen. Vagy még
nem jött világosságra, vagy a praedialisták még akkor elsikkasztották. Elég
az, hogy akkor, mint a feldagadott kicsiny patak megárad s árkába bészáll,
a szász nemzet is a praedialistáknak vezérlések alól megszabadulván, attól fogva a maga tulajdon határai között csendesen éli világát. Mindezek
szerént úgy látszik nékem
q. Hogy 1342-ig béjövetele után a szász nemzetnek 200 esztendők alatt
az ő erejek, jó gazdaság, kereskedés, vármegyei jószágvásárlás és bírás,
s annak az ő munkás atyjokfiaikkal való bételepítése által úgy megnőtt
volt, hogy talán erősebbé lett volt a magyaroknál, mert végre mindenkor
a kunok segítségével kellett őket leültetni. És a kritikus író, midőn a nagy
tatár járása alkalmatosságával az ő sorsokat a saratoviáknak Pugatsev járasabéli sorsokhoz hasonlítja, csak staffíroz, csupa auxesis. Mert már végre
1342 táján, mint ma is szemmel láthatni, némely vármegyéknek nagy részit
magok atyjokfiakkal, magok szolgálatjára béültették volt, és azon kívül
mennyit bírtanak, amit bé nem érkeztenek volt telepíteni. És amint nékem
látszik
r. Ezek után s 1379 után formálódott a nagyságos szász nemzet azzá
a szép állandó polgári és nemzeti testté, melyben ma vagyon, és a szép
városokat is abba a formába, melybe ma vagynak Lajos és utána Zsigmond
és Mátyás idejekbe kezdette megépíteni s kőfallal körülvonni.
Ebben az első szakaszában, amint látszik a szász nemzetnek legtöbb baja
csak belöl magokkal s magok között, magokon kívül pedig a székelyek
ispánjával, s azoknak embereivel és embereitől volt. Az elsőnek 1379-ben
egészen vége lett. A székelyek ispánjaival, s azoknak embereivel való bajok mind addig megmaradott, míg azok az szély ispánságok egymás után
eltöröltettenek. A magyarokkal és székelyekkel pedig, mint nemzetnek
nemzettel, hogy a szász nemzetnek valami derék baja lett volna, annak
nyomát nem találom.
A második szakasz azt az időt foglalja magában, mely volt 1379-től
fogva Erdélynek Magyarországtól való elszakadásáig. Hogy a szász nemzet a szélyispánságok kerületében és szomszédságában a székelyek ispánjaitól s azoknak népeiktől szenvedett, azt feljebb illettem, most nem szólok
róla. Szenvedett a vallásra nézve is a királyoktól, némelyek a szászok közül a Huszt János tudományát bévévén, ezért sokak közülök a szomszéd
Oláhországba, Moldvába, Bessarábiába s nétalán a nagy urak földére is a
vármegyékre lehet, hogy kiköltöztenek, és ott egész falukat formáltanak.
Most erről se szólok. A magyar nemzettel nem találom, hogy egyéb baja

171

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

lett volna a szász nemzetnek, hanem éppen azt, hogy a szász földön lakók
közül némelyek az urak jószágakba, a magyar földre általköltöztenek. Legnagyobb baja pedig volt a külső ellenséggel, a törökökkel, mely az erdélyi
nemzetek között az úgynevezett nemzeti uniót, öszveszövetkezést vagy
egyesülést szülte.
a. Ami némely Szászföldön lakóknak a vármegye földire való általköltözéséket illeti, e bizonyos Mátyás királynak 1458 és 1481 esztendőkben
költ parancsolataiból. Eder Crits. Obser 104.140 Ezen a királyok, nevezetesen Mátyás király segéllett, amint látszik, mert azután ez a panasz teljességgel megszűnik. De micsoda jelenés ez, hogy a szabad szász a vármegye
földire általköltözött? Azt mondja Eder úr Obs. 104. l.141 „hogy V. László
halála után az erdélyi részekben zenebona (seditio) esvén, a szászok közül
sokan a nemesek jószágaiba futottanak (perfugerant). Azért parancsol Mátyás király, hogy azokat az ő szászait, saxones nostros, minden vagyonokkal
eresszék vissza lakhelyekre.” Micsoda seditio volt az? A szászok között
volt s a magyarok között nem? Azért költöztek a király földiről az uraság
jószágaiba! A futottak szászok voltak, szabad jószágosok, pristina habitacula. Nem érthetem! Eléhozza ennek érthetésére Eder úr a 105. l. App.
Const. III. R. 80. T 2 art., és azt hozza ki belőle, hogy a királyok parancsolatjai se voltak mindenkor foganatosok. De nem foly. Mert az Approbátába egyenesen az 1616 és 1617-dik esztendőket közelébb megelőzött, úgy
tetszik Mihály vajdaságabeli zavarodott időkről vagyon szó, nem Mátyás
király idejebeli dolgokról. Igaz, hogy a Mátyás király leveleiben, amint
látszik a király földin lakos szabad szászokról, a király szászairól vagyon
szó, kiket a király az 1481-diki levélben szabadságokra nézve a kunokhoz
s philisteusokhoz hasanlít.XXXVI De ebből mi jő ki? Bizonyoson nem az,
hogy igaz volna az, hogy a magyarok a szabad szászokat, s annyiban a
szász nemzetet elnyomták, mert annak semmi bizonyítása nincsen, meg
nem mutattatik. Azért igaznak nem lehet mondani. Mert a királyi levél
igaz, és az abban való feladás is igaz lehet annyiban, hogy úgy adatott
fel, de a feladás igaz volt-é, a nem bizonyos. De legyen bizonyos annyiban, hogy a szabad szászok közül némelyek a vármegyékre s nemesek
földire költöztenek, nem a jő ki belőle, hogy a magyarok elnyomták volna
a szászokat, hanem az, hogy a magyarok jószága, vagy az elnyomorodott,
vagy az elnyomoríttatott szegény szabad szászoknak menedékhelyek volt.
Ezzel az alkalmatossággal a kritikus író nagyon agyarkodik a magyarra,
hogy a magyarnak jobbágya vagyon és azt veti utána: bey den Deutschen

XXXVI <Ha

pedig 1458-ban és 1481-ben jobbágyokról, a Szászföldön lakó szász jobbágyokról vagyon szó? Esmét nem értem! Mert hogy a magyarok között magyar jobbágy 1514 előtt is volt,
azt még érthetem. De akárhogy volt, ebből nem a jő ki>
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nicht. Nem így van a szászoknál.XXXVII Nem érdemel feleletet! A nemes
szász nemzetnek sok falui vagynak, melyeket és a bennek lévő szászokat
is nemesi igazsággal bírja.
b. Ami a szász nemzetnek külső ellenségeit nézi, ezek közönségesen a
törökök voltak, a magyaroknak is ellenségei. Itt nincsen helye, hogy történetet írjak, az a környülállás, hogy a kritikus író a 3 erdélyi nemzeteknek
1437-ben, 1438-ban és 1459-ben való öszveszövetkezéseket igen álnokul
azzal vádolja, hogy a csak szín, és azért lett volna, hogy a magyarok nem
tudván s restelvén városokat építeni, annál fogva magokat s házoknépét a
szász városokba befészkeljék, nem tartom illetlennek, az azt az időt megelőzött némely szerencsétlen történeteket, melyeket a szász nemzet leveles
házából eredeti régi írásokból vettem, idetenni:
Extractus Protocolli Magistratus Cibiniensis
Nota. In Anno Domini 1420. Feria 5a ante Festum Sancti Michaëlis
est Varasinum per Turcas desolatum, et homines totaliter captivi deducti
de tota sede Városiensi; et feria 3a praecedenti Vojvoda Nicolaus de Csák
cum toto suo exercitu ad castrum Hátszeg in magna caede fuit superatus
et percussus.
Item Nota Quod terra Brassoviensis feria 5a post Dominicam Quasimodo
geniti est expugnata; et exercitus septem sedium miserabiliter percussus
sit, per fugam Siculorum Anno Domini 1421.
Item In Anno Domini 1437. totus Districtus Brassoviensis; et certa portio
siculorum sedium, et certa portio sedis Kézdi per saevissimos Turcos, crucis
Christi inimicos; et malignum Aldam Vajvodam Transalpinam, qui se a fidelitate Domini Nostri Serenissimi Regis Sigismundi detraxit. Heu dolor!
memorata terra Brassoviensis periit, et est annullata per ignis ardorem et
comsumta. Populum qui confugit de partibus Brassoviensibus versus sedem Kozdt Turci abduxerunt; et multos homines de Siculis, et quosdam de
sede Kozdt. Et factum istud fuit circa festum nativitatis Ioannis.
Item 1437. Antal Magnus videlicet Hungarus surrexit, et tumultum laicorum videlicet – ad se recepit totam Transilvaniae partem cum iisdem
volens expugnare sibi subjiciendum et specialiter nobiles. Idem Antal juxta
monosterium Colosiense a nobilibus interfectus: in particulas minutas secaverunt, et maetaverunt, et in oppido Thordensi novem socios suos, qui
secum tenuerunt in palos super monte ante Thordam traxerunt. Tandem
ipsi nobiles Dominica Gaudente in Domino, causa praetacti negotii oppidum Enyed devastarunt.
XXXVII <Kérem,

hogy ha tetszik nézze meg mi az igaz, és fogja meg az orrát!>
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Nota. Quod Anno Domini 1438. Feria 3a proxima ante festum Beati
Laurentii Martiris, perfidissimus imperator Amunat – devastavit sedem
Brassoviensem – civitatem Müllenbach, sedem ejusdem, nec non et sedem
Ruthenorum (Szerdahely szék – Oroszok széke) et in feria proxima ante
assumtionem Beatae Virginis istam civitatem Cibiniensem omni sua potentia
circumvallavit, et obsedit, sed feria quinta videlicet in assumtionis Mariae
mane in diluculo turpiter ab eadem civitate recessit, et per vias Schenk et
Fogaras usque in Brassoviam, et Valachiam inde recessit. Ezekből
c. Kitetszik, hogy a 3 nemzetnek egyaránysú oka volt az öszveszövetkezésre. Kitetszik az is mindennek, aki nem metapolitikus, hanem igaz
logikájú ember, hogy ha a szász városokra való szabad béköltözés a nemesség háznépének bátorságára szolgált, ugyanaz a szászoknak sem kisebb bátorságára volt. Mert a magyar s székely uraknak és nemeseknek
feleségeik s gyermekeik a városokban s szászok kezében lévén, egyszersmind zálogban voltanak, és nem félhettenek attól, hogy mint 1421-ben a
székelyek tettenek volt, a szászok mellől elfussanak, s őket cserbenhagyják.
Úgyhogy nem tudom, hogy az előre látó okos szász elöljárók nem magok
tették-é a szövetkezéskor előre ezt az ajánlást a nemességnek. Mivel csak
az tette őket tökéletes bátorságba a nemesség álhatatosságáról. Ahonnan
Nem tudom, mit kelljen a kritikus író kritikájáról helyesen ítélni, aki
azt a 3 nemzet között való öszveszövetkezést se nem fél, se nem szégyenli
olcsárolni. Annál inkább, mivel az ország egységének máig is mintegy
szent pajzsa, palladiuma. Ma is minden országgyűlésében minden dolgai
előtt legelső munkája az ország nemes rendeinek a lévén, hogy arra s annak értelme szerént az uralkodó felség hűségire s egymásnak kölcsönös
oltalmára együtt, hallható szóval megesküdjenek.
A harmadik szakasz a szászok dolgában figyelmetességet, de nem sok
munkát kíván. Ebben a szakaszban leginkább siránkozik a kritikus író
azon, hogy Báthory Zsigmond idejében némely nemesek a szászokat Erdélybe csak jövevényeknek mondották, és hogy ők csak az haza terheinek
hordozására való nemzet volnának. Lásd Miles Sibenb. Wür. Engel 151.
l.142 E semmiség! Olvasd meg az érdemes nagy embernek, Süveges Albertnek143 ennek alkalmatosságával mondott beszédit ugyanott, és meglátod,
hogy 1580-ban a fejedelem fiskusa a szász papok dézsmáját perelvén, azon
a szász nemzetbéliek megszomorodtak és gondatlanságból s tudatlanságból némelyek közülök azt kezdették emlegetni, hogy a szász elsőbb lakosa
s ura Erdélynek, mint a magyar és székely. Ezek felkapván azon, azt mondották, hogy ha úgy vagyon, tehát mikor az ő eleik Erdélyt meghódoltatták, akkor az ő elejek is meghódoltatott, s életeket is kegyelemből tartották
meg. A dolog magában nem igaz: de a logikája! De, amint Süveges Albert
megjegyzi, mindez csak dologtalan és haszontalan emberek között folyt.
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Hanem mindkét részről számosok lévén ilyenek, a dolog lármát csinált és a
nagyérdemű szász úr, Süveges Albert, ez iránt a fejedelem s tanácsosi előtt
egy beszédet tartott, mely ha nem a legtudósabb is, de a legerzékenyebb
volt abban az időben. És így az egész dolog füstbe ment, mint dologtalan, haszontalan emberek beszéde, mint példának okáért a mai kritikus író
vádjai. Ezt nem lehet nemzeti sérelemnek venni. Ez iránt a kritikus író
hiába sír és ok nélkül. Csak haszontalanság volt az egész dolog, semmi
következése nem lett, s az ő siralma s vádoskodása is csak haszontalan
gyermeki pityergés és árulkodás.
Siránkozik azon is a szegény kritikus író, hogy a magyarok azt állítják,
hogy igazságtalanul záratnak el a szászok által attól az igazságtól, hogy az
ő városaikban házokat vehessenek magoknak. Ebben a részben az ország
rendjei nem egy alkalmatossággal igen bölcsen és atyafiságoson viselték
magokat a szászokhoz. A nagy magyar uraktól nincsen még eddig mit
tartani, ha házokat bírnak is a szász városon, mint a gr. Haller és báró Brukenthal úri házok példái megbizonyítják. De én is úgy vélekedem, hogy
ha igen megszaporodnának a nemes bébírók, a szász nemzetnek a bévett
városi jó rendtartásra nézve káros lehetne. De ha az András király privilegiuma mellett igazat kell ítélni, a nem lehet hogy ellenek ne légyen. Mert
az András király levelének cikkelye ez: „Volumus etiam, et Regia Auctoritate praecipimus: ut nullus de jobbagionibus nostris villam vel praedium
aliquod a Regia Majestate audeat postulare, si vero aliquis postulaverit,
indulta eis libertate a nobis, contradicant.” Ezekben a szókban azt mondja
András király
a. Ha egy zászlós úr kérne b. Egy falut vagy praediumat puszta falut
kérne. c. Ha a királyi felségtől kérné. A mai kérdés pedig a nemzetek
között ez: a. Ha nem zászlós úr, hanem egy akármely magyar vagy székely.
b. Nem falut és puszta faluhelyet, hanem egy városi házat. c. Nem a
királyi felségtől és királyi igazságával kérné, hanem egy megszűkült városi polgártól, polgári igazsággal, készpénzen akarná vásárolni és olyan
városi igazsággal, mint több szászok és a szászok törvénye s igazgatása
alatt bírni? Erre az esetre bizonyoson nem szól a 1224-beli levél?
Két nevezetes siralma vagyon még a kritikus írónak a magyarok ellen.
A közönséges terheknek felosztásáról és az országos főhivataloknak viselhetéséről.
a. Az elsőnek talán már nincsen helye. Azelőtt a felséges udvartól a
segedelem egy meghatározott summában kérettetvén a 3 nemzetnek azt
maga közt fel kellett osztani, és ez mint osztozó felek között súrlódás nélkül nem eshetett, kiki a maga nemzete terhét könnyíteni akarván. Nem
azért, hogy a másiknak ellensége volt volna, hanem hogy a magáét sze-
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rette. Ma az adó a személyes tehetségek után vettetvén fel, a segedelmeknek mértéke is ugyanaz.
b. Ami az hivatalokat nézi! A magyar nemzet sohase zárt ki senkit az
érdem útján annak jutalmaitól, se maga közül, se a hivatalokból. De egy
magyar vagy szász csak azért, hogy városi ember és a polgári társaságnak,
mint polgár olyan tagja, mint más, arra hogy főhivatalt viseljen természet
szerént nincsen születve, quálificálva. Tegye érdemessé és alkalmatossá
magát reá, mintegy Haller és Brukenthal, és előtte vagyon, mint ama alkalmatos, nemes és birtokos hazafiának az út, csak a jó szerencsével kezetfogni ne mulassa el. És az egész siránkozás haszontalan gyermeki dolog.
A bosszantani akaró, s az irigység kovászát poshasztani s nevelni kívánó
ember pedig, mint az ABC írója, csak egy izgága semmirekellő ember. És
ezekből meg lehet érteni
c. Hogy annak a régi üres földnek úgynevezett desertumnak kerületében, eleitől fogva háromféle és különböző természetű föld volt és vagyon
ma is.
Elsőben a régi szélyispánságok földe, a terra regalis, melyet a királyok
ajándékozhattanak, régen el is ajándékoztanak, és ma többnyére, mint
olyanokat, a szász nemzet bírja őket.
Másodszor a király földje, a fundus regius között közbe közbe elhintett
király igazságával és nemesi igazsággal bírt vármegye földe, mely ma is
vármegyei föld.
Harmadszor a tulajdon király földje, fundus regius maga, a régi puszta,
mai Szászföld, mely nem ajándékozható, királyra se száll, mert király igazságával, jus regiummal nincsen illetve.
Ezeket látván pedig megengedi nékem a becsületet szerető olvasó,
hogy a közönséges életbeli és oskolabeli világosodásnak mai különböző
világának mértékéről és grádicsáról ennek a cikkelynek alkalmatosságával
ide egy jegyzést ragasszak.
Ez a cikkely talán megmutatja azt, hogy ha világ polgára is valaki, milyennek kell lenni minden jó embernek, ha tudniillik olyan világpolgára,
hogy hazája, nemzete, s abban tulajdona vagyon, de ilyen világpolgára egy
hazában lévő több nemzeteknek kérdésbe forgó igazságaikról írhat egyik
mellett úgy, hogy a többi közül egyiket is meg ne sértse.
De tessék meggondolni, amint hátrább bőven és a csömörig meg fogja
látni, hogy egy, különben amit tanult abban tudós, híres, a tudományoknak
Németország egyik fő oskolájában a minap közönséges tanítómester, mikor az erdélyi szász nemzet igazságait akarja oltalmazni, akkor a magyar és
székely két fő nemzeteket sok helyeken mint érdekli! Mintha éppen apját,
anyját megölték volna. És ezt ma, a XVIII. száznak végin s a XIX.-diknek
elején. Egy nagy jelenés! A németországi fő oskoláknak, mint csaknem
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egész Európa jelesebb ifjait nevelő házoknak, s azok sok érdemekkel tündöklő nagy mestereknek részekről ugyan nem dicséretes, de nagy jelenés.
Az élet rendiben hajdon egy nemzet s nemzetbeli ember, bosszújában,
ha lehetett, más embert s nemzetet vagy nagy várost egészen semmivé tett,
a mai világban pedig, kivévén a vad embereket, egy hatalmas ellenség még
ellenségében is megkíméli az emberiséget, megalázza, de minél kevesebb
sértődésével az emberiségnek. Az oskolákban ellenben hajdon a legelső
lecke az emberiség erkölcsleckéje volt. A nagy bölcsek, Pythagoras, Plato,
Aristoteles a bölcsesség mellett az erkölcsnek is papjai voltanak. De idővel,
ahhoz képest amint az emberiség érzésének világa a közönséges életben
eddig nőtt, az oskolákban vagy tisztábban szólván, azoknak némely székeiben annál inkább apadott, a tűrhetetlenség, indulatosság, embertelenség
annál inkább hágván.
Ennek az oskolai jelenésnek legújabb és legelevenebb példáját láthatja
az olvasó a kéz alatt való ABC-ben. metapolitikusnak, világ polgárának nevezi s tartja magát az író, annak a titulusnak nevében levetkezi az emberiség érzését, egyik nemzetnek egy hazában más nemzetek ellen zsoldosa,
bajnokja leszen, s azzal, hogy az igazat marcongolja, kereskedést űz. De
azzal biztatom magamat, hogy amint ez az ABC az embertelenségnek s oskolai zabolátlanságnak a teteje, úgy már a lejtős oldalára fordul, és lassanlassan alább fog szállani. Kevés idő! És illő közönséges törvények által,
ha magamat meg nem csalom, az oskolai tudományok világa, az életbeli,
társasági szelíd, jó erkölccsel egybeköttetvén, majdég nem úgy lesz!

XII. értekeződés. Az erdélyi oláhokról
Se az oláhok eredetéről, se az Erdélyen kívül lévő oláhokról nem szólok, csak az Erdélyben lévőkről. A Béla nótáriusa, Pál, a magyarok viselt
dolgairól írt könyvében, a XXVII. rész azt írja: „hogy Tuhutum Gelut és az
ő népét, az oláhokat megvervén, Gelu is megölettetvén, az ő megmaradt
népei az ő szabad jó akaratjokból kezek béadása mellett magokat megadák,
Tuhutumot uroknak választák, s Esküllőnél nékie megesküvének és attól a
naptól fogva úgy bírá Tuhutum azt a földet békével.”
Eszerint Tuhutum nem vágta mind le a Gelu népét, annál inkább feleségeket, gyermekeket. Egyszóval se ki nem kergette, se el nem törlötte őket
kegyetlenül. Ez a győzedelmes magyaroknak nem volt szokások azon a
földön, melyet meg akartak tartani magoknak. Ellenben világos, hogy az
oláhok Tuhutumot önként, magok jó akaratjokból uroknak választván, s az
ő hűségére megesküvén, magokat s az országot nékie általadták. Innen a
lett, hogy Tuhutum mind a maga magyarjainak, mind az oláhoknak urok
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lett, de az oláhoknak hit és szövetség mellett, mint szövetséges népeknek
szövetséges ura. Így lett Árpád is Magyarországon, mint a győzedelmes
magyaroknak ura a tótoknak s más meghódolt népeknek, minekutána
megadták magokat, szövetséges urok. De a mai időket a régebbiekkel
egybevetvén két kérdés fordul elé.
1. Azt panaszolják némely vagy értetlen, vagy nyughatatlan elméjű
emeberek, hogy az említett szövetség után a Tuhutum magyarjainak maradékai az ő szövetségeseiket, az oláhokat idővel mind személyes szabadságoktól, mind ős örökségektől megfosztván, arra juttatták, hogy azok az ő
örökségekről a magyaroknak mint zsellérek s jobbágyok úgy szolgáljanak.
Az az első kérdés, hogy igaz-é ez? Azután
2. Panaszolják, hogy a felsőbbek szerint az oláhok Erdélyben, még a
székelyek és szászok előtt, legelső szövetségesei a magyaroknak, mégis
ma és eleitől fogva az oláh nem tartatik Erdélyben törvény szerint bévett
nemzetnek, recepta nationak, mint a magyar, székely és szász. Ez a második
kérdés: Úgy vagyon-é ez?
Midőn ezeket a kérdéseket akarom megvilágosítani, jutnak eszembe
legelébb is egy régi orosz krónikaírónak, Nestornak szavai a Schlözer úr
ABC-jében, B. 230. l.144
„888–898-ig jövének el a magyarok Kiow mellett egy hegyen által, mely
most magyarok hegyének neveztetik. A Dniper mellé jövének, és szekerekkel valának, mert úgy járnak vala, mint a palócok (kunok), napkelet
felől jövének Kiowhoz, és általkelének a nagy hegyeken, melyek most Magyarok Hegyeinek neveztetnek. Kezdék az ott lévő oláhokat és szlávokat
meghódoltatni. Mert azelőtt szlávok laknak vala ott, de az oláhok elvették
volt a szlávok földét, azután elűzék a magyarok az oláhokat és együtt maradának a szlávokkal, kiket meghódoltattanak volt. Innen neveztetik az az
ország Magyarországnak.”
Az értelmes olvasó által fogja látni, hogy a két írónak, Nestornak és Pál
püspöknek szavai között különbség vagyon, de egyeztethető, nem ellenkezés. Ugyanis
a. Pál püspök csak Erdélyről szól, Nestor pedig egész Magyarországról
Erdéllyel együtt. Mert a régi írók, mint feljebb Ademarus Cabanensisből,
egy Nestor idejebeli íróból megmutattatott, a külső írók Erdélyt is értették
Magyarország neve alatt. Már ezt így megkülönböztetvén könnyű észrevenni, hogy mikor végül Nestor azt mondja, hogy a magyarok elűzék az
oláhokat s a tótokkal maradának, ezt a mai tulajdonképpen való Magyarországról kell érteni. Mert Árpád idejében Magyarországon a tótok voltak
a fő nemzet, nem az oláhok, azért a magyarokkal csak a tótok kötöttek szövetséget, a köztek volt oláhság pedig a szélekre, nevezetesen Máramarosba
húzta meg magát, ahonnan azután Dragusch alatt Moldvába költözött.
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Amikor pedig
b. Azt mondja, hogy elébb szlávok laktanak volt ott, de az oláhok elvették volt a szlávok földét, ekkor is ugyan az akkori nyelven Magyarországról szól, de annak arról a részéről, mely azután megkülönbözetetett s ma
Erdély. Ugyanis hogy Erdélyben akkor, mikor a magyarok béjöttenek, oláhok laktanak, Pál püspökön kívül bizonyítja az 1533-beli kézírás is. Aszerint a Zandir hám felesége 888-ban egy kápolnát épít Csíkban, Vacsárkon
alól, mely oláhok földe „post terram Vatsark Blaccorum”. Laktanak ugyan
vélek együtt Pál püspök szerint a XXV. részben némely szlávok is, kiknek
maradékai a fenn említett csernátoni picenusok és Szeben s Szeredahely
szász székekben akkor lakott, azután a szászokkal egyesült, s maradékokban ma is fenn lévő bissénusok. De azok csak egy részecskéje voltak
azoknak a tótoknak, kik azelőtt és még az oláhok előtt Erdélyt lakták volt,
és akiket az oláhok meghódoltattak volt, mert hogy azelőtt Erdélyt, kivált a
vármegyét és Szászföldet amekkora egészen tótok, legalább szláv nemzet
lakta légyen még ma is, a dolog maga mutatja. Mert a helységeknek nevei
az országnak egyik szélétől fogva a másikig, mind a széleken, mind az
ország közepében, mind orosz vagy tót néven hívattatnak, nézd el Berectől
s Voláltól fogva Krasznáig és Dobrától fogva Besztercéig! Ezeket az orosz
és magyar két íróknak egyeztetésekre. Szállok a kérdésekre. De legelébb is
Azt kérdem attól, aki Erdélyt esméri, akár magyar, akár oláh, akár más
nemzetbeli légyen, hogy Erdélyben hányféle oláh vagyon? Nem igaz-é az,
hogy Erdélyben vagyon jöttment, idegen és szomszéd Oláhországokból
jött vándor oláság egyfelől, másfelől vagyon rész szerint magyar nemességgel és szabadsággal bíró vármegyebeli nemesség, rész szerint pedig
eredeti boér nemességből álló oláhság az ő parasztjaival együtt, mint a
Fogaras földi nemesség és boérság. Külön veszem fel őket:
1. Ami a paraszt oláhságot illeti!
a. A szomszéd Oláhországokból béjött vándor vagy kóborlott, egyszóval jöttment oláh embereknek száma Erdélyben igen sok, már 1437-ben
is sok volt, mert az ilyen rendű emberek csinálták akkor is Nagy Antal
alatt és véle együtt a támadást, azután a pogány sok ízben elpusztítván az
országot, és belső zenebonák is támadván, s a magyar köznépnek száma
igen megfogyatkozván, a szomszédból máig mind szaporodott, kivált az
Ausztriai Felséges Ház csendes uralkodása alatt. De ezeknek s az ilyeneknek lehet-é panaszok? És a nagyobb része az Erdélyben lévő paraszt oláhságnak ezekből áll. Tessék felvenni ezeknek elei voltanak-é a Gelu katonái?
Bírtanak-é ezek Erdélyben valaha egy talpalatnyi örökséget is, voltanak-é
Tuhutumnak szövetségesei, fosztották-é meg őket valaha a magyarok az
ő tulajdon ős földektől, a magyarok hívták-é, hozták-é, szállították-é bé
őket szép szerint vagy erőszakkal az ő hazájokból Erdélybe, hogy nékiek
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szolgáik légyenek? A magyarok voltanak-é okai az ő nyomorúságoknak,
veszedelmeknek, félelmeknek, melyeket az ő hazájokban a szomszéd két
Oláhországokban szenvedtenek, melyek miatt, nevezetesen a kunoknak,
tatároknak, törököknek a régibb villongó időkben való pusztításokat megunván azok előtt magoknak menedékhelyet kerestenek Erdélyben, olyan
földön, mely nem övék volt és melyeknek már bizonyos ura volt? Ellenben
vajon nem háládatossággal tartoznak-é mind az Istennek, aki nékiek olyan
jó szomszédságot adott, ahová magokat, háznépeket, kevés vagyonjokat
bátorságba vigyék, mind pedig azoknak, akik nékiek az ő földeiket az ő
életek fenntartására odaengedték, mégpedig szabad alkalom szerint, és az
időhöz képest és csak a törvényes szokás határozásai mellett való szolgálatért? Ezek nékiek védelmezőik, pártfogóik voltanak? S minden esetben
a törvénynek erős oltalma alatt tartották és tartják máig is. Ezt így értvén,
ítélje meg akárki: van-é, lehet-é ezeknek méltó panaszok? Kik lehetnek
azért azok az emberek, akiknek képekben az emberiség mellett az oláhok
pártfogói s prókátorai, s azok között a néhai Schlözer is panaszol? De talán
b. Ezek a Gelu idejebéli úri oláh házoknak s oláh nemeseknek és fő-fő
boéroknak zsellérei, jobbágyai, szolgái vagy rabjai, s azoknak talán fennmaradott maradékai lehetnek, kiknek személyekben és képekben is az ő
uraik Tuhutummal szövetségére léptenek? Ilyenek ugyan a paraszt oláh
rendben, ha kik közülök azután meg nem nemesedtenek, kétségkívül lehetnek Erdélyben. Mert a magyarok őket se az ő tulajdon uraiktól, mint
szövetségeseiktől, magoknak el nem vették, se le nem vágták s el nem
kergették őket, hanem az ő tulajdon uroknak birtokába hagyták, s ma is,
ha kik még közülök vagynak, azoknak szolgái. Ennek világos példája és
tökéletes mása vagyon Magyarországon a tót parasztokban. A magyarok
az ő uraiknak szövetségesei lettenek, s annál fogva őket az ő szolgáló embereiktől meg nem foszthatták, ha megfosztották volna, úgy lettenek volna
szövetségrontók, igazságtalanok. Ezek úgy maradtanak, mint voltak. Mi
panaszok lehet a magyarok ellen? Mert a magyar igazgatás formája nem
városi volt, melyben az is, aki benne van, az is, aki bévétetik mind egyaránsú polgári igazsággal bír, hanem nemesi, melyben a rendek különbsége szerint mind az, aki benne van, mind az, aki bévétetik csak a maga
rendi és sorsa szerint való igazságokkal bírhat.
2. Veszem fel másodszor a vármegyéken való oláh nemességet. Hol
vette ez magát Erdélyben? Ha valaki azt gondolná, hogy ezek a fenn
említett sohonnai jöttment emberekhez hasonlók, s vélek egyaránsú rendű
oláhok volnának, igen nagyon hibáznák. Ilyenekkel Közép-Szolnok, Kolozs, Torda, Doboka, Hunyad vármegyék főképpen s Kővár vidéke teljesek. Ezek ugyan az idők folytához képest Tuhutumtól fogva máig vévén,
különböző rendűek. Ugyanis
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a. Mint minden nemesi forma társaságban szokott lenni, hogy a rendek
egymástól különböznek, a nemesi rendben is vagyon némely különbség.
Az oláh nemesek is Gelu alatt, mint ma minden nemes, született katonák
voltanak, de amellett a katonai rend különbségéhez képest nem lehetett
nem különbözniek. Ehez képest némelyek közülök a király, mások a vármegye zászlója alatt szolgáltanak, mások pedig a várok őrzésére s oltalmára voltanak rendeltetve. De
b. Micsoda történet jött közbe? Idővel a keresztényi hit, a napnyugoti
anyaszentegyház rendtartása szerint béjött a magyarok közé s elhatalmazott. Az oláhok közül, kik a keresztény hitet a napkeleti szentegyháztól
vették volt, lassanként a fővebbek, ki egy, ki más tekintetből követték a
magyar főrendeket, s minél inkább akartak mindenben a magyarokhoz
közelíteni, magok nemzetektől annál inkább eltávoztanak, s amikor észrevették magokat, már magyarok voltak, a nemzetnek több részét maga
szerencséjére bízván. De mindazáltal mind azok, akik a római hitre tértenek, mind azok, akik a görög hiten maradtanak, mindenki közülök a
maga rendin olyan nemes volt, mint a magyar nemes ember, olyan igazsággal bírt a polgári társaságban. Ugyanazon törvénnyel s igazságokkal
sérthetetlenül, s személyére, jószágára nézve olyan szabad volt. Úgyhogy
akik a római hitet bévették, azoknak maradéki, hanemha az ő neveknek s
elejek neveiknek hangjából gyanítja az ember, de különben melyik micsoda
eredetű, bizonyoson nem tudja. Azok is, kivévén a hit különbségét s annak némely következéseit, akik a görög hiten maradtanak, éppen hasonló
szabadsággokkal élnek: vármegye gyűlésére hívattatnak és mennek, s ha
választatnak, az ország gyűlésében mind székek, mind szavok vagyon.
Ami több, mikor a három bévett vallásoknak püspökjeik az ország rendjei
közé nem hívattatnak, sőt még püspöknek se neveztetnek, hanem csak
superintendenseknek udvar és törvény nyelvén, az egyesült görög hiten
lévőknek püspökjök minden illő püspöki méltóságokkal bír, s az ország
rendjei közt is mind szava, mind széke van.
c. Legnagyobb része az oláh nemeseknek az erdélyi nemzeti fejedelmektől vette leveleit és nem Tuhutum idejéből maradott nemesség. A
Fogaras földe boéroknak az oláh fejedelmektől vagynak oláhul írt nemes
leveleik, szövetséget kötvén azután a vármegyéken magok jószágokon s
földjökön megmaradtanak s azáltal vagy azután a fejedelmektől való megnemesíttetés által a magyarokkal eggyé lettenek, s az ő parasztjaik közt
éppen akkora a különbség, mint a magyar nemes ember s az ő parasztja
között. Több egyezésre való szerződésre köztek s a magyarok közt nem
volt szükség, mint nemes Magyarországon is a magyarok és tótok közt,
azt az uniót, szerződést, mely azután hatodfélszáz esztendővel, 1437-ben s
annak utána is a magyarok, székelyek és szászok között esett, ők is, mint
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a magyarokkal egy nép, együtt szerzették, magoknak külön szerződésre
nem volt szükségek. Azután arra se volt szükségek, hogy az ógörög hit
bévétessék, recepta legyen, a főrend és nemesség a római hitet magokévá
tévén, a többinek jelesebb része pedig azzal egyesülvén, és csak azok maradván meg az ó hiten, akik parasztok, kik a törvénynek hatalmas oltalma
alatt vagynak ugyan, de az ország tulajdon rendjei közé nem számláltatnak.
3. Ezektől különbözik a fogarasi nép. Ez egy különös jelenés Erdélyben.
Közönségesen fiskalitásnak neveztetik, és nagyobb részit mint fiskalitást
zálogban ma a nemes szász nemzet bírja. Más része király igazsága mellett
a nemesség s boérság tulajdona, egyik részét pedig a szélyeken a szélybeli
katonaság lakja vagy tulajdona is. Ez előtt, míg a fejedelmi házokbeli személyek bírták, szabad báróság volt, az előtt szabad grófság, és az előtt szabad uraság, mintegy hercegség. A Szent Koronához tartozott mindenkor,
de különös és az idő folytában különböző igazságokkal bírattatott. Fejér
vármegye vidékében fekszik ugyan, és azért a közelebbi időkben úgy is
tartatott, s a fejedelmi udvari író szék nyelvén úgy is íratott, hogy Fejér
vármegyében volna, de tulajdonképpen soha se volt. Földe, az erdélyi
magyar, székely és szász földektől mindenkor megkülönböztetett föld volt,
tisztán oláhok földének neveztetett, és lakosai is mindenkitől különböző
törvénnyel, szabadsággal és szokásokkal éltek és élnek. A bennek lakó
nemesség is boérság volt, annak hívattatott, és azok közülök máig, akik
magyar nemességet nem nyertenek, boéroknak hívattatnak, amely név közöttök, mint a két Oláhországban is, annyit tészen, mint nemes ember, úr.
És így
Földe magyar, székely, szász földtől különböző oláh föld, népe oláh,
régibb urai, míg azoknak 1483-ban Udrisiában magvok szakadt, a magyar
királyoktól függő, de oláh hercegek, nemessége boér, törvények, szabadságok tulajdon. Ezek arra láttatnak mutatni, hogy ez a föld Tuhutumtól az
ővéle szövetségre lépett népnek, annak a népnek részére kiszakasztott föld
volt, mely a magyarok között elelegyedni nem akart, és a magyarok szokások szerint úgy tétetett az országnak arra a szély puszta földire és havasok
alá Oláhország felől, de olyan okkal-móddal, hogy a magyar igazgatásnak
felsőbb hatalmát megesmérvén, különben mint szövetséges társok, az ő
régi szokásaik és szabadságaik szerént élhessenek.
Ez az idő, s ez a magyarok és oláhok között kötött szövetség régi dolog,
azon felyül egy kis országocskában, Erdélyben történt, azért az európai
nagy változások sorában az emlékezet rendiben helyet nem kapott. Hogy
Pál püspök megírta, szerencse, de másutt semmi nyoma. Bizonyságai csak
a következett jelenéseknek ma is fenn lévő nyomai. Azokat a nyomokat
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az én esméretem keskeny világának határaihoz képest, esztendők rendi
szerint vévén, találom
1222-ben legelsőben emlékezetét Erdélyben az oláhok földének. II.
András király 1211-ben a német vitézeknek ajándékozta volt Bozzát, és
1222-ben új szabadságokat adván nékiek, azoknak rendében, a sónak vám
nélkül való szabad viteléről szólván azt írja, hogy mikor a székelyek vagy
oláhok földökön viszik által, semmi vámot ne adjanak, per terram Siculorum, aut per terram Blaccorum, nyilván két megkülönböztetett földökről
szól, a székelyekéről és az oláhokéról. B. 318. l.145
1233-ban emlékezet vagyon Kercről Benkö Milk. II D. 208. l.146 Kerc
Fogaras földétől azután elszakasztatván ma a szász földhöz vagyon kapcsolva, de akkor oláhok földe volt. Ugyanis
Az 1252-dikbeli levele IV. Bélának esméretes, mely szerint a mai grófi
Nemes ház eleinek ajándékozván Szék földit, azt írja róla, hogy az a sepsi
székelyeknek, brassai szászoknak és kerci oláhoknak földek között vagyon, inter terras Olachorum de Kirtz, Saxonum de Barasso, et Siculorum de
sedibus, három nemzetet nyilván megkülönböztet, és olyan nyilván három
nemzeti földet is.147
1262-ben István herceg esmét emlékezik Kercről.
1302 táján a kalendáriomi krónika szerint Fogaras vára építtetik vagy
talán megújíttatik.
1372-ben egy oláh herceg László havasalföldi vajda és szörényi bán,
mint Fogaras földe új szállóinak ura, Duae novae plantationis terrae Fogaras
Daki János mester fiának, Mikud bán unokájának, mint kedves atyjafiának,
a törökök ellen s a ternovi bolgár császár ellen, Lajos király szolgálatjában
mutatott vitézségéért ajándékozza örkösön Fogaras földin Sárkánt, Venicét, Kucsulátát, Hévizet és Dakot (Docskát), melyek azelőtt Barabás fiaké
voltanak, és Lajos kéri, hogy az ő ajándékát hagyja helybe. Fried R. H.
Mariani 80. l.148
1395-ben esmét egy oláh herceg Fogaras földin! Wlád János Havasalföldének és Omlásnak ura s fogarasi herceg, Dux de Fogaras, Fogaras földén
Vajdafalvát, Szeszcsort, F. Szombatfalván némely részt, Mosul havasát s
Fogaras vizét ajándékozza az ő atyjafiainak István és Román boéroknak.
Milk. II. 28.l.149
1483-ban találom Fogaras földének legutolsó oláh urát, Udrisiát. Ennek
ekkor szakadván magva, annál fogva Mátyás király Fogaras földét a szász
földhöz kapcsolja az eredeti levél mása szerint örökösön. Már azelőtt 1472ben megkérték volt a szászok, és Mátyás király Omlással együtt a hét szász
székeknek ajándékozta volt, Omlásba bé is iktatták magokat, de Fogarast,
Udrisia még élvén, nem foglalhatták el. De 1483-ban Udrisiának magva
szakadván nem csak előbbeni ajándékát megerősíti, hanem Fogaras földit
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éppen a 7 szász székhez köti s szász földdé tészi. De ebből se lett semmi,
mert
1521-ben már Fogaras földének Zápolya János örökös grófja „Nos Ioannes de Zápolya Comes perpetuus Terrae fogarasiensis, Vojvodaque Transilvanie et
Siculorum Comes”. Mi Zápolya János, Fogaras földének örökös grófja, sat.
Azután a XVI. százban Fogaras földének örökös urai Berzenczei Bornemisza János, nádorispán Nádasdi Tamás, Majláth István, Báthory András és végre ifjú János király ajándékából Bekes Gáspár. Bekes Gáspár pedig fején, jószágán marasztatván, Fogaras szállott az erdélyi fejedelmekre,
és az ország egyetértésével, mint szabad báróság, többnyire jegyruhául
zálogba a fejedelemasszonynak szokott volt adattatni, és ekkor vált a vár
tulajdon jószága úgynevezett fiskálitássá. És már az eléhozott levelekből
úgy jő ki
1. Hogy Fogaras földe régen sokkalt nagyobb volt, mint ma. Dak, Hévíz s más hasonlók, melyek ma Fejér vármegyéhez számláltatnak, hajdon
Fogaras földe voltanak. Hasonlóképpen Kerc s az Apáti urasághoz tartozó
faluk, mint Ürmös példának okáért Apátra Szunyogszeg, melyek közül az
első, Kerc a hét székhez, Ürmös Fejér vármegyéhez, Apátra s Szunyogszeg
a Barcasághoz foglaltattanak. Ezek a faluk nyilván nem voltanak a várhoz
tartozók. De többek is voltak ilyenek. Ugyanis
2. II. János királynak 1568-ban költ és Maximiliánnak ajándék- és megerősítő levelekből világoson megtetszik, hogy Fogaras földit akkor különböző természetű jószágok tették.150 Egyik a várhoz tartozó jószág, másik a
nemesektől és boéroktól más igazságokkal bírt faluk és részjószágok. Az
elsőt János király megveszi Majláth Gábortól húszezer forinton, a másiknak azért a résziért, melyet Szalaházi két ág maradékai bírtanak, azoknak
örökös cserét és kétezer forintokat ád, és ezeken kívül voltak azok a részjószágok szerte, melyeket a több nemesség és boérság bírt és a várhoz nem
tartoztanak.
3. Lajos királynak egy 1526-ban költ levelében azt is találom, hogy a
király Tomori Miklósnak, a fogarasi vár porkolábájának az aránt parancsol,
hogy Majláth Istvánnak a várhoz tartozott jószág urának legyen pártfogója
s védelmezője. Ebből a jő ki, hogy az oláh hercegek s maradékaik magvok
szakadtával a királyok a rájok szállott vár jószágát elajándékozták ugyan,
de a várat nem, hanem magoknak tartották, s őrizetet, porkolábot, amint
hívták, castellánust tartottak benne. És ettől fogva már Fogaras földin három rendbeli birtokos volt: a vár volt a királyé vagy fejedelmeké, a hozzá
tartozó jószágot bírták Zápolya s mások, mint örökös szabad grófságot,
ami pedig ahhoz nem tartozott a több nemesek, mint Szalaházi s a boérok.
Megtetszik továbbá
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4. Hogy a régibb időkben, nevezetesen Bekes előtt, sőt még a három
nemzetek között esett unió előtt, már Fogaras földe a Magyar Koronához
tartozó s attól függő, de tulajdonképpen se magyar, se székely, se szász
föld nem volt, hanem egy negyedik szabad föld. Az ő urai, hercegjei, grófjai, bárói, nemesei, boérjai szabadok, kik magok között, kivévén a korona
igazságával illetett jószágokat, magok ős törvényeik és szokásaik szerint
éltenek. És ezekből azt tartom, meg lehet érteni a Ferdinánd király biztosai tudósításoknak szavait, melyekben Ferdinándot Fogarasról 1592-ben
tudósítják.
„Azt mondják, úgy írnak némelyek, hogy Fogaras vára, amely Majláth
Istváné volt, és most a veje, Báthory András bírja, király igazsága volna.
Annak a várnak nagy vidéke vagyon, és annak bírása minden teritől és adótól, melyet Erdélynek más népe a királynak szokott adni, ment, amely mentséggel
Magyarországon is, Erdélyben is minden várokat felyülmúl.” Engel Forts. der
Allg. W. Gesch 49:3, 14. l.151
És így mindezeket az idők folyta rendiben szemmel látván s egybevetvén és legelsőben is azt a jöttment, vándor parasztságot, melynek hátán
háza s kebelében kenyere, mind a vármegyei ős nemes oláhságtól, mind a
Fogaras földi boérságtól, mint illik, megkülönböztetvén, itt két kérdés adja
elé magát.
Elsőben: Nem egy hamis vád-é az, amivel a nyughatatlan, értetlen emberek az erdélyi magyarokat vádolják, hogy ezek az ő szövetséges társokat,
az oláhokat elnyomták, s az ő ős földökön igazságtalanul zsellérekké, szolgájokká tették volna, és nem méltatlan panasz-é az, hogy mikor 1437-ben
elébb a magyarok, székelyek és szászok egymás közt szövetségre léptenek,
abból a szövetség uniójából az oláhokat méltatlanul kizárták volna? Úgy
tetszik nékem, hogy ez a kérdés egészen meg vagyon fejtve. Mert
Másodszor. Azt a kérdést teszem a panaszlók és vádlók eleibe. Mikor
az erdélyi oláh nemzetbeli lakosok nevében panaszolnak, melyik rendbélieknek nevében szólanak? Szeretném tudni, mit felelnek! Mutassanak
elé a régi és újabb emlékezetekben egy példát, hogy a magyar nemzet a
Fogaras földi boérságnak vagy a vármegyei nemes oláhoknak igazságaikat megrontotta volna és miben. A jöttment vándor emberek nevekben
pedig talán szégyenlenék panaszolni, nem is panaszolhatnak méltán, mert
a törvény és igazgatás erős oltalma alatt vagynak. Micsoda panasz hát ez?
Emlékezzék reá az olvasó, mit ír az ABC-jében Schlözer úr: Veniet tempus!
Seneca szavát hozza elé, melyben Amerika feltalálását jövendöli, s maga
is prófétál Erdélyről. Éppen! Amerika s Erdély, Seneca s Schlözer! amint
mondják kemence s Velence! Más helyen nem csak bosszankodik, hanem
ugyan dúl-fúl érette, hogy az Isten teremtette földnek szinén minden földnek ura van, hogy amint kiteszi „Nulle terre sans Seigneur.” Az a hajdoni
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tanult és más sok tekintetben nagy tudós ember, bizonyoson a jöttment,
szegény vándor embereknek prókátorokká tette magát oktalanul, és csupa
izgága lelkétől melegíttetvén!
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V. RÉSZ. A KRITIKUS ÍRÓ, SCHLÖZER
ABC-JÉNEK ESMÉRTETÉSE
De ne várja senki azt, hogy a szászok ellen írjak, csak Schlözer ellen
szólok.

A.
Az Elöljáró beszéd XIII. lap.
1. VIII. l.152 A szászok eleiről azt mondja: hívattattanak, azaz rendkívül
való ígéretek által kecsegtette őket a király, és
2. Hogy mérészlettenek egy még akkor pallérozatlanságáról rossz hírű
nemzet közé jőni. Hol ezekre a próba? Embertelen, hamis rágalmazás.
3. Hogy az ő királyok székének támaszai légyenek! Bizonyoson az ország
pusztáira körül szállított népek között legderekasabbak is voltak Magyarországon a szepesiek s Erdélyben a szászok, minden tekintetben mint szállított nép.
4. A pusztát az ő félelmes szomszédjaik ellen magok pallosokkal kellett
bátorságba tenni!
5. Amely szomszédok marhájokat ott legeltették!
6. És amely helynek birodalmáról még le nem mondottak volt! feljebb ezek
meg vagynak hamisítva!
7. Sokat szenvedtek a külső ellenségtől s belső irigyeiktől. Felelet. Az
első nem igaz IV. Béla idejéig. Lásd a pácináciták s kunok krónikáját F.
Végül belső irigyek! E nem igaz, nem is próbáltatik, a feltétel is ügyetlenség!
A magyarok megveszik vérekkel az országot, a pogányok felől abban egy
darab pusztát hagynak körül, azt a vezéreknek s királyoknak adják által,
hogy minél jobb idegen vándor néppel telepítse meg az ő bátorságokra s
az országéra, s mikor a király azt egy derék ifjú szálló néppel bételepíti,
s azok magokat az ő társaságokhoz méltónak lenni megbizonyítják, akkor
azt irigyeljék tőlök! E csak gyermeki, oskolai irigység!
8. A külsők ellen erős városokkal oltalmazták magokat, melyeket a kun
meg nem vehetett. Ez igen jó lett volna, de a valóság korántsem úgy van.
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A kunok idejében még egy erős városak se volt a szászoknak, azután későn
épültek csak burgok, váraik voltak, mint a magyaroknak. Mert Radna nem
szász és király földin, hanem Doboka vármegye földin való bányaváros
volt.
9. X. Az ő háborgatott igazságaik! Próbálatlan ráfogás.
A tudósítás 14 l.
10. 1. l. Hihető, hogy a szászok elei egyenként vagy ugyan nem nagy
csoportokban bujdostanak ki! Wahrscheinlich wanderten sie nur einzeln, oder
doch nicht in grossen Scharen aus! Egyenként! De hol volt a feje az írónak?
Látott, hallott-e valaha valaki egy coloniát, szálló népet, mely az ő szállására
egyenként és szotyogva ült volna meg?
11. 2. l. A magyarok krónikái, mikor a szászok elei bejöttek, az udvari énekeseknek fecsegő énekeiből, a parasztoknak hazug meséiből és a szentek
életéből állottanak!
a. Ez igazán mese, sohonnan nem bizonyíttatik. A Béla nótáriusából
ellenkező látszik ki. Azt írja a Béla nótáriusa az Elöljáró beszédben, hogy
szégyen volna a nemes magyar nemzetnek eleinek vitéz tetteit a parasztok
meséiből és az énekeseknek énekeiből tanulni, hanem tanulja őtőle bizonyos
írásokból, és a históriáknak nyilvánságos rendiből. Ez az író a szászok béjövetelek után nem sokkal írt, abban a százban, a XII.-dikben, bizonyos
írásokból, históriákból írt, tehát voltak a magyarok történeteiknek írói már
akkor, akár krónika, akár mi volt. A XLII. p. is azt mondja, hogy Botondról
azt beszélik, hogy a konstáncinápolyi arany kaput a bárdjával bévágta, de
ő nem jegyzi fel, mert egy történetekről írt könyvben se találja. Tehát sok
történetírók és írások voltanak, melyekből a magyarok viselt dolgait írta, s
lehetett írni.
b. Hogy az akkori történetek a szentek életekből, legendákból írattak volna,
csudálkozásra méltó ráfogás. Mert Árpád, Tuhutum, nem voltak soha
szentek, Szent István pedig már akkor a volt, de a Béla nótáriusa, mint
az 1533-beli kézírás is, nem nevezik szentnek. Jele, hogy olyan írásokból
írtak, melyek az ő felemeltetése előtt írattanak volt.
12. Ugyanott alól I. A Béla nótáriusa s Thuróczy rész szerint az azon
időbeli írókkal ellenkeznek, rész szerint valóságos bolondságot írnak. Felelet. Hát ha nem ellenkeznek! Lásd a III. értekeződést. Azután a Béla
nótáriusától fogva Prayig, Schlözerig és máig, ki az az írók közül, aki ne
hibázott volna! A bolondságra nézve a bizonyítással adós maradott a szerző.
Ellenben nézze meg magát, s fogja meg az orrát. Felül azt írá, hogy a
szászok elei hihető, hogy egyenként, legalább nem csoportokban jöttek bé,
s majd alább azt írja, hogy ők hozták bé Erdélybe a magyarokat, s vezéreik
voltanak. Hol az okosság vagy csak egy kis ész és meggondolás?
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13. A Béla nótáriusa a II. részben Istent káromol, mert azt mondja, hogy
a Szentléleknek illetéséből ír. Unter Eingebung des Heiligen Geistes! E nem
igaz. Így van a hely, ut Spiritus Sanctus dictaverit. Nem inspiraverit. Ez azt
teszi, amint a magyar szokott szólani, amint a Szentlélek tudnom adja. E
nem istenkáromlás, ma is szólunk úgy néha, és a vád hamis.
14. Ezen a bolondságon mégis nemrég Erdélyben a szászok bosszantására építeni akartak! Ingyen vád! Különben éppen kérdés alatt vagyon
ki épít nagyobb bolondságon. És bolondabbul? Az-é, aki magyar nemzet
történeteit, mint magyarokét, a törököktől megkülönböztetve a Béla nótáriusán építi, vagy az, aki azt Schlözeren építi.
15. 3. l. Panaszol a szászokra, hogy 400 esztendő alatt egy krónikaírójok
se volt. Felelet: Hát miből jegyezték ki az utóbbi becsületes krónikaírók a
régi dolgokat? Ha könyvet nem írtak, írtak kalendáriumi jegyzéseket, írtak
az írott könyvek tiszta széleire rövid krónikákat. Ilyeneket egy régi könyves házban, milyen a csíksomlyói, olyan örömmel lát az ember, amilyen
csömörrel olvassa némely új könyvekben a tudatlan izgágát.
16. Panaszol a szászokra, hogy szentjek se volt egy is! Ez illetlen
csúfolódás. Kivel? A keresztyénekkel-é, hogy szenteket hisznek? A
magyarokkal-é, hogy szentjeik voltak vagy a szászokkal? Miért? Azért,
hogy vagy nem voltanak hívő keresztének, vagy pedig olyan ügyetlenek
s fösvények voltanak, hogy a köztök elaludt kegyes emberek közül vagy
egyet nem tudtanak a szentek közé írattatni.
17. Ugyanott 2. Nótárius meséi. A kritikus csúfolkodásai.
18. 4. l. Itt a szászok papjait mossa. Legelébb azt mondja: a szászok között a belső rend nem vett részt, az ő világi atyjokfiainak pallérozódásában.153 Szabad légyen azt kérdenem, hogy az eféle hamis vádot
megérdemlik-é egy fogadott prókátortól azok, akik magok igazságaiknak
és nemzetek becsületének oltalmát az ő kezeibe letették és azoknak tiszteletet érdemlő elöljárói? Hamis vád. 1189-ben P. a szebeni prepost a cárdinálisnak kedves barátja, azután a küküllői esperest nem tudom magyar
volt-é, vagy szász, de a bizonyos, hogy a királyok udvarába eleitől fogva
sok derék szász nemzetbéli papok voltanak, úgyhogy kétkelkedem, hogy a
szász nemzetben a királyok alatt a pallérozódásban, nem a papi rend volt-é
első?
19. Ugyanott. A szász papi rendnek csak nyersességének (Rohheit)
és erkölcstelenségének emlekeztető jeleit találja az ember az archívumban!154
Az a csak nem igaz a mondottak szerint. Különben az emberek mindenkor
s mindenütt elegyesek. Ki tudja nem találhatna-é az ember még ma is
egy Augusta Universitásban olyan embert, akire a Roh, nyers sületlen titulus
némely részben ne illenék.
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20. Alább restséggel (Trägheit) vádolja őket! Azért, hogy valaki a haszontalan könyvek számát ne szaporítsa, egy nemzetben lehet munkás.
21. A felettébb való jó állapot a háládatlanokat bujákká, lesákokká tette!
Ráfogások! Csak stafírozás, schlözerizálás!
22. Nem találom, hogy utaztak volna! Nem találod: azért nem utaztak.
Jó logika, szép kritika!
23. 5. l. A magyarokat úgy nevezi rohe Nachbarn! Tudnivaló dolog,
hogy még azok között is, akik írni nem tudtak, nagy és pallérozott emberek
voltanak, de jártanak idővel a magyar ifjak ki is tanulni Olaszországba,
Párizsba.
Azért azzal a rohe névvel tessék megkímélni a kritikusoknak a nemes
magyar nemzetet. Tartsák magoknak. Mert amennyi magyar történetíró
vagyon, abban mindöszve annyi nyersességet, sületlenséget nem találsz,
mint az ABC írójában.
24. 6. l. Honter a szász városok építéseknek esztendeit az áérból vette
(aus der Luft). Honnan veszi ezt az erősítést a szerző? Aus der Luft.
25. 7. l. A reformáció után a magyar és székely elvadult, csaknem
olyanná lett, mint Turfanba, Baskírba s Atelkusuba volt!155 Baskír nem
a magyarok hazája. Lásd factum Hungariae Magnae Atelkusu a törököké
volt, nem a Tuhutum erdélyi magyarjaié, annál kevésbé a székelyeké. Ezek
Turfant a mai világában a történeteknek járatlan, vad és tudatlan kritikusoknak engedik hazául.
26. 8. l. 1437, 1459 eszt. Azért szöveteztek öszve a szászokkal, hogy
ezeknek városai háborús időkben menedékhelyek légyen azt kérték ki!156 Oktalanság! Lásd a szászokról való értekeződést. Az is tudva vagyon, hogy Szebennek legnagyobb erősségeit Báthory Zsigmond építette, amint a Rudolf császárral kötött szövetségeknek 6-dik pontjából kitetszik. De több bástyái is
Szebennek mutatják a magyar fejedelmek neveit s címereit. Szászok (?)ről
is megvannak még az holnapos jegyzések, mennyit adtak, és dolgoztak a
vármegyék annak kőfalain. Ezek tehát nem csak a szászoktól s nem csak a
szászoknak építtettek. Többet is lehet efélét előhozni.
27. A reformáció után szövetségről, hitekről, kötelességekről s azon háládatosságról elfelejtkezvén, hirtelen egy mérges dühösség szállotta meg őket
a szászok ellen. Lásd ugyanott a feleletet. Az a mérges dühösség némely
kritikus írók tulajdona, nem a becsületet megbecsülő magyaroké.
28. 1580-ban a szász papokat a dézsmától meg akarták fosztani. Hamis
vád! A fiscus perlette, s az ország rendei bírák voltak, nem felek, és mint
igaz bírák nem is ítélték el, és már nem turfáni kritika-é ez, az ártatan
embereket hamisan így marcangolni!
29. 1590-ben a volt céljok, hogy a szász nemzetet jobbággyá tegyék! A
leghamisabb és szemtelenebb vád. Nézd meg Milest,157 a Süveges Albert
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beszédit, e csak a dologtalan lévész magyarok és szászok vetélkedéséből
eredett léha beszéd volt. A Süveges Albert maga szava szerint, aus unachsamer Leut unnützen Pesakter folgends erwachsender Unheil. Miles 151. l.
30. 9. l. Verwiderten. Elvadultak, és ezek a magyarok s székelyek:
Szamárrivás!
31. 10. l. Ungeschlacte Feinde. A szászoknak bárdolatlan ellenségei a
magyarok és székelyek! Ugyanaz a felelet.
32. A szászok a pártos székelyeket megfenyegetik és nem németesen,
hanem kun módra! Gyermekség és ebben, mint egy turfáni embernek dicsekedni a szerzőnek turfáni indulat. Ez ország végzéséből esett, hogy a
felindult székelyeket atyafiságoson intsék meg.
33. A szászok diribról darabra vagdalták a székelyeket. E nem igaz, lásd
a 107. l. Maga azt írja: azután hat nappal ütközet lőn és Mihály vajda
s a székelyek 18. Sept. 1600 megveretének. De ez a kritikus írónak turfáni öröme azon, hogy a szászok a székelyeket diribról darabra vagdalták
volna, csak magának vagyon gyalázatjára és csak a maga fejiből vette. A
szász nemzet soha se volt olyan kegyetlen, hogy egy székelyt is levágjon,
hanem ha az hadba, történetből. Egy székely nem káposztafő, sem posztó,
sem papiros, hogy mint ezt ollóval nyirbálja akárki is, egy semmi kritikus
ember kedvéért. De gondolja meg akárki! Micsoda emberség s minden
kritika elleni valóságos metapolitikus gondolat volt az, még ha igaz lett
volna is, azt az ABC-be írni, annál inkább a fejiből költeni, s azáltal a két
mai ártatlan nemzetet egymásra uszítani ok nélkül?
34. 1613-ban a szász nemzet a maga theóriáját a nemességről ország
artikulusába írta. Jegyz. Jól írja, hogy a maga theóriáját. Mert az az ő városi
közönséges nemességének theóriája, de nem magában a nemességnek. De
hogy az Landtagsartikel ország gyűlése artikulusa volna, a nem igaz, mert
az csak a szászok universitása segesvári gyűlésének artikulusa. Lásd a 109.
l.
35. 11. l. Említi az író 1143-tól fogva 1543-ig a szászoknak elnyomattatásait – Bedrängungen (de mik voltak azok, nem tudja mondani).
36. 12. l. Említi a szászok ostromlott igazságokat. (Melyek voltak azok,
miért nem teszi ki?)
37. Esmét eléhozza az 1590-beli említett jobbágyságot!
38. 13. l. 1760-ban vége lett a Pray munkája születtetvén a magyarok
történeteit a Béla nótáriusából s a Képes Krónikából meríteni. E nagy vakság,
szemtelenség ma ezt írni! A Béla nótáriusa 1737-ben jő világosságra, úgyszólván akkor születik,158 és 1760-ban, mikor Pray élni kezd, ő meghaljon!
E csak a szerző fejiben való álom. Pray s véle azok, akik csak az ő lehelletéből éltek, mint a kritikus író is és a Pray és Erdélyi Fertályos írás tollaival
büszkélkednek, régen elmúltak annyiban, amennyiben az igaznak ellene

191

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

mondói voltanak, ha nem múltak, elmúlnak, s a Béla nótáriusa él s élni
fog nagy részében, s abban kiváltképpen a történetekre nézve, amiben a
kritikus író őtet ostromolja örökké. Ezt Cornides159 helyesen megmutatta.
39. A magyaroknak még nincsen az ő történeteket stafírozó emberek! Ezt
nem értem. Ha a szerző olyan stafírozó embert ért rajta, mint maga: otthon
maradhat.
40. A nyomtatás szabadságának megköttetésit veti okul, hogy II. József császár előtt a szászok között nem volt történetíró. Hát Hanerek160 közelébb
nem voltanak-é történetírók? Emberséges embernek nálunk szégyen is
úgy írni, hogy a kinyomtattatás szabadságát meg ne érdemelje (mint Schlözernek végtére meg volt tiltva a királytól, hogy Bachmann revisiója és
szabadsága nélkül semmit ki ne adhasson, mint tűrhetetlen mocskolódó és
hazug író.)
41. 12. Az erdélyi fejedelmek barbarusobbak voltak, mint a törökök. De a
kritikus író mind a kettőnél igazán barbarusobb!
42. A nemesek a szászoknak tulajdon földökre bé kívánták magokat
fészkelni. Igazság ellen! Lásd a szászokról való értekeződést.
43. 14, 15. A fiscus megtámadta mind a II. András privilégiumát, mind
a szászok tulajdonosságát az ő földökhöz! Ez a szabadsága megvan a király fiscusnak, de az ország rendeinek is, hogy igazat ítéljenek, és ez ellen
lehet-é valami méltó panasz!
44. 15. A szászok magok földét nem magyar vagy székely, hanem szász
pallossal tartották meg, behaupteten. Ellenkező bizonyos, hogy a veszedelemben mindenkor a más két nemzet segítségével tartották meg az unió
után.
45. A szászok magok földit 620 esztendők alatt pusztából, erdőből, tóból
szép mívelt földé tették! Tulajdonképpen, mint feljebb, nem puszta, hanem üres föld, annál inkább éppen nem tós hely volt. Az erdő pedig akár
fennáll, akár kiirtatik, hasznos. Itt egy kis auxesis.
46. Hogy az 1590-beli ország rendei abban voltak, hogy a szászok jobbágyok! Nem igaz, csak haszontalan emberek beszéde volt.
47. 18. l. A szászoknak fél ezer esztendőtől fogva egy megbizonyított
öszvefüggő érzékeny történetei, egy nagy jelenés 1791 után! Hol vagynak
azok a szász nemzet történetei?
Ebben az előadott rövid elöljáró beszédben ami az munkát nézi 47 kritikus hiba egy kritikus írótól és úgy tartatott kritikusok apjától, veteranustól.
Minek tulajdonítsam, szunnyadozásnak? Nem! Mert az említett helyek
eléhozásában nem találok hibát. Tudatlanság? Rossz kritikának? Ebben
nem menthetem. A tudatlanság bojtorjánja, mint a szép elmének a nyomán
a rózsa, úgy kél ki előtte, véle s utána minden lépésén. A rossz kritika se
menthető. A példák bizonyítják, legfőbb törvényeit megszegi a kritikának.
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Prayhoz veti a hátát, az eredeti írókat nem nézi meg, vagy elmellőzi. Úgy
lépik minden hibás lépéseibe a tudós Praynak s a dicséretes Erdélyi Fertályos írás szerzőinek, mint némely állat az előtte mentnek nyomába. Minél
több és pattogóbb az elme szikrája, annál hevesebb, rosszabb a logika.
Azon közben
Mint egy oskolai előhasú ifjú szikráztatja tudományát, idegen nyelvbeli szókkal, kimondásokkal! Nem tud németül, vagy azt igen alacsonnak
tartja maga felséges gondolatinak kifejezésére. Ilyenek
1. Notiz genommen VI. l.
2. Meine angefangene Recherchen X. l.
3. Über dieses Sujet XI. l.
4. Facta XII.
5. Grundfacta von unfactis
6. Aus einer terra incognita XIII. l.
7. drang nicht ultra Silvam 5. l.
8. charos fratres 8. l.
9. zu ihren Leibeigenen zu demonstriren
10. Verlorne facta 11. l.
11. Nobiles 14. l.
12. Fundus 15. l.
13. Disjunctae membra historiae 18. l.
Azon felyül a szász helyébe mindenütt németet s a magyar helyébe
madjart ír. Lehet, hogy egy ifjú hasamenő grammatikustól vette, mint vén
hasamenő kritikus. Ennek nincsen száma. Továbbá
A 2. lapon I. Rogeriust161 dicséri, mint maga idejében egyetlenegy jó
történetírót. Ezt méltán! De a jobbításokban azt teszi hozzája: De olosz
születésű volt, és így mégis nem született magyar. E micsoda? Egy otromba
tudós fulánk, az ártatlan magyar nemzetet akarja szúrni! De Rogerius Dalmáciából származott, mely akkor egészen magyaros volt. Ami nagyobb.
Az 5. lapon a siralmas mohácsi veszedelmet említi, s magának örömet,
a magához hasonlóknak tréfát csinál belőle. Azt mondja: a quelque chose le
matheur est bon, a szerencsétlenség is jó valamire. Végre a 17. l.
Maga tulajdon nemzetéről s a németekről szólván, azt mondja rólok,
hogy az ő embergyűlölő indulatjokért, mind azok ellen, akik nem ők voltanak,
nem lehet őket nem gyűlölni. Nem jutott szegénynek eszébe, hogy erre a
juthat valakinek eszébe, hogy hogy lehetne egy olyan izgága embertelen
írót szeretni, aki senkit se szeret, maga tulajdon szüléit se tiszteli.
Következik a kiadott diplomáknak meglátása.
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A. Urkunden. Oklevelek
Az egész ABC arra intéztetett, hogy a nemes erdélyi szász nemzetnek
történetei és igazságai egy arra előre bocsátott készletben megvilágosítassanak. Az elöljáró beszédben annak semmi tisztességes nyoma! Mi hasznát fogja a kritikus író venni, meg fog tetszeni. Az ABC első, A. részében
Urkunden, diplomák, oklevelek adatnak elő. Én némelyeket közülök, mivel
maga se vette semmi hasznát, elhagytam, a többire pedig néhol nem a
perpatvarért, hanem hogy az olvasó figyelmetességét ébresszem, kevés
világosítást kívántam tenni.
26. l. II. levél 1143 eszt. II. Géza az ifjú szálló népnek írott szabadságlevelet ad. E bizonyos. Ezt bizonyítják elsőben az 1224-beli levélnek ezen
szavai „quod penitus a sua libertate, qua vocati fuerant a piissimo rege Gejza,
Avo nostro excidissent.” Világosobban Schmitth162 Epp. Agr. 1. D. 68.
l. „A szászok Erdélyben mind Gézától, mind más királyoktól ezeknek
(Gvalternek erdélyi és Martiriusnak, egri püspöknek) szorgalmatosságok
által ajándékoztatának meg sok mentségekkel.” Azt lehet kihozni Zsigmond
császárnak 1419-beli leveléből is, mely szerént a szászok Gézától a szabad
kereskedésre szabadságlevelet nyertenek volt. Mert ha csak a kereskedésre
is levelet adott, hogy ne adott volna egy új szálló népnek az ő szabadságai oltalmára? De a kritikus szerző hibázik mikor a Zsigmond szavait
Certas litteras Gejzae arra a levélre viszi, mely mellett béhívattattak. Mert a
Zsigmond szavai tisztán csak egy kereskedhetés szabadságát illető levélről
szól. Lásd hátrább XXXI. 1419.
III. 1189. Gergely cardinalis levele. Ebből kitetszik
a. Hogy szebeni praepost P. a cardinálisnak kedves barátja volt, s akkor a szászok között, nevezetesen a papi renden voltak derék emberek. A
szerző ok nélkül gyalázza a régi szász papi rendet.
b. Hogy már ekkor a flándriai szállók két rendbéliek voltak: az elébbeniek (priores) és az utánok jöttek. Azok az elsők voltak azok, akik a
praepost alatt voltanak.
28. l. IV. 1191 Caelestinus pápa levele. Ebben a flándrensesek teutoknak
neveztetnek. Eclesia Teutonicorum. Esmét Praepositura libera et exemta.
29. l. 1199. III Innocentius a flándrensek földinek az a része, melynek
papjai nem a szebeni prepost, hanem az erdélyi püspök alatt voltanak,
Szent Mihály földinek és azelőtt dézsmás földnek neveztetik. És így amint
maga a megszállított nép két rendbéli, az elébb és későbben jöttek, úgy
az üres föld is, melyre szállottak különböző volt, egyik a puszta, mely a
prepost megyéje volt és a Szent Mihály földe a püspöké. És innen szépen
megérthetni, hogy a Medgyes és Selyk székekbeli szállók csaknem egy idő
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tájban jövén bé a hét székbeliekkel, mégis nem számláltattanak közikbe,
hanem megválasztattanak, és mindenütt úgy írattak régen: Septem et duae
Sedes Megyes et Selyk.
VI. 1222. Az András király nemeseknek adott szabadságlevele. Ebből
csak egy cikkelyt hoz elő a szerző, azt is azért elsőben, hogy megmutassa,
hogy az 1232-beli példával ellenkezik. Másodszor, mert azt gondolja, hogy
mikor idegenekről szól, akkor coloniákról, szállított népekről szól. Mindenik hiba! Ugyanis
a. Ami az elsőt illeti. Az előhozott XI. cikkely az 1222-beli levélben így
van: Hospites videlicet boni homines. Ebben magyarul vagy magyarosabban
íratott volt: idegenek úgy, mint derék emberek, boni homines. Az 1232-beliben
pedig deákul Hospites nobiles. Mely világosobban a derék idegeneken nemes idegeneket fejez ki.
b. De abban, hogy az a hely a colonistákról szólana, igen megcsalja magát a szerző, mert ez a vitézekről, nemesekről szól, nem egy népről. Azok
személyekre nézve egyenként a hazai magyar nemesi rend igazságával,
indigenatussággal szoktak eleitől fogva megajándékoztatni, ezek pedig csak
hazai polgári igazsággal, mind a két rendbéli, t.i. olyan állapotba tétetik és
hagyatik, amilyenben hon, az ő hazájokban voltanak, amint otthon nemesi,
polgári, városi vagy paraszti rendben voltanak
30. X. 1322. I. Károly a Kertzi apátusságot a szászok ispánjai oltalmok
alá adja jószágaira nézve, melyek: Kortz, Kreutz, Meschendorf, Villa S. Nicolai, Villa Abbatis, Mons S. Michaelis, Földvár, Colonia, Hortobach és Oláhkertz.
Tíz falu.
31. l. XI. 1330. I. Károly a Vízaknai sóaknát a szebeni templomnak s
annak prepostjának adja és hagyja, mint addig is bírták.
XII. 1351. István herceg a brassai decanatus dézsmái aránt parancsol a
brassai ispánnak, Miklósnak, Bereczk fiának, hogy a dézsmának egyik részét
se vegyék el. Ha mely része a dézsmáknak a királyi vár szükségére, vagy
magok hasznára kívántatni fog, azt magok pénzeken vegyék meg.
32. l. XIII. 1352. Erzsébet királyné ugyanazokról a dézsmákról, de már
tisztán, azoknak csak negyedéről a quartáról ilyen okkal-móddal parancsol
„nisi sit a regibus, et antiqua consvetudine statutum.”
XIV. 1353. Lajos a brassaiaknak s hozzá tartozóknak, akik hívek lésznek, ezután is az ő szabdságokat visszaadja, s megújítja. „Nobis, azt
mondja, et regiae Coronae fidelitatem illibate observatis, et observantibus
in futurum, restituimus et restauramus.” Mit tészen ez? Annyi bizonyos,
hogy a Henning támadásával, Károly királynak 1340-ben Lipcsén adott
levele szerént 1324-ben a szászok mindnyájon hitetlenség bűnében estenek
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volt. A levél szavai szerént: „quod cum universi Saxones Terrae Transilvaniae, ausu temerario, contra Domini Regis potentiam hostiliter insurrexissent, et per hoc in infidelitatem insidissent.” Az 1342-beli támadásnak következéseiről nincsen levél. De ebben az 1343-beli levélben valamelyiknek
bizonyos nyoma vagyon.
33. l. XV. 1355. Lajos parancsolatja, szól a dézsmák negyede aránt a
brassai ispánságba in Comitatus Brassov. És így, úgyhogy itt csak a Brassai
ispánság, nem a tulajdon szász székbeli dézsmákról van szó, legalább a
levélben bizonyos.
33. l. XVI. 1361. A decán panasza. A Brassai decanatusban lévő szász
papok dézsmáinak negyedéről, hogy a zűrzavar időkben a királyi kastélyoknak fenntartásokra foglaltattak volna el helytelenül.
XVII. 1361. Lajos levele. Hogy a brassai plébánusok hat esztendőktől
fogva amit a dézsmák negyediért a királyi várok tartására a brassai ispánnak
s a király porkolábjainak tartoztanak fizetni, azt csak két esztendeig tartozzanak még fizetni, tovább nem. Tehát ez a foglalás, úgy látszik, hogy nem
csupa erőszak volt, hanem amint a felsőbbekkel egybevetve gondolni lehet, kezdetben a barcasági és nevezetesen a brassai decán alatt levő brassai
ispánsági dézsmák negyede a királyi várok s azokban lévő porkolábok tartására volt rendelve és amint az az szélyispánság földe, nem volt király
földe, Szászföld, hanem királyi föld, úgy annak dézsmájának legalább negyede tulajdon, csak Törcs várához tartozott eleintén. Végre Lajos király
azt is a szász papoknak engedte. Itt emlékezet vagyon brassai ispánról
s király porkolábjairól. Azt kérdem a kritikus írótól, micsoda jelenések
azok a Barcaságon? A barcai ispánságot a felsőbbekből megértheti, de hol
voltak azok a királyi porkolábok a Barcaságon? Mert az azt tészi, hogy a
királynak a Barcaságon várai voltanak. Nem Brassó, hanem Törcs várán kívül a királynak más várai is, kikben porkolábokat, castellánusokat tartott.
Ilyen vár volt a többi között példának okáért Feketehalomnál, Kriszbánál
az úgynevezett Heldenburg és Földvár körül a Höltevényi vár, melyeknek
királyi porkolábjok s őrizetek volt. Így a 7 székben is Kőhalomban a város
s a szék a szászokhoz tartozott, mint a maga pedig a vár, mint a Kőhalmi
vár is, mindamellett mindenütt királyi volt. A királyoknak s vajdáknak
porkolábjai voltak benne.
34–35. l. XIX. 1366. Lajos király szabadságlevele a beszterceieknek. E
méltó a figyelmetességre.
a. Már azelőtt bírájok van, mint a brassaiaknak. A több szász városoknak és székeknek pedig nem bírájok van, hanem Szebennek, Segesvárnak
s Medgyesnek polgármesterek, consules, a más székeknek pedig királybírájok. E micsoda jelenés?
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b. Azt mondja, hogy Beszterce város, civitas, és vagynak hozzája tartozó
helységek – Populi Villarum ad eandem civitatem pertinentium. Azt mondja
c. Hogy a város bírái a besztercei ispánnal együtt ítéljenek. És így a város
és szék bírái s a besztercei ispán különböztenek. Azt adja hozzá, hogy a
bírságoknak mind falun, mind városon két része az ispáné legyen, egy a
bíráké. Innen
d. Az jő ki, hogy a besztercei ispánok a városi s falusi magistratustól
különböztenek, de együtt ítéltenek, s a bírságokból osztoztanak. De ez a
kérdés
e. Mi volt a besztercei ispán, ispánság? Mik és melyek a városhoz
tartozó helységek? E feljebb meg van már világosítva.
36.l. XXI. 1370. Lajos királynak, Verestoronynál Landskron építtetéséért való dicsérő levele a szebeniekhez s a hét székhez.
Jegyz. a. E dirib-darab levél! Nem tészi oda ami benne van is, hogy
azért őket a király az ott való őrizetnél való szolgálattól megmentette.
b. Ekkor fogta Lajos király Szebennek azt a pecsétet adni, ad retinendam
Coronam, melyet Eder163 kiadott. Melynek címere nem korona, hanem egy
torony fedele. Ez Landskronra láttatik mutatni, azaz Tolmácsra.
37. XXIII. 1373. Lajos király levele Séri brassai ispánhoz az erdők aránt.
Parancsolja, hogy a szászoknak tulajdon erdejeiket el ne vegye. Tehát voltanak olyanok is, melyek nem voltak az ő tulajdonak.
38. XXV. 1377. Lajos király levele Törcsváráról. Dicséri a brassaiakat,
hogy új várat építettek, novum castrum. Tehát azelőtt is volt vár.
XXVI. 1379. Lajos király levele a 7 szász székekhez. Villongások esvén
közöttök, azokat kívánja orvoslani. E megjegyzést érdemel. Mert ezután
soha se a szász nemzet között nincsen villongás, se fel nem támadnak.
39. XXVIII. 1395. Dicséri Zsigmond király a brassaiakat, azért hogy István kisebb oláhországi vajda ellen személyesen tett hadakozásában híven
szolgáltak. Históriára tartozik, a szászok dicséretére.
40. XXIX. 1415. Zsigmond király a szász kereskedők mentségeket megerősíti.
XXX. 1416. Zsigmond az erdélyi vajdának parancsol hogy Marosát,
Csanádot, Apátfalvát és Sorostélyt nem a nemesek, hanem a szászok zászlója
alatt engedje felülni.
41. XXXI. 1419. Zsigmond király a szászoknak Géza, András, Károly
és Lajos királyoktól adott szabadságleveleket a szabad kereskedésre nézve
megerősíti, tehát már Géza adott volt a szabad kereskedésről szabadságlevelet. Annál inkább kellett adnia az ő szabadságokról, mint új szálló
népnek.
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42. XXXII. 1424. Zsigmond Russt Nagy és Kis Prepostfalvát ajándékozza
örökösön a szebenieknek s a prepostságnak.
XXXIII. 1426. Zsigmond a Szent Márton napi censusról szól és azt
mondja, hogy az adatik in signum dominii nostri naturalis. Kérdés: Azért
fizetik-e a censust a királynak a szászok, hogy a király a maga földinek
tulajdonosa s természet szerént való ura, vagy azért, hogy a király nékiek
személyekre nézve természet szerént urok? Azt gondolom, hogy mindkettőért, úgymint Dominus directus az Emphitutáktól, vagy akármi formájú
feudataniusoktól.
XXXIV. 1427. Zsigmond törvényes ítélete Földvár és Höltevény között.
NB. Feudaliter erga censum annuum: in feudum pro censu annuo. Ez tisztán a
feudumoknak első gondolatja, ideája!
43. l. XXV. 1428. Zsigmond császár levele az erdőkről a brassaiakhoz.
Azt mondja, hogy vagynak olyan erdők, amelyeket mindnyájon közönségesen élhetnek Permissionales Nostrae Majestatis, király kegyelméből élik.
Appropriate ezek minden falué, a rétek s szántóföldek között, mindeniknek maga tulajdona és ezeket megkülönbözteti a permissionalesektől, vagynak azon kívül a királyéi, melyeket nem engedett senkinek, ezek a havasi
és fekete erdők, melyeken a király marhái, sertései legeltettenek.
44. l. XXXVI. 1430 Zsigmond. Alvinc, Borberek szabadságlevelek.
NB. Oppidum item Regale Borberek, így íratik Borogbergh, ettől a szótól
Vorberg, mint Borált ettől Vorált. Szabad városá tészi, a hét szék városai
szabadságával ajándékozza meg. A censusa, király adója XX ezüst gyra.
45. l. XXXVII. 1435. Zsigmondnak panaszolnak a szászok Csáki László
vajda ellen, az ő jelenlétében, hogy törvény ellen az ő bírói járásokba avatta
magát, s határt akart kijárni. Megtiltja.
46. l. XXXVIII. 1437. Lépes Lóránd vicevajda Jákcs Mihály és Tamási
Henrik székelyek ispánjai alatt első öszveszövetkezése a nemeseknek, székelyeknek és szászoknak Kápolnában. Ezek között a levelek között első
ez, melyben közönséges országgyűléséről emlékezet vagyon. Említtetnek
minden székbeli székelyek, a szászok közül a 7 szék, a két szék Brassó és
Beszterce. Továbbá
Megesküsznek Zsigmond király hűségére, s hogy az ország minden
ellenségei ellen egyaránt állanak, egymást el nem hagyják. Ez az esküvés
ma is megújíttatik minden dietán.
47. l. XXXIX. 1438. Esmét a magyarok, hogy a török béütvén, s a
szászok, hogy a parasztok feltámadván egymást megoltalmazzák, megesküsznek.
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48. l. XLI. 1441. Ulászló a szász kereskedők szabadságlevelét, melyet
Zsigmond császár is megerősített volt, megerősíti – úgy Gézáét is.
XLII. 1453. Ulászló dicséri a szászokat, hogy mindenkor hívek voltak a
koronához s a törökök ellen rettenhetetlenek.
A szászokat panaszlóknak nevezi. Akinek ellenek pere van, az ő bírájok
előtt keresse, s onnan a király személye eleibe vihesse.
50. l. XLIII. 1453. László Tolmácsot, Latorvárát, Verestornyát a harmincaddal, a várost, Tolmácsot a falukat, Kistolmácsot, Boitzát, Plopyt, Porchezdet, a
két Sebest, Keresztest (Kreutzerfeldt) amint eddig a királyok porkolábjai bírták, a Szászföldhöz köti, hogy király s korona nevében úgy bírják, mint
a több Szászföldet. De Tolmácsot rontsák el, Latorvárát s Verestornyát
építsék meg az ellenség ellen.
51. l. XLIV. 1453. László király igen dicséri a szászok hűségét s vitézségét és veres viasszal való élhetés szabadságával megajándékozza őket.
52. l. XLV. 1453. László a hét és két széket, Barcát s Kolozsvárt, Vincet
bizonyossá tészi, hogy soha el nem ajándékozza, Tolmácsot is a vélek való
egyezségben megtartja, el nem választja soha. Ha cselekedné, levelének ne
légyen ereje.
NB. A besztecei grófsággal megijeszetette volt László a nemzetet.
53. XLVI. 1453. Királyi parancsolat Kolozsvárhoz, Besztercéhez s minden szászokhoz a Barcáig a 7 szász szék panaszára, hogy Fogarastól fogva
Hátszegig, ahol a törökök béjöhetnek, csak ők őrzik, kémeket tartsanak, az
utakat bévágják, építik, melyre néha kétezer ember is reá mégyen.
NB. Nem a magyarok ellen panaszolnak, hanem a szász atyjokfiai ellen.
Mert már által vették volt Latorvárát s az hozzá tartozó jószágot, s azt
fogadták volt, hogy az illő terheket hordozzák azért.
54. l. XLVII. 1454. A magyarországi főrendek hívják országgyűlésére
az erdélyi szászokat IV. vagy több követjeikben. Így 1457-ben 55. l. Mátyás
király hívja 56. l.
55. l. XLVIII. 1456. László király parancsol a vajdáknak, hogy a nemesekkel az általok, a szászoktól csak magok erején elvett erdőket, mezőket,
havasokat, réteket, s.a.t. adassák vissza.
NB. E peres dolog lévén, itt egy kritikus maga erején semmit nem ítélhet
addig, míg azt nem tudja, hogy a panasz helyes-é vagy nem?
56. l. LI. 1458. Mátyás király tiltja, hogy a szászok igazságai ellen senki
ne szállhasson meg a szászok földin. Ez a levél elég tisztán van kiadva,
nem azt teszi, hogy ha ki elesteledik, senki ne tartozzék nékie szállást adni.
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LII. 1459. Szövetség. Lábatlan János Temes és székelység ispánja, király
küldöttje Medgyesen. Esmét egész országgyűlés. Universitas tota nobilium et procerum; Siculorumque omnium generum (Tehát fő, lófő, gyalog,
mindenik rend) nec non Saxonum Sedium Singularum 7. totius partis hujus
Regni Transilvaniae. Brassó, Kolozsvár név szerént benne van.
A VI. Art. Hogy a szászok falai a magyaroknak s székelyeknek, a magyarok s székelyek karjai pedig a szászok falainak oltalmai légyenek.
59. l. LIII. 1461. Mátyás király dicséri a szászokat.
60. l. 1464. Mátyás megerősíti az apja, Hunyadi János levelét, melyet
a beszterceieknek adott volt 1453-ban. 1. Hogy régi szabadságok megmaradjanak. 2. Minden ház censusba esztendőnként 2. lot ezüstöt adjon, a
zsellérek egy lotot. 10. Dűlő földtől egy lotot, a falusi 3. napi szántóföldről
egy ezüst gyrát, egy alól csapó malomról fél gyrát, felyül csapótól 4. lot
ezüstöt, mint Zsigmond s több királyok alatt volt, és ezt ne változtathassa
senki. A közönséges költségben annak 2 negyedét fizessék a 15 falu, a
felső járás, az alsó faluk 1 negyedet. A város is 1 negyedet. 3. A város
és szék fizessen 60 gyrát eszt., a felső járás 35 + gyra és 4 loth ezüstöt, az
alsó 24 gyrát, 3 lothot, melyet azelőtt a székelyek ispánjainak adtak. Az
ítélőszékben a szokáson kívül magyar tiszt ne legyen. Nullus officialis seu
Judex Hungarus, a viszketeges kritikus így írja: Ungrus. A porkolábok ne
uralkodjanak a városon, künn-benn semmi hatalmok ne legyen, a várost a
vár építésével nem terheli. Ez a vár az ispán vára, nem a város körül való
vár.
66. l. LVI. 1469. Mátyás megengedi a szászoknak, hogy kivévén a
szebeni bírót a több királybírákat vethessék ki, s helyekbe választhassanak
másokat. Nem szól a polgármesterekről, bírókról, hanem csak a királybírákrol szól.
66. l. LVII. 1470. Mátyás király levele. A szászok közt a magvaszakadtnak jószága a városra száll, nem királyra.
67. l. LVIII. 1471. Mátyás Brassó fekvését dicséri.
LIX. 1472. Mátyás Fogarast districtussát (de kétségkívül csak a dominiumot) és omlást örökösön adja a 7 széknek. (De soha által nem vették, és
nem statuáltattak benne.)
68. l. LX. 1473. A nemzet ellentmondása, hogy Pongrác János és Mátyás
király egyik se legyen szabad Szászsebest ajándékozni és megkérni.
LXI. 1474. Mátyás Erdélyből száz paraszt jobbágy szászt viszen ki, és
Visegrádba szállítja szép szabadságok mellett.
70. l. LXII. 1474. Mátyás fogadkozik a beszterceieknek, hogy őket senkinek nem adja, a koronától el nem idegeníti. Szabadságot ád, hogy olyan
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esetben felkelhessenek s ellentállhassanak. Mi ennek az értelme? Hát
mikor Hunyadi Jánosnak adta László, el voltak-é idegenítve a koronától,
melynek Hunyadi mint a király után első nemes ember, első tagja is volt.
71. l. LXIV. 1481. Mátyás király olyan parancsolatot ád, hogy ha a
szomszéd nemesség jószágot zálogba vagy örökösön el akar adni, másnak
ne adhassa, csak a szászoknak. Törvénytelen volt. Füstbe ment.
72. l. LXV. 1485. Mátyás király parancsolatja, hogy azok a jószágok,
melyek az egresi és kerci apáturságoké, szebeni, segesvári templomoké,
Brassó városáé s templomáé és az omlási s tolmácsi is ne rovattassanak
a vármegyékhez, hanem a szászokhoz. Nézze el az ember Mátyás király
erőszakoskodását egymás után. 1472: Az oláhok földit, Fogarast, mely a
királyokra szállott volt, elajándékozza a szászoknak. 1473: Szászsebest,
a szász földet Pongrác vajdának. 1481: A vármegye földéről azt rendeli,
hogy ahol a szászok szomszédosok, a nemesség másnak ne adhassa el jószágát, hanem a szászoknak. 1485. Hogy amit a szász nemzet nemesi igazsággal bír, a ne rovattassék a vármegyékhez, hanem a szászokhoz.XXXVIII
74. l. LXVI. 1490. Ulászló az erdélyi szászokat országgyűlésibe hívja
Székesfehérvárra.
75. l. LXVIII. 1491. Ulászló esmét diétára hívja az erdélyi szász nemzetet.
76. l. LXIX. 1491. A brassaiak oltalmazó készületek.
80. l. LXX. 1493. Ulászló a Beszterce széki oláh falukat a quinguagesima fizetésétől feloldozza.
LXXI. 1495. A száz esküdtek választását helybehagyja.
81. l. 1497. Parancsolat a szászokhoz, hogy a taxaszedőknek engedelmeskedjenek.
LXXII. 1507. A brassaiak mustrájokról való artikulus.
82. l. LXXIV. 1508. Ulászló köszöni, hogy a censuson felyül segítséget
adtanak.
LXXV. 1510. Lajos hívja a maga s felesége megkoronáztatására dietára.
83. l. hasonlóképpen.
84. l. LXXVII. 1511. A nemesek és székelyek pereiben a szászok ellen,
az appellatio a szász bírák elől a király eleibe megyen.
XXXVIII <Azután

a székelyek nyakára udvarhelyi várat építtett Báthory Istvánnal, s őket kínoz-

tatja!>
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86. l. LXVIII. 1512. A szász papok követjei írások Budáról, az esztergomi érsekkel való perben.
88. l. LXXIX. 1513. Ulászló ítélete abban a perben.
89. l. LXXX. 1518. Huszt, Máramaros, Sóaknák a királyi szászokkal a
kincstartó kezébe adják a jövedelmet a király konyhája fenntarására.
LXXXI. 1521. Lajos diétára és koronáztatására hívja a szászokat.
Amik már ezután következnek többnyére a történetekből tudva vagynak, vagy tudathanak, némely keveset kivévén.
90. l. A reformáció dolgát illeti.
91. l. LXXXIII. 1526. A vajda, Zápolya erős felkelést parancsol a török
ellen. A diaeta végzése: „ut universi, et singuli, tam seculares quam etiam
viri ecclesiastici, per singula capita – keljenek fel, kivévén minden két falura két presbitert, akik a lelkekre való vigyázásra otthon hagyatnak.”
92. l. LXXXIV. 1527. Ferdinánd király dicséri a szászokat, hogy egyetértvén a több nemzetekkel Zápolyának ellentállottak.
LXXXV. 1529. A császár katonái számára a szász nemzet 18000 fl. ád
kölcsön.
93. l. LXXXVI. 1539. A vajdától, Majláthtól Tolmács széket kiváltják.
94. l. LXXXVII. 1542. Új szövetség a három nemzet között külső-belső
ellenség ellen.
95. l. LXXXIX. 1544. Az ország rendei könyörögnek a szászok mellett,
hogy a királyi tisztektől ne terheltessenek.
XC. 1545. Izabella az adó (contributio) béfizetésit elhalasztja.
XCI. 1549. Art. mint a nemesek, kik áron eladhatják magok dézsmájokot, úgy a szászok is.
96. l. XCII. 1549. A szász nemzet art., hogy a közönséget illető dolgokban minden szék kérdje meg az Universitást s attól függjön. Ez eleitől
fogva, azután, hogy a praedialistáktól megszabadult a nemzet, így volt, és
a legszebb dolog, egy permanens consilium forma.
XCIII. 1552. Ferdinánd király békélődik a szebeniekkel az őrző sereg
nyughatatlanságáért.
XCIV. 1552. Castaldo igen dicséri a szebenieket. – A commissariusok is
igen ajanlják Ferdinándnak.
97. l. XCV. 1553. A 7. szék Vincet s a felyül írt, de meg nem nevezett
városokat kérik magoknak ajándékoztatni a Ferdinánd válaszával.
98. l. XCVI. 1553. Ferdinánd instructiója Haller Péterhez – a szászokra
a nemesekhez képest annyi adót vessen, amennyit elbírhatnak.
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99. l. XCVII. 1557. art. hogy a szászok a hadba 2000 embert, ágyúkat s
hadi eszközöket adjanak.
XCVIIII. 1558. 21 Jun. art. a felkelésről. A szászok akkori felülésének
módja íratik le. Lásd az art.
C. App. P. III. tt. 19. art. 14
CI. A subsidiumról – és egy szó sincs róla az írás rendében.
CII. Izabella 4000 fl. kölcsönöz.
CIII. CIV. CV. A dézsmáról parancsolatok, melyeket missiliseknek hívunk.
CVI. 1572. Báthory István az evangelicusok megyési gyűlésit dicséri.
CVII. Báthory István 1575-ben a szászsebesieket dicséri, hogy Bekes
ellen jól viselték magokat.
CVIII. 1580. A dézsmákról Báthory Kristóf törvényes szavai.
CIX. 1583. Báthory István a szászok törvényit megerősíti.
CX. 1583. Parancs. Báthory István: hogy a szászok között lakó nemes
köztök nemesi szabadsággal ne élhessen.
CXI. 1600. 10 sept. Instructio a pártos székelyek ellen. Lásd feljebb.
CXII. 1600. Rudolf császár igen szépen ír a szász nemzetnek.
CXIII. 1613. A szász nemzet uniója. Liga. Szövetkezés.
CXIV. 1613. Segesvári VIII. art. a szász universtásnak a magok városi
nemességekről.
CXV. 1614. 2. Febr. Medgyesen a Szeben elfoglalásáról költ decrétumot
a rendek eltörlik.
CXVI. 1631. Egy igen szükséges helyes art., a szászokat illeti.
CXVII. 1634. A szebeniek a Bethlen Gábornak adott szabadságot kiterjesztik Rákóczira is, és ő is bátorságosokká teszi őket.
CXVIII. 1649. 23. Jan. art. a fiscus számára véjendő borról.
CXIX. 1650. Rákóczi György absolutiója, hogy a tolmácsi jószágot mint
fiscalitást az 1588 art. szerént nem perelheti a fiscus.
CXX. 1653. Az Appr. Const. egybeszedése
CXXI. 1653. A szász nemzet protestál a magyarok ellen, hogy köztök
meg ne telepedhessenek.
CXXII. 1653. A szerencsétlen Rákóczi ajánlja magát, s menti, hogy a
házok szabad vételéről való art. megerősítette.
CXXIII. 1661. A szászok Ali basának az országért az 50 tallér török
adóból reájok mérték szerént esett summánál sokkal többet fizetnek le, és
a nemeseknek nálok letétetett vagyonjokat nem bántják.
CXXIV. Saletrom.
CXXV. 1664. Comp. C. P. III. tt. 13. art. 6. Peculium név eltöröltetik.
CXXVI. 1669. Simonics szebeni szász nemes levelet nyér, a szászok
tudománt tésznek ellene hogy a kir. funduson ne élhessen vele.
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CXXVII. 1691. Leopold diplomája a III. VI. VIII. Art.
CXXVIII. 1692. 20. Jul Alvinczi Péternek adott instructio.
CXXIX. 1692. Az Accorda. Lásd. CXXII. feljebb. – 1693. Leopold
megerősíti.
CXXX. 1705. József inaugurale diplomája. De a levelezői nem adták fel, s
a nyomorult diplomaticus nem tudta ezt a levelet. Mi?
CXXXI. 1728. F.K. Gubernium tudósítása a fels. udvarhoz – az adó
mértékit illeti.
CXXXII. A magyar és székely nemzet miket engedett meg a szász nemzetnek az accordával.
A többit nem tartom szükségesnek illetni, többnyére törvényes vizsgálást illető dolgok és újak, azon kívül is csak civódás lenne!
Mind együtt CXXXVI. diploma akart lenni. De ezzel ugyan se a nemes
szász nemzetben egy okos ember is büszke nem lehet, se maga a kritikus
író, ha a nemes szász nemzet történeteit ezekből akarja kritice megírni,
s igazságait megmutatni, sokra nem megyen. De az, hogy ő mennyire
mehet, az ő dolga! Én úgy láttatom találni részemről, hogy ezeknek a leveleknek értelmét a felsőbbekkel egybevetvén, ezekkel a kritikus író maga
elölbocsátott és a szélből vett állatásait semmi részekben meg nem bizonyítja. Ellenben azoknak helyes egybevetésiből világos.
a. Hogy a magyar Erdélyországnak a szászok béjövetele előtt már ura
volt. Erdélyben, mikor a szászok béjöttek, se pácinacita, se kun nem volt,
nem lakott, annál inkább Erdélyt nem bírta. Ellenben a fenn eléhozottakból
világos
b. Hogy azt a földet, melyet a székely bír, a nemzet maga fegyvérrel
kereste, egymás között úgy osztotta meg, a magyar szinte úgy az ország
többi részit maga kereste és osztotta fel, de Fogarast a szövetség szerént az
oláhoknak engedte, akik azon máig is csendesen laknak. És jóllehet nemzeti fejedelmeik kihalván és földe, u.m. a várhoz tartozó jószág és Fogaras
földi tulajdon fiscalitás a magyar királyokra szállott, de az ő igazságaikat a
magyar királyok megbecsülték, és az a föld ámbár a koronára s a királyra
nézve a magyarokéval az igazgatásnak egy alkotványi középpontjában
ma már egybeköttetett, mindazáltal máig is maga megkülönböztetett régi
igazságaival bír. Világos
c. Hogy a mai és régi tiszta Szászföld a magyarok vérével kerestetett
olyan föld, melyet osztatlan és üresen avégre hagytak a közönség képviselője kezében, hogy egy idegen néppel megszállítsa a szélkapukon belöl,
melyeknek őrizetét magoknak és rész szerént a székelyeknek tartották.
d. Hogy a tulajdonképpen való királyi Szászföld az idegen szomszédokkal soholt sem határos, mind a végerősségek, mind a szomszédokkal
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határos fekete vagy fenyves és más havasi erdők a királyé lévén, nem király
földe, mint az üres föld, hanem királyi föld.
e. Hogy a magyarok együvé értvén velek a vélek egyesült oláhokot is,
nem hívták, s nem vették bé mint erdélyi nemzeti test soha a szászok eleit,
hanem a királyok hívták és vették bé az üres földnek béplántálására, az
ország és korona szükségére, bátorságára és egy jó néppel való gyarapítására.
f. Hogy a szászok elei nem egyenként szállingóztanak bé, mint a kritikus író kritika és logika nélkül írja, hanem amint hitelesen hozzávetni lehet, a szebeni prepostság alá estek vagy a pusztára szállottak elébb, azután
a Szent Mihály földire szállottak, úgymint a Medgyes és Selyk székiek,
azután csakhamar a brassaiak és beszterceiek, de bizontalan időben.
g. Hogy az a becsületes szálló nép hazul nem a rabság és szolgság elől
futott nép volt, mint a kritikus szerző mondja, a. Grellmann,164 göttingai
híres tudós azt írja ugyan: „hogy a 12-dik században Németországban
korántsem voltak mostani módi városok, sőt a városi népek is többire jobbágyi állapotú emberek voltak. Annál inkább a falusiak. Miféle emberek
jöhettek hát akkor Erdélybe? Hogy a birtokos nemesség jött volna, nem
hihető.” A sem, hogy elhagyta volna hazáját azért, hogy itten egy puszta
földet felszántson, azért adót fizessen és katonáskodjék. Későbbre látván
itt előmenetelét a nemzetnek, jöhettek kadét junkerek, akik azután itt is és
a magok nemzeteken uralkodni kezdettek. Én csak azzal maradok, hogy
flanderek voltak, s a tenger kiütései elől futott nép. Azért se a nemesség
ellen való gyűlölséget nem hozta hazul, se pedig az erdélyi nemességtől
nem gyűlöltetett. Ezt a szerző csak a szélből vette. Hanem
h. Egy derék nép volt, munkás, jó gazda, kétségkívül voltak akkor
is, és azután is váltak közülök mind a belső, mind a külső renden, nagy
tekintetű, értelmes és jó maga bíró emberek, akik a szálló nép között jó
rendtartást szabtanak, s künn, benn tekintettel bírtanak, úgy, hogy a nép
mindaddig, míg az elsőktől, a birtokosoktól elnyomattatni s megzavartatni
s támadásokra ingereltetni kezdett, boldog volt. Míg András és végre Lajos
király által az ő belső csendességek egészen lábra állott. Mindezek s a
több efélék a felsőbbekből világosok. A kritikus szerző mi hasznát vette
az említett s több leveleknek, ezután bővebben meg fog tetszeni. Most a
kritikára nézve azok aránt a levelek aránt egy-két jegyzést teszek.
a. Hogy azok nagyobb részén csak dirib-darabok, folt hátán foltok.
Azokat az igaz kritika szerént nem úgy foltonként kellett volna a könyvekből kilopogatni, hanem egészen kiadni. Mert így próbáló egész erejek
nem lehet. Az eredeti leveleket legalább másokban a nemes nemzet bölcs
elöljáróitól könnyen megkaphatta volna, de így dolgozott Stritterből165 is,
Constantinust meg nem nézvén és hibázott. E nem derék kritika. Itt csupán
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csak olyan kezeseket állítani elé, akikben hasonlóképpen csak oly diribdarabban van a levél, nem elég.
b. Nagyobb hiba a kritika ellen az, hogy a szászokat mindenütt németeknek nevezi, de kivált, ahol a királyi levelekben szászok vagynak írva,
a felyülírásban hamisan mindenütt a szász helyett németet teszen. Ilyen
hiba az is, hogy a magyar nevet madjarnak, ugrusnak írja.
c. Legelszenvedhetetlenebb az, hogy magokban a régi levelekben is
azokot és azoknak rendit szántszándékkal és a kritikának minden törvénye
ellen meghamisítja, más szót tévén ahelyett, ami a levélben vagyon, és azt
álnokul elváltoztatván, s a világot megcsalni igyekezvén. Valahol p.o. egy
levélben, még a királyi levelekben is ez a szó eléfordul Hungarus, Hungaria,
sat. talán éppen a magyarok ellen való gyűlölségből vagy csúfondárosságból úgy írja s úgy adja hamisan az egész világ eleibe: Ungrus, Ungri, Ungria.
Mit ítél e világ arról a magyarról, aki az ő szokott neve helyett, Schlözer,
egy könyvbe őtet mindenkor Schwäzernek nevezné? Osztán mi szükség is
a deák paraszt szólást, Barbarum Lexicont azzal az idétlen maga fejétől koholt szóval, mi a világon soholt másutt az ő bódult fején kívül nincsen, ok
nélkül, csupa viszketegségből és csúfondárosságból szaporítani. Megyek a
második vagy B. darabra.
Ebben a B. darabban XII vizsgálódások, elöl egy tudósítás. Az előre
bocsátott tudósításba a többi között, amikor kivált a hamis kritika lelke
megszállja, ilyeneket mond.
a. A magyarok, pácináciták és kunok eredetekre s nyelvekre nézve
nem, de ázsiai pallérozatlanságokra nézve egy hassal született három testvér atyafiak. Kérdi: a magyar ki által europaizálódott? IV. lap.166
b. A magyarok hazáját tudatlanul Lebédiásba s Turfánba teszi.167
c. Hogy Tuhutum Erdélyt meghódoltatta: mese, V. l.
d. Hogy Szent István Erdélyt meghódoltatta, nem rendes hódoltatás.
Hasonlítja a Bakkhus, Herkules, Sesostris hódoltatásokhoz, akik az országokat felkóborolták s pusztították. Így Szent István is. Magának se volt
kedve megtartani, következői se tettek legkisebb készületet is reá.168
e. Erdélynek bizonyos megtartása csak azután 200 esztendővel, és így
II. András király uralkodása elején szereztetett a németek s az ő váraik
által.
d. Pál püspök s más régi írók krónikáit parasztmesékhez s Turpinnak169
Histriok számára készített meséihez hasonlítja!
e. Azokat bolondoknak, tudatlanoknak, együgyűeknek nevezi. VI. l.
f. Mikor a magyaroknak elegendő erejek volt Német-, Oláh-, Görögországokot felprédálni és kóborlani, azt mondja, hogy nem volt annyi erejek,
hogy Erdélyt megvegyék. VIII. l.
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g. Benkő uram se fog a székelyeknek kun szármozások ellen törekedni!
h. Ha a szászok nem magok vették is meg Erdélyt, de általok lett állandó része a Magyar Birodalomnak.
i. A szászok nélkül se a magyarok, se a székelyek nem bírták volna
békével magok földeket.
k. Megszállja a metapolitikus világpolgári gonosz lélek a kritikus írót és
felmagasztaltatván így szól, X. l.
„Én nem rajzolok, csak beszélek, rajzoljan kiki, aki a rajzolást szereti
az olvasók közül maga tehetsége szerént! Nem gondolok előre, az olvasó
gondolhat maga, sőt tartozik vele, hogy maga gondoljon. De én a materiát
jóllehet kímélve és okoson imitt-amott elhintem, abból a már ki dolgozott
materiából húzzon minden olvasó annyit lelke táplálására, amennyit tud
s amennyit állapotja elbír. Bár gondolnák meg a magyar nemesek, kiknek
számok, amint bizonyoson tudom, csuda mint nő, hogy az ő atyjokfiai mitől fogva, hogy és miként lettenek az ő rabjaikká? Az európai világpolgárok
el vagynak közönségesen merülve az azon való gondolkodásban, hogy a
népekből hogy leszen az ember, azon a felette ellenkező jelenésen, hogy
100 közül, akik az Istennek európai földét mívelik, még nincsen sok tartományokban egy, aki annak a földnek eredeti tulajdonképpen való birodalmában volna. Még a római legerőszakosobb uralkodás alatt is megvolt a
föld tulajdonossága. Még a vad, kóborló népek is annak csak egy részét
vették el a meggyőzöttektől, más részét nem bántották. Kik voltanak azok
a nememberek, akik későbben azt a szentségtelen dolgot törvénnyé tették,
hogy minden földnek ura legyen? Nulle terre sans Seigneur.”170
Itt elhagyta az ész a szerzőt, mert az ő célja szerént nem azon kellett
volna panaszolni, hogy minden földnek ura van, hanem hogy nincsen minden embernek földe. De a francia szóval szikráztatni akarta tudományát.
És micsoda mesterségekkel nem éltenek úgymond, hogy az ő erőszakos
uralkodásokat megállítsák s örökké valahová tegyék? Egy grakhuszi prédikáció! Jobban volna a világnak dolga, ha az ilyen dologtalan fők, míg ok
nélkül a fejeket törték, hazájok oltamára vettek volna fegyvert kezekbe!
XI. l. Száll a szászoknak eleire, akikről azt erősíti szerte, hogy ők hozták
ki Erdélybe a magyart, s azt mondja: csak egy maroknyi német ember
hagyá el rabságban élő hazáját, melyben az emberiségnek újra csírázó igazságai még soha csak nem gyökerezhetnek vala meg, bátorságba vivé azt a
kereszténységnek végibe, és 600 esztendőktől fogva máig is sértődetlen él
vélek magának s az igazgatásnak halhatatlan becsültére. Ez igaz s ha így
van, hát mi méltó panasza lehet a szászok képibe arra a jó úrra, Gézára,
aki a magyarok vérén szerzett földet, egy kevés esztendei fizetés mellett,
minden előre tett érdemen kívül nékik ajándékozta? Tehát jó, hogy ura
volt a földnek, méltán köszönheti és háládatos lehet mind ahhoz az úrhoz,
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akié az a föld volt s nekie adta, mind azokhoz, akik azt véreken keresték s
a király kezébe hagyták, hogy ültesse bé.
Ennek alkalmatosságával eléhozza a jobbágy, Leibeigen néven kívül a
Halsherr Halseigne, Hägerleite neveket, melyeknek a magyar földön – Istennek hála! – se hírek, se nevek, és annak alkalmatosságával esmét felmagasztaltatik benne a metapolitikus lélek, prófétává lészen. „A mi historikusaink, politikusaink és törvényadóink, úgymond, mint ha ezt az emberiségre nézve igen fő jelenést még máig nem vennék szívekre! Csuda volt,
hogy a híres németországi paraszt hadban a parasztok közül, holott mint
mi ma helyesen, helytelenül az emberiség igazságaira fogunk, és ők szinte
úgy fogtanak a Bibliára, egynek se jutott eszébe se Ézsaiás V. R. 8. V, se
a Mózes hetedik nyugodalom esztendeje!”171 Az a hely magában ártatlan
ugyan, de egy német paraszt had lelkének felmagasztalására nem éppen
illetlen. Tessék megérteni az előtte s utána való verseket is 4, 7, 8, 9. „A
Seregeknek Urának pedig szőlője az Izrael háza és az ő gyönyörűséges
ültetései a Judának férjfiai, várá pedig az Úr, hogy cselekedjenek ítéletet!
De ímé nyomorgatás! Igazságot vár vala, de ímé óhajtás vala! Jaj azoknak,
kik házokhoz más házat ragasztanak, mezőt foglalnak az ő mezejekhez,
mind addig, hogy semmi hely ne maradjon. Hogy csak ti magatok lakjatok
a Földön. Az én hallásomra a Seregeknek Ura megesküdt, hogy a nagy sok
házakat elpusztítja annyira, hogy senki ne legyen azoknak lakója!” Aber
végre észreveszi magát, hogy paraszt hadat prédikál, mint nagy próféta és
így rekeszti bé a szerző „haben nicht in unseren Tagen politische Mordbrenner agrarische Gesetze aufgerufen?” Te mondád!
Itt szabad legyen megjegyeznem, hogy én is gondolok, mikor írok, s
ettől engem meg nem tilthat senki, de én az olvasót megtiltom, hogy az én
írásomban egyebet ne gondoljon csak azt, amit én írok. Mert nem akarok
politischer Mordbrenner lenni. Azért én azt írom, hogy midőn a nemes szász
nemzet népei az időknek minden szokott viszontagságai között is 600 esztendeig a magyar földön, melyet a magyar keresett és ők mint bujdosó
nép király kegyelméből minden elébbi érdemeken, szolgálatjokon kívül
nyertenek, földök határaiba, szabadságaiba megmaradtanak, s amint azt
igazán írja, azzal ma is sértődetlen élnek, ekkor mondom, mi méltó oka
van a szerzőnek, hogy társaság épületét gyújtogató prédikációt, próféciát
tartson nékie? Az a király s annak jó, ártatlan népe, a magyar nemzet,
megérdemlik-é, hogy ellenek a béfogadott népnek egy fogadott szószólója
ilyen prédikációt az ő haszontalan nyelvén ilyen sermont és próféciát tartson?
Továbbá menti magát, hogy az Ungariát hamisan a diplomák betűje
ellen Ungrianak írja. Az az ő módja, azt mondja a csúfolódó – Oh! ha ezzel
ment lehetne a hamis ember, hogy az az ő módja! Végre
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A nemes Pray boldog árnyékának emel egy kalapot, azt mondja, hogy
ez az ABC. az ő maga már elébbi munkájának folytatása: Fortsetzung meines
früheren Werks. Tehát a két munka testvér, ez olyan, mint az, és úgy az is
olyan, mint ez. Semmi dicséretesebb jobb dolgot nem remélhetek arról is.

Históriai vizsgálódások
A magyar uralkodóknak célja a nemzetet szállókkal, kivált németekkel
erősíteni, megtartani és nemesíteni. Ez a feltétele a kritikusnak, és azt felejtvén
a magyarok hajába akad.
1. Kezdetben mindjárt avval köszönti a magyarokat, hogy egy vad nomádok raja merészlett Európába általjőni! 163. l.172
2. Ordának nevezi. Egy semmit nem jelentő bárdolatlan ázsiai ordából
egy hatalmas európai nemzetté formálódott! 164. l.173
3. Hol volt akkor a szász nemzet? És megszólítja a szászokat. „Ez a ti
munkátok, úgymond, legyetek büszkék véle! Ti Magyarok! Ne felejtsétek
el ezt! Ti hívatlan vendégek legyetek háládatosok a ti hivatalos vendégetekhez!” 164. l.174
Mintha éppen a szászokat az erdélyi magyarok hívták volna bé s az ő
vendégek volnának. Stafírozás!
4. Alól is eléhozza a hospes szót és Meklenburgot és esmét tüzet kap:
„A meklenburgi született lakosoknak azt mondotta volt, úgy szól, 1607ben a hercegjek: Jól fognak kegyelmetek réá emlékezni, hogy az elejek
ezen a földön magok is jövevények voltanak.” Azt veti utána: Éppen, mint
nálunk, de hogy jobban megértsék a német atyjafiai, franciául. C’est tout
comme chés nous.175 Azután úgy az I. alatt kérdezi:
5. Hogy a magyaroknak és székelyeknek vagyon-é több eredeti és ős
igazságok Pannóniához és Dáciához, mint a spanyoloknak Peruhoz és Mexikóhoz? Azonban a kunokat a székelyek ős elejeknek mondja, azt kérdezi
fennyen: melyik nemzet vétetett bé a másiktól? A német-e a magyartól és
székelytől, vagy megfordítva? 164, 165.176
6. Azután az 2. §.-ban az emberré létel jövé elé, egy gyenge kritika!
A bölcselkedésnek tiszta mezején zűrzavar. Azt állítja, hogy egy ember és
emberi társaság is, míg a kifejtődésnek alsó grádicsán vagyon, csak oktalan
állat és orda, míg emberré potencíroztatik. „Mert minden ember, úgymond,
kezdetben állat, csakhogy ember lehet belőle, úgy minden nemzetek elébb
csordák voltanak, olyan tehetséggel, hogy népekké változzanak által!”177
Hamis metapolitika!
7. Kezd a magyar nemzet dicséretéhez a 3. §., azt maga szájízén ordának
nevezi, „dieser subalternen Orde!”
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8. Constantinus a törökök tribusáról szól, s a kritikus szerző a magyarokra hozza, és azt mondja, hogy futottak Ázsiából. 203 esztendeig
a kozárok alatt voltanak. De ezt nem mondja Constantinus sohol. (167.
l.)178
9. A pácinácitáktól való ijedtség őket Moldovába s Erdélybe és végre
Pannóniába hajtotta! Azok a törökök voltak, a Lebédiás magyarjai, nem az
Árpádé. (168. l.)
10. Esmét ordának nevezi, mintegy a szélvész vetette őket Európába s
Pannóniába. (168. l.)
11. Sokat civódik ezért a szóért, hospes, mégis maga és ma is úgy nevezi
a szászokat. Azt mondja, hogy a magyar szinte olyan hospes Európában,
mint a szászok ma Erdélyben.179
12. Esmét orda. A magyarok ordája nem volt erős!
13. Haszontalanságok! Sok esztendőkig reszkettette a magyar maga
előtt a hatalmas nagy Németországot, de annak oka nem volt se a belső
erő, se a sokaság, se a vitézség, se a hadi mesterség. Hát mi volt oka? Azt
feleli: Isten tudja! Hányszor nem engedte magát, úgymond, egy pulyától a
német óriás tépásztatni! (169. l.)180
14. Thuróczy írását, mint majom kritikus majom krónikának nevezi.
15. Thuróczy a kijött magyar vitézek számát 216 ezerre teszi. Ezt a
kritikus nyilvánságos bolondságba szőtt állításnak nevezi. Miért? Mert azt
mondja: honnan vehette azt? És végre egy csudálatos bolondságba szőtt
kritikával, okoson maga is megnyugszik rajta! (170. l.)181
16. A kritikai ajándéknak egy újabb jele esmét! Arnulf segítségéből
visszatérvén a magyarok, a honmaradtakat a pácinácitáktól megnyúzva
találták, azt mondja. Holott a székelyek földin bőrökbe és elevenen voltak,
s onnan Pannóniába mentek. (170. l.)
17. Minden kritika nélkül a magyarok sátorát vésznek mondja, Weshen
olvasd vészen. Ez a szó, vész megvan a magyaroknál, de vízbe rejtett nádkosárt tészen. (171. l.)
18. Nagy megnyugvással említi a merseburgi veszedelmet. Ez nékem
nem is esik olyan nehezen, mint a mohácsi, csak azt mondja, hogy az ő
mészárosaik a szászok voltak! Ez Eisenfresserey vagy pennavitézség. (172.
l.)182
19. Egy szép okos kritika utána: Innen lett előttek a szász név olyan
félelmes és olyan közönséges, hogy minden németet szásznak neveztek! Amely
éppen sült nem igaz. Mert a magyar a németet máig örökké németnek s a
szászt szásznak mondja és magában soha se félt egyiktől is.
20. Esmét egy kis nem igaz: „hogy a magyarok a németet nemetznek
hívják”! Soha se nevezi úgy magyarul a németet, aki magyarul tud. A
magyar nyelvben az a szó hanem ha ki tót, nem magyar, esméretlen.
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21. Egy igen csúnya hely, melyben a 173. lapon a kritikusban a kritikus
taréj felállván s a kritikus metapolitikusi és világpolgári lélek felgyulladván,
nem bír magával és azt írja: „Éltenek volna ebben az időpontban, t.i. 955.
eszt. után a németek és pácináciták erejekkel, űzték volna magok szerencséjeket és ütöttek volna reá a szívét vesztett ordára (bizonyoson, ha az
ordára ütöttek volna reá, jól laktak volna véle) mindketten napkeletről és
napnyugotról, azok Győr felől, ezek a Meszes felől”, ő azt úgy stafírozza
ki, mint egy asszony vagy gyermek: a Meszesina porták felől! Volna-é ma az
Isten teremtette földön még egy magyar! Azután
22. Minekutána a kritikus feje a pácinácitákkal, Pájdia Rakával (173.
l.) a portis Meszesinissel s egy gyermek (Jermák) kozákkal eltölt, végre
megszorul, s azon bávoszkodik, hogy ha az mindent elrontó pácináciták s az óriás németek a pulya magyarok nemzetét nem tudnák is az ő
bosszújára eltörleni, de kevés számmal lévén, annak felette a németektől
955. eszt., a görögöktől 1129-ben nagy főcsapásokat szenvedvén, hon is
belső háborúságokban lévén gyakran keveredve, s végre mikor győztenek
is csak vesztegetődvén, hogy maradhatott mégis fenn a magyar? Achillesi logika! Bizonyoson nem volt a magyaroknak s az ő fejedelmeiknek
olyan szoros fejek a felsőbb hadi mesterségben is, mint a kritikusnak a
kritika tudományában. Mire való a köpenyeg, hanemhogy el ne mossan
az eső, és mire való volt az, hogy útjokban is a megvett földön is, amely
nemzeteket meggyőztek, azokat rész szerint felvették, béjövén azokkal s
más újakkal magokat a határokon körülvették? Azért bizonyoson, hogy
magokat azokkal megkíméljék, oltalmazassák és megtartsák, mint ma is a
nagy vitéz nemzetek és fejedelmek, akik a felső hadi mesterségeknek tudományával bírnak, szoktanak cselekedni. Hullottanak bizonyoson sokan
el a fő nemzet közül, a magyarok közül is, de nagyobb része a bévett és
béhívott nemzetek voltak, akiket a németek ellen a pogányok közül, s a
pogányok ellen pedig a németek közül, mint a szászok eleit is, Erdélybe
béhoztanak, s megszállítottanak volt. Bizonyoson az országnak a fő nemzeteknek, vezéreiknek, királyaiknak s a Szent Koronának oltalmára, de
mint megannyi köpenyeget, hogy az eső azokat verje egyenesen és elébb,
nem őket magokat. (174., 175. l.)
23. És így már könnyen és a történetekből magokból tisztán, nagy
főtörés nélkül megvagyon mind az a jelenés sejtve, hogy hogy lehet az,
hogy még abból az, mint a kritikus felette gyenge feje gondolja, felette
elgyengült ordájából egy magyar vagyon az Isten teremtette földön? Mind
az, hogy a szászok eleit miért hívta bé II. Géza Erdélybe, mind az, hogy
ezekkel, kivált a németekkel hogy jött bé közökbe lassan-lassan, de természeti következés szerint a pallérozódás és a keresztén hitnek béhozására
való hajlandóság, melyeknek megfejtésivel a kritikus (§. 5., 175. l.) meg ez
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után akar nyomorogni. Méltó pedig a kritikus tudatlanságát megjegyezni,
mikor a 6. §. elein mindjárt a magyaroknak 8 tribust ád. A törököknek
volt ugyanis a kabarokkal 8 altribusok, de a magyaroknak béjövetelekkor
főtribusok csak 7 volt.
24. De a legfelső kasztból való magyarok! – Így nevezgeti a magyar fő
embereket egy kritikusok legalsó kasztjából való ember. (177. l.)
25. II. Andrásról, a legjobb királyok közül valóról szól, és nem emlékezik meg, hogy ő vetette meg a szászok szabadságának fundamentomát, csakhogy nem vihette tökéletességre a prediálisták közül, kiktől a
szász nemzetnek veszedelme volt, mégis meghagyván azoknak mentségeket, akiknek mentséglevelek volt, hogy a közönséges terhet ne hordozzák,
úgyhogy Nagy Lajosnak kellett az ő szabadságokat talpraállíttani. Ezt a
jó királyt gúnyolja, gyengének, schwachnak nevezi, azért hogy a magyar
főrendeknek 1222-ben az ő szabadságokat megerősítette. (177. l.)
26. Azt mondja, hogy a magyar királyoknak az idegen népeket magok
személyek és koronájok oltalmára a magok nemzetek ellen kellett béhozni.
Annak jele a Landskron építéséért adott pecséten való körülírás: ad retinendam Coronam! E feljebb illetve van (178. l.).
26.(!) Itt megdühödik, hogy az ő szavával éljek, a kritikus. E volt
úgymond első fundamentoma a magyaroknak a szászok ellen való soká
megolthatatlan, dühös gyűlölségeknek!
27. Arra azon fellobbant tüziben szépen okoskodik. Ezeket úgymond
sokáig úgy nézték, mint a tőlek utáltatott királyi széknek támaszait, következésképpen az ő pártjoknak ellenségeit! Méltatlanságok!
28. Még a kereszténnyé lett magyarokat is tatár névvel ordának nevezi.
(179. l.)
29. A keresztény királyok idejében is Magyarországot s Erdélyt csak
marhalegelő pusztának mondja!
30. Nem tudja a kritikus, hogy mikor a szászok béjöttek a nagy éhségben az érsek 50. mérő gabonát osztatott ki a szegényeknek, és azt mondja,
hogy a puszta földnek míveléséhez egy magyar se értett, csak halászni s
vadászni tudott. (180. l.)
31. Ezzel megtelik a kritikusnak feje egyszeribe. Erdővel, tóval, mocsárral s azoknak kiszáraztatásával és irtásával, másszor tele vagyon hadi
mesterséggel, most arról, ami legfőbb hadi fortélya volt a magyaroknak,
hogy körül üres földet hagyjanak, milyenre a szászok eleit is szállították,
elfelejtkezik, és azt hányja, hogy micsoda grácia volt a szászoknak, hogy
azokat kiirtsák, szárasszák? (180. l.)
32. Nem jut eszibe a kritikusnak, hogy a pusztában való megszállásra
a király nem bérrel fogadta ki a szászokat, hanem ők ígértek censust érette
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a királynak, és azt mondja csudálatos kritikával, hogy a szászok bérrel engedték magokat kifogadtatni – sich miethen liessen.
32.(!) Dicséri a királyokat, hogy a szászokat becsülettel jószágokkal
meghalmozták, s azt veti utána, aminek soholt semmi nyoma, csupa hamis vád, csak a szélből vette, mintha a magyar s szász nemzeteket egymásra akarná uszítani, hogy azt a gyűlölséget, mely alatt már a szászok
nyögtenek, nevelte a magyaroknak irigysége. Az erdélyieket ázsiaiaknak
nevezvén, és az ő üldözések, azt mondja, annál tüzesebb volt.
33. Azt adja hozzá csupán a kábult fejiből, hogy azért a szászok és királyok annál szorosabban egymáshoz csatolták magokat – s az egyesült erő
így győzedelmeskedett minden ellentálláson. Hol? Mikor? Nem kábult
fő-é ez?
34. A bissénusokat, kikről emlékezet vagyon 1074-ben, hibáson nevezi
a kritikus pácinácitáknak. De amikor azt mondja rólok, hogy foglyok voltanak, mert nem voltanak szabadok, abban, hogy nem lettek volna szabadok, nagyon hibázik. Mert mikor azt kérték, hogy őket a király szabadsággal ajándékozná meg, azt kérték, amivel azután a régi székelyek megajándékoztanak Magyarországon, hogy nemesek s a koronának tagjai legyenek.
(183. l.)
35. Amit ugyanazon a lapon 29. a kritikus a székelyekről, kiket napkeleti ost-székelyeknek nevez, rosszul feltészen, rosszul okoskodik! Gyermekség! (184. l.)
36. Azt írja a kritikus B. 222. és 482., hogy kun és palóc ugyanazon
nemzetnek neve, mint Deutschen és Alaman. A magyarok kunnak hívták,
az oroszok palócnak. Eléhozza Nestort s eszerint már 888-ban vagyon kun
nemzet magyar nyelven és palóc orosz nyelven. De mikor a Béla magyar
nótariusa kunnak nevezi a palócot, mégis falángolja, azt mondja hogy a
Toxus felesége nem lehetett kun leány, pácinácitának kellett lenni, mert
úgymond még akkor nem volt kun, legalább nevére nézve. (184. l.)
37. Mikor Saroltáról emlékezik a kritikus, azt mondja hogy erdélyi volt,
a pácináciták országából való! (191. l.)
38. A Géza népit esmét a maga ínye szerint ordának nevezi!
39. Sokat haszontalankodik szerte, hogy a magyarok nem tudtak városokat építeni, s maga megcáfolja magát, midőn 191. l. 39 azt mondja, hogy
a szomszéd nemzetekbéli kereskedők már herceg Géza idejében a magyar
városokban laktak.183 Ugyanott a van, hogy ez a herceg kemény és kegyetlen
volt a maga népihez – Landesleute – s azt úgy magyarázza, hogy die Capitaneos a maga hadi vezéreihez. A deák szóra nézve oskolai gyermekhez, a
dologra nézve pedig egy rossz lexikografushoz illő módon. (191. l. 39)
40. Feljebb a 193. l. azt mondja a kritikus, hogy a papokon kívül jöttek
bé Géza idejében sok kadétok fő famíliákból, másokat hozhatott bé a vitéz-
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ség lelke, Rittergeist. Ez nem bizonyos, de ha ugyan jöttek, azok bizonoson
igaz németek voltak a szó értelme szerént. De alább 42. 197. l. azt mondja
a kritikus, akkor nemesnek csak egy szabad neveztetett, neveztek a járom
alá vettetetnek és rabnak ellenébe tétetve! (197. l. 42)
41. És mintha a németek Németországon mind egy szőrű-bőrű emberek lettek volna, nem különböztetvén meg a béjött nemes vitézi személyeket a közönséges földmívelő s mesteremberektől, ezzel végzi: „Ezt a nemességet hozták magokkal minden szászok, és azt nem Magyarországon
kapták! Hogy t.i. szabadok voltak, nem rabok!”
42. Szatmárról azt mondja, hogy Erdélynek félelmes határaiban van, s a
Gizella német coloniája merészlett oda szállani! (197. l.)184
43. A kritikusnak nincsen annyi kritikája, hogy az indigenát a colonista embertől megkülönböztesse. Mint a gazdaságban új ifjú embernek a
marha, ha szarva nincs, mind ló, s ha szarva van, mind szép ökör, nekie
is a kettő mindegy. Azt mondja Szent Istvánról, akinek törvényei az indigenákról sokszor emlékeznek, hogy az indigenátus igazságáról semmit nem
tartott. Mivel bizonyítja azt, egy idétlen verssel, mely ide éppen nem illik:
Non putat Externos, quos decet esse suos. Idétlen kritika.
44. 1238. Kuthen s a kunok bémennek Magyarországra, elhagyják
Moldvát, mely rólok Kumaniának neveztetett, és a Kunságba szállanak,
s azt mondja a kritikus, hogy nem Kumániáról, u.m. Moldváról, hanem a
Kunságról nevezte magát Béla Kumánia királyának. (203. l.)185 Esmét
45. Egy nagy tudatlanság! A kunokról azt mondja a kritikus, hogy ahol
hajdon laktak, most szlávok laknak, akik oda nemrég Bosnyából tétettek
által, s Wasser kovátoknak vagy vízi horvátoknak hívatnak. (206. l.)186
46. Csak egy csoport van még Erdélyben meg a kunok közül, amely
szolgálatjáról székelynek neveztetik!
47. Mikor ő maga a legtudatlanabb mesékkel áll elé, azt mondja, hogy
a székelyek bolond mesékkel s költött levelekkel elengedik magokat hitettetni, hogy eredetek nem kun, hanem Attila maradékai s régibb lakosok a
magyaroknál és szászoknál! (206. l.)
48. A 15. §. kezdi Erdély esméretét. Legelébbis Erdélyről azt mondja
bizonyítatlan mérészül és tudatlanul, hogy Pácináciának és Komániának
hívattatott Szent István királyig, s a pácinákok lakták. (211. l.)
49. Erdélynek egy khámja Gyula volt, kereszténnyé lett, addig reszkettek tőle a magyarok, Gézát vette vejének!
50. Szent István keresett okok alatt az ifjú Gyulát elfogta és Erdélyt egy
vazallusának adta, nincs nyoma, hogy magyarokat tett volna az országba,
sem székelyt, hanemha a szatmári németeket! A pácinácitákat se igyekezett kereszténekké tenni! (212. l.)
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51. Azt mondja tudatlanul, hogy Erdélyről István királytól fogva 100
esztendeig hallgatnak az emlékezetek. (213. l.)
52. A pácináciták elvesznek, s helyettek a kunok elfoglalják Erdélyt.
Szemtelenség!
53. Erdélyt csak a hadi mesterség és német hadi építő mesterség oltalmazhatta meg, melyhez még egy magyar se értett, ezért hívattak bé a
flánderek! A szélből van véve. (213. l.)
54. II. András király többre merészlett menni, s amint nem igazán felteszi, a Barcát a német vitézeknek ajándékozza 1211-ben s ezek hozzák bé
a brassai barcasági szászokat! (215. l.)
55. Itt esmét egy nagy nem igaz, hogy II. Andrásnak a szent hadban
létiben a magyarok a szászokat nyomorgatták!
56. Másodszor egy nagy esztelenség! A 13. százban Erdélyben a magyarokat colonistáknak nevezi!
57. Esmét bolondság! 1222-ben, mikor a kapitányoknak se hírek, se
porok, azt mondja, hogy a kapitányok a király koronáját el akarták venni!
(216. l.)
58. Azt mondja, hogy Batu a volt a szászoknak, ami Pugatsew a saratoviaknak, amely nem igaz!
59. Maga megesméri, hogy 1247-ben Moldva neveztetett Komaniának!
60. Stafíroz a kritikus, hogy a szászok Erdélybe 600 eszt. fogva a határszéleken, mint a tenger partján minden szélvészeknek kitétetve magokra
ülnek. Mert tudni való, hogy a széleket körül a székelyek őrzötték, a szászok kémeket tartottak, s az utokat csinálták! (217. l.)
61. Esmét egy nagy tudatlanság! Nem tudja, hogy régi oroszok maradékai ma is vagynak Erdélyben, kik régebbiek az oláhoknál! Nem tudja,
hogy pácinácita egy sincsen, nem tudja, hogy a székelyek legrégibbek,
elfelejti, hogy Géza majd 300 esztendővel hívta bé mint magyar király a
szászokat, azután, hogy a magyarok Erdélyt bírják, és hogy Erdélyben régi
colonia, szállított nép a szászok előtt való egy sincsen, orosz, oláh, székely,
magyar egy se colonia, senki se szállította, hanem a szászon kívül mind
foglaló nép volt, amely Erdélyben, mint maga földin, úgy lakott. S azt
mondja, hogy Erdélyben magyar, szász, székely, mind jövevény. (218. l.)
62. A Magyar Magazinum,187 melyre fog, csak a fejiből vette, amit a
vármegyén lévő szászokról ír. A kritikus, mint némely állat szokott, a más
nyomába lépik és hozzá támaszkodik, s megcsalja magát.
63. Azt mondja, hogy a székelyek székely név alatt elébb 1224-ben
fordulnak elé, az Erdélyt Moldvától megválasztó havasok közt laknak, határok a királyoktól nyírbáltathatott, a Kézdiszékből jött aranyosszékieket
más testnek nevezi, a kunok atyjokfiaivá tészi őket, azután egyesültek a
több székelyekkel! Együgyűségek! (219. l.)188
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Egy pótolék 221–230. A pácináciták kunok és magyarok címeres tulajdonságaik eredetekben s a szászoknak tőlek való különbségek!
64. Ami a szászokat illeti: ezekről az akkori IX.-dik és X. százbeli
időkben semmit nem lehet tudni, mert még nem voltak. A magyarokról
mindent eléhord, amit a vélek volt kunok, bissénusok, tótok csináltak is és
az igaz kútfejeket elhagyja, nevezetesen Leó császárt és a Béla nótáriusát.
De mikor Ottó püspököt eléhozza, győzedelmet láttatik énekelni. Ez az úr
írt 1158-ban, az ő írásából azért a magyarok eredeti állapotjokról ítélni nem
lehet. Csak azt illetem, ami Erdélyt illeti.
A 231. l. folytatván a kritikus az Ottó beszédit, midőn arra a helyre
jut, ahol Moldváról szól, és azt írja, hogy észak s napkelet között Magyarországnak szomszédja, úgy festi le, mint igen jó, bőv vadászmezőt, mely
még szántást-vetést nem esmért. Ezekre a szavaira Ottónak a kritikus azt
a helytelen jegyzést teszi: Erdélynek leírása abban az állapotban, amint azt
a szászok találták! (231. l.)
A 234. l. eléhozza Tacitust, Ammianust, Robertsont, Edert, azután
Ransanust arra, hogy Erdélyben nem voltak a nagy tatárjáráskor s mikor
a szászok béjöttek várok és kerített várasok, és végre erősíti Zsigmond
császár decrétumával. Azt a nagy krísis mellett meghamisítván és ahol a
bissénusok s tatárok fordulnak elé, ott azok helyébe pácinácitákat s mongolokat
tévén, holott a magyarok a pácinácitákat közönségesen tatároknak hívták.
Azt is nem igazán erősíti, hogy Erdélyben várok nem voltanak volna. Nagy
tudatlanság! Annyi volt már a nagy tatárjáráskor, hogy el kellett rontani
bennek, azért hogy az uraik belőlek prédát ne űzzenek. IV. László 1282-ben
Péter erdélyi püspöknek adott levelében emlékezik rólok – et grata obsequia,
quae in expugnandis et Destruendis Castris quorundam incolarum regni Nostri
– Exhibuit – Kat. VI. 864. l.189 tele vannak ma is Erdélynek hegyei és
erdei ilyen régi vároknak világos nyomaival. És nézd el hogy okoskodik a
tudatlan kritikus. (234. l.)
Most már megfogható úgymond, hogy a hét várok, Burgok, melyeket
a bébújdosott szászok a XII. és XIII. százban magok költségeken építettenek, hogy hogy okozhattanak olyan nagy bámulást a környékben szélire
hosszára, hogy az egész ország arról vette nevét. E gyermekség, tudatlanság bámulása!
Már illetve van feljebb, hogy a szászoknak magok bátorsága, mint a
nemeseké, egyaránt kívánta, hogy a törökkel való nehéz időkben a nemesek házok népét a szász városokba tegyék, de a kritikus gonosz lélek
megszállja a szerzőt, olcsárolja a legszentebb dolgot a hazában, azt az uniót,
a nemzetek szövetségit, s azt mondja, hogy annak oka csak a volt, hogy
magokat a veszedelem idejébe bátorságba tehessék.
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Cirmolja továbbá a magyarokat s székelyeket, hogy miért nem epítettek
magoknak várasokat. Mert csak metapolitikus, de a társaságoknak formáit,
nevezetesen a városit és nemesit s kiváltképpen Erdélyben se azt, amelyikről ír, se a többit nem esméri.
7. Esmét elragadtatik a kritikus és stafíroz, gondolja az ember úgymond, mikor a szászok a XII. száznak második felében a magyarok, oláhok s (amely egy se volt) a kunok közepébe letétettek, micsoda bámulással
csudálták őket jobbra-balra az ő szomszédjaik? Mind szelíd ábrázatjokra
nézve, mind azért, hogy dolgoztanak, mesterségeket űztenek, holott ők
csak halásztak és vadásztak! (235. l.)
Végre az ordáról szól, megmutatja törökből, zsidóból, hogy mi? Erőlködik, szereti, tartsa magának s a magához hasonló tudatlan kritikusok
ordájának, s maga legyen az egész ordának kazikja.

II. vizsgálódás. A szászok városi igazgatásokról
Legelsőben is, mint feljebb 1590-ről, itt is egy temondádát hoz elé 1736ról, hogy némelyek azt mondották, hogy a szászoknak a föld tereh viseléséért adatott, a nemeseknek pedig hív szolgálatjokért. Egy ország gyűlésén
sok beszéd esik, arról ki felelhet. Egy jó, értelmes hazafi arról nem tehet, se
magyar, se szász. A tudnivaló, hogy a mai magyar nemesek, akár szászból,
akár németből, akár oláhból, akár parasztból lett nemesek, sőt ha cigánból
lett is, mint magyar nemesek s a Szent Korona tagjai, jószágokat érdemmel,
vitézséggel nyerték, tett érdemmel s vitézséggel, kivévén azokat, ha kikre
egyenesen szállott azokról, akik Tuhutum alatt vérekkel nyerték, s mint
örökséget az ő közszolgálatjokért felosztották. A szászokról is tudnivaló,
akár magyarból, akár németből vagy oláhból lett szász, hogy azt, amit a
Szászföldön bír, egy se nyerte maga személyére s érdemiért, vitézségiért,
virtusáért király ajándékából, hanem vagy pénzen vette, vagy atyjairól úgy
szállott reá, mint pénzen vett öröksége, vagy némelyikre talán eleiről, arról
szállott le, akiknek a flanderekkel bejövén a királynak adandó (census)
pénz mellett adattatott volt osztály szerint, mint nem maga kereste, hanem a magyarok által keresett s a jövendő szálló népek számára hagyatott
föld, melyet a II. András király levele bizonyít. De a kritikus ezt nem
tudja és ahelyett, hogy a szászok igazságait mutatná meg, a magyarokét
ostromolja. A temondádból nagy dolgot csinál. (240. l.)
Azt mondja: „hogy a nemes vitézségével nyerte a jószágát, mutassa meg!
Az ő elei elvették az országot igazságtalanul. A pácináciták kihajtották őket
900. táján, hihető igazságtalanul! Száz esztendővel azután ein saeculum
spéter(!) (azaz 1000 táján) megpróbálták a magyarok a szászoktól vezéreltetve,
azt elfoglalni, szerencsések voltak. De még száz esztendő telhetett belé
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(1100), míg némelyek a magyarok közül megtelepedni benne merészlettenek,
és sokáig csak félve merészlettenek és csak Erdély napnyugoti részében.
Mutathat-é valaki közülök Szent Istvántól vagy a közelebbi királyoktól
ajándéklevelet? Lehető és hihető, hogy az üres országban való megtelepedést csak lassanként, kérdetlen, hallatlan s csak szerencsére próbálták
meg.”190
„De ha mit a Meszes körül a királytól kaptak volna is, nem volna annak
bírására más igazságok, hanem csak az, amely a szászoknak az ő pusztájok
bírására, mely a király szabad akaratja. A király Dákia nyomorult, sovány,
puszta, szegény földit kedve szerint ajándékozhatta kinek mint akarta. A
különbség csak az, hogy a szászok ajándéklevelet s pecsétet mutathatnak
róla, a magyarok nem! De a vitézi szolgálatot feltévén is, annak másodszori elfoglalásában a magyar tett-é többet vagy a szász? Midőn 1200 után
a kunok, mint a sáskák eltűnnek, melyikre lehet több gyanú, hogy oka volt:
a magyarokra-é vagy a szászokra s az ő erős várasaikra, melyek az ide
való világnak bámulást okoztak!”191 Ekkor eret kellett volna orvosainak a
kritikuson vágni. Dákiájáról talán esmét jő egy ázsiai turfáni gondolat elé
és a szász nemzethez a nem leghívebb, barátságos szívet mutató ráfogás,
hogy a szászok a nemességnek gyűlölségét régi hazájokból hozták. (244. l.)
Tovább a közép idejű uralkodókról s a városok eredetekről szólván esmét felhevül a feje a metapolitikusnak. „Végre, úgymond, feltalálták az
elnyomottak, hogy nékik is szinte úgy fejek vagyon, mint az elnyomóknak s több öklök, és magoknak vagyont s szabadságot tudnak szerezni.
2. Hogy munkálódni kötelesség és nem szégyen, és hogy másnak illő
bér nélkül dolgozni nem tartoznak. 3. Hogy legjobban csak ők tudják
mi szolgál nékik oltalmokra s szerencséjekre. Az az ajándék pedig, hogy
azt tudja, mással senkivel nem születik s nem megyen firól fira, nem is
minden emberé, hanem választani kell és rendre jártatni. De szükséges
egy fő uralkodó, születés rendi szerint al örökös, igazgató Erbstathalter!
(250. l.)192

§. 6. 255. l. Geschichte der deutschen Freystädte in Siebenbürgen.
Egy szász szabad polgári társaságnak történetei Erdélyben193
Kezdetébe csakhamar a kritikus ész a metapolitika után indul. Vigyázz
rá, mert a sima úton megakad. „De volt-é, úgymond, Gézának a szászoknak adott földhöz tulajdonos igazsága és min fundálódott az? Talán azon,
hogy Szent István, előtte való király Erdélyt meghódoltatta volt? Eresszük
le a supellátot! A világ nyugodalma nem szenved meg ilyen szőrszálhasogatásokat!” Itt a gödör! Abból, akinek esze van, minden értelmes ember
könnyen kijő, de a metapolitikus nem tud kimászni. Félrehúzom a supellá-
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tot, s otthagyom a magának maga ásta képzelt gödörbe a kétségbeesésnek
és szégyennek hideg verejtékjei között. (256. l.)
„A flanderek az ő grófjoknak ellenségei ellen 200 embert ajánlhattanak,
de ha vélek nem úgy bánt, mint maga Enfansaival és bonnes gen-sokkal úgymond ellene is annyit fordíthattanak.” Nem lehet a kritikust azzal vádolni,
hogy szavának nem áll, megígérte volt feljebb annak, aki gondolni tud,
elég matériát fog elhinteni. Nem marad adós! (258. l.)
„Lehet, hogy a béjött szászok között voltanak a jobbágyok kasztjába tartozók is!”
„A XII. százban a különbségnek távolsága a szászok és magyarok között nyelvre, pallérozódottságra, erkölcsre, élet s eledel módjára nézve
megmérhetetlen volt!” Ugyan még ma is a magyar és szász között való
különbség nagy. De ugyan egy becsületes magyar vagy szász s a nemes
nemzet embertelen szószólója és képviselője között éppen megmérhetetlen. (260. l.)
„Első ostromot állottak ki a szászok némely alt-magyaroktól, akik a szabad embereknek látásához, hacsak azok nem ők voltanak, nem szoktanak
volt!” (261. l.)
„Lehet, hogy az alt magyar mindaz ellen való gyűlölségét, ami nem magyar, kivált a szászok ellen, soha nem tette le egészen!” Ez egész méltó és
illő gondolat, de csak Schlözerhez s az ő fejéhez! (262. l.)
„Elsőben csak a magyarok, székelyek és szászok kötöttenek uniót Erdélyben egymás között. Azután ezeket a szászokat közönségesen a magyarországi rendek név szerint atyafiságokba és az országos rendek közé
felvették. Melyik fél volt az, amely erre az egybeköttetésre első jelentést
tett, nem tudatik. De az idő egybevetése hihetőbbé tészi, hogy a Magyarország rendei találták meg elébb a szászokat!” – bot kell! (262. l.)
„Mikor a szászok Erdélybe jöttek, az ő városi törvényeik közül egyik
volt az, hogy német értelembe való nemest magok közt egyet se szenvedjenek, de akkori magyar értelemben mind nemesek voltak a magyarok
közt. Mert kezdetben minden eredeti szabad ember nemes volt, minden
magyar pedig szabad volt, nem volt nemesség, hanem csak nemzet, hivatal
és tehetségbeli nemesség. E volt a szászoknál is. A törökök ellen a magyaroknak csak nyitott faluik voltanak, a székelyek mászhattanak az ő hegyeik
megé, de a szászoknál úgy volt a vár, mint a lánc, a templomoknak a sík
helyeken is kerítései, s ami több, fegyver fábrikájok s fegyvertartó házak!”
(263. l.)
Továbbá nincsen a kritikusnak teljes gondolatja az erdélyi szászokról.
Jószágokat, árendásokat képzel, nem jut eszibe a compare. Azt mondja,
hogy természet szerint megmaradt a tanácsúr és polgár, kereskedő, mesterember, jószágos ember és árendás között való különbség. (264. l.)
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Nem csináltatnak a szászok jobbágyokat. Igaz személyes szászok, mert
magok házhelyeken kívül nem volt hová szállítsák, de a nemzet jószágokat
vett, s azokkal jobbágyokat kért s vett, és bírták őket. De nem ért, se nem
tud a kritikus!
Végre a léha régiment név alatt a feudumról szól, s a szászokat egybevetvén a magyarokkal, ezeket, akik örökségeket eredeti igazság mellett
legszabadabban bírják a világon, feudalistáknak nevezi, s az ő igazgatásokat az alatt a szín alatt szapulja! (268. l.)

III. vizsgálódása a kritikus szerzőnek (270. l.) A német szállított
népekről Magyarországon s Erdélyben
Egy érthetetlen ének! Tudnivaló, hogy a király földin nincsen se jobbágy,
se földesúr, s aki csak szász, annak a vármegyén, hanemha valahol pénze
után, nincsen jószága, és azt írja a kritikus, hogy Erdélyben a szász parasztok közül kevésnek van más földesura, hanem maga nemzetebéli (a pedig
egy sincsen). (276. l.)
A magyarigeniek szabadságlevele 1206. Ezek is a krakkaiakkal s ramsiakkal jövevény szászok. Nevezetes a levélben, c. hogy a ravásoktól s
azoknak fizetésétől, amelyekkel más szászok tartoznak, mentek legyenek. d.
A széleknek őrzésére se járjanak ki kémlelni. f. Dézsmától mentek légyenek,
melyeket a több szászok adni tartoztak, és a sertésektől s más marháktól,
melyeket az ő szabad erdejekbe jártatnak, senkinek semmit ne fizessenek.
Tehát ezek más szász helységekbe szokásban voltanak. (290. l.)
Visegrádba szállít által Mátyás király 100. jobbágyi állapotban lévő házigazdát, szászt, jobbagyionalis conditionis (Honnan szállított jobbágyokat?)
Jobbágyok voltak, vagy, amint nékem tetszik, szabad szászok? (308. l. A.
L. XI. 68.)

IV. vizsgálódás: Bozza német rend 1211–1224. (310. l.) (Lásd
feljebb)
V. vizsgálódás: Kumánia. János vitézei 1247. (334. l.)
A 335. l. Kenezátus Linioy. A kenezség a volt, mikor egy vagy több
nemzetek egybeállván, s egy bizonyos faluhelyet vagy többet a király vagy
alatta valói közül valamelyiknek engedelmével bizonos feltételek alatt jövevény emberekkel béültettenek. Lásd a Hunyad vármegyei arról költ
leveleket. (335. l.)

220

V. RÉSZ

VI. vizsgálódás: kiköltözött spanyolok (351. l.)
VII. vizsgálódás: német kolonisták (384. l.)
VIII. vizsgálódás: Niderlandiák (387. l.)
IX. vizsgálódás: prussiai német colonisták (437. l.)
X. vizsgálódás: pácináciták krónikája (450. l.)
Azt mondja, hogy Erdély a pácináciták közt még mind bizonytalan úrú
föld volt. (mikor?) (451. l.)
Esmét Csak a szász szállók vetettek véget a hoszszú veszekedésnek.
Ezek a szállók csak az ő szász pallosoknak s az ő szász váraiknak köszönhetik magok földöket, és a Magyar Birodalom is egyet az ő legszebb
tartományai közül néki köszönhet. (452. l.)
A törököket mint a magyaroknak egyik tribusát öszvezavarja a nemzettel. A Donecnél, úgymond, a pácináciták rájok találtak, onnan Atelkusuba,
Erdélybe űzték s ezt, míg Arnulf segítségére jártak, elfoglalták. E mind
semmiség! (454. l.)
Ebben az előadásban a kritikus Constantinusszal bizonyít. Ne higgy
nékie. A szemével se látta Constantinust, mert benne nem a van, minden
tudománya Stritterből és Prayból van merítve.
Nagy vakmerőn azt mondja legkisebb bizonyítás nélkül, hogy Erdélyt
Pecsenyegiának hívták, hallatlan! (455. l.)
Alább „Egy a pácináciták tribusai közül, vagy a vezéréről, vagy megfordítva, Gyulának hívatott, és magába foglalta Erdélyt tulajdonképpen való
Pannoniáig. Veresoroszországgal, Podoliával s Pokutziával együtt!” Továbbá
Hogy a pácináciták megkergették a törököket, azt tartom, hogy abban
nincsen kétség, de hogy a magyarokat megkergették volna, annak semmi
nyoma. Sőt, ellenkezőt ír Nestor. Azt írja, hogy aXXXIX kozákok után a
pácináciták jöttek és az után jövének a magyarok. És így, ha a kergeti a
másikat, aki utol jár: a magyarok kergették a pácinácitákat. (456. l.)
Azt írja a fejiből a kritikus, hogy 1000. eszt. Szent István Erdélyben a
pácinácitákat megtámadja. (461. l.)
Esmét 1036-ban a fejiből Erdélyt pusztának nevezi: mit tudtak volna,
úgymond, akkor az akkori puszta Erdélyben prédálni? (463. l.)
XXXIX <Pácináciták

megelőzték a magyarokat, utána jöttek a magyarok. – Azután jövének!>
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Egy bizonyos Schlözer Salamon királyról 1084-ben azt írja, hogy az erdélyi magyaroknak vezérek egy bizonyos Salamon volt. Ilyen esméretlen és
járatlan a magyar történetekben! Ne higgy nékie! Jól tudja, de schlözerizál.
(472. l.)

XI. vizsgálódás: A kunokról (482. l.)
A 482. lapon azt mondja, hogy kun és palóc csak két neve ugyanazon
nemzetnek, feljebb eléhozza Nestort, aki 888. táján azt mondja, hogy a
magyarok úgy jártak, mint a palócok, és így akkor már megvoltak a kunok,
mégis a hajába akad a Béla nótáriusának, hogy a magyarok béjövetelek
alkalmatosságával s azután is kunokról emlékezik. (485. l.)
Erdély virágozni kezdett, mert az ő bírása a szászok által s az ő váraik
által bizonyossá tétetett volt. (501. l.)
A kunok székely név alatt csak Erdélyben maradtak fenn mint tulajdon
nemzet! (503. l.)

XII. vizsgálódás: Facta – Unfacta! (505. l.)
Ami Erdélyt illeti, fordítsd meg, nagy résziben a factumot nevezheted
unfactumnak s az unfactumot factumnak.

Következik az ABC-nek harmadik része
C. 511. l.
Ebben a résziben az ABC-jinek a szerző főképpen az András király 1224-beli szászoknak adott szabadságlevelét akarja megmagyarázni.
Előtte bocsát egy emlékeztetést (VIII. l.) és a levélről magáról egy közönséges tudósítást 511–535-lapig. Én részemről jobbnak tartom az András
király levelének magyarázatját elöl bocsátani és a szerző szavaira s az elöl
eresztett emlékeztetésre azután tenni jegyéseket. Ez a levél elébb Károly,
azután Lajos király által hiteles másba vétetett. De én elébb csak magáról
az András király leveléről szólok.

Bévezetés
Sicut ad regalem pertinet dignitatem, superbonum contumaciam potenter opprimere, sic etiam regiam decet benignitatem, oppressiones hu-
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milium miserecorditer sublevare et fidelium metiri famulatum et unicuique
secundum propria merita retributionis gratiam impertiri.
Accedentes igitur fideles hospites nostri Teutonici ultrasilvani universi
ad pedes majestatis nostrae humiliter nobis conquerentes sua questione
suppliciter nobis monstraverunt, quod penitus a sua libertate qua vocati
fuerant a piissimo rege Gejza avo nostro excidissent, nisi super eos majestas regia oculos solitae pietatis nostrae aperiret, unde prae nimia paupertatis inopia nulluni majestati regiae servitium poterant impertiri.
Nos igitur justis eorum querimoniis aures solitae pietatis inclinantes ad
praesentium posterorumque notitiam volumus devenire, quod nos antecessorum nostrorum piis vestigiis inhaerentes pietatis moti visceribus. (C.
536–540. l.)

Az András király deák levelének értelme
Miként a királyi méltóság dolga a kevélyek vakmerőségét hatalmason lenyomni, úgy a királyi kegyelemhez illik az alázatosoknak elnyomattatásokon
könyörületesen könnyíteni és a híveknek szolgálatját megmérvén kinek-kinek
tulajdon érdemei szerint az övét kegyelmesen megadni.
Azért a mi erdélyi hív teuto szállóink mindnyájon lábaink eleibe jövén,
nékünk az ő panaszokban alázatoson feladták, hogy az ő szabadságokból,
mellyel a mi igen kegyes nagyatyánktól, Géza királytól hívattanak volt,
egészen kiestenek volna, hanem ha a királyi felség a mi szokott kegyességünknek szemeit őrájok kinyitná. Ahonnan a felette való szegénység miatt
a királyi felségnek semmi szolgálatot nem tettenek vala.
Mi azért szokott kegyességünk szerint füleinket az ő igaz panaszolkodásokra lehajtván, a jelenvalóknak és következőknek tudtokra kívánjok
adni, hogy mi eleink kegyelmes nyomokat követvén, belső kegyes szánakodástól viseltetvén –
Észrevételek
Nem lehet általlátni micsoda kinézése lehetett a néhai írónak benne, de
mintha a nemes szász nemzet igazságai egy hegynek a tetején úgy volnának téve, hogy azoknak esmérésére különben jutni nem lehetne, hanem ha
a magyar nemzet ártatlan igazságainak tapodásával, minden tudós értekeződései között legfőbb dolga az, hogy a magyar nemzetet s annak fő-fő rendeit a királyoktól fogva a nemességig, sőt ezeknek jobbágyait is sértegesse,
vádolja, mocskolja. Ennek a szabadságlevélnek magyarázatjában is mind
csak azzal bíbelődvén, szükségesnek látom elébb magam részéről annak
rendiben némely illő világosítást tenni és azután az ő magyarázatait és

223

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

jegyzéseit illetni. Azért, hogy az idegenek is, akiknek az erdélyi történetek
nem tulajdon hivataljak és a nemes szász nemzetből is az értelmesebbek s
akiknek fejek elcsábítva még nincsen, az igazat általláthassák és arról értelemmel ítélhessenek, hogy mi az igaz, és ugyan nyilván vagy alattomban
van-é itt szó a magyarokról, mint a szászok szabadságainak megrontóikról,
közönséges jegyzéseket tészek. Legelébb is
a. Ez a bévezetés a rendes királyi ajándékleveleknek bévezetésektől
különbözik. Azokban vitézi szolgálattal nyert érdemről vagyon emlékezet,
ebben pedig panaszról, elnyomattatásról. A magyaroknak 1222-ben adott
szabadságlevélnek kezdetétől is különbözik. Mert abban az elein mindjárt
ki van téve a király és alatta valói közt való villongás, ezeknek szabadságoknak megsértése s ennek orvoslásán való igyekezete a jó királynak, itt
senki nincsen kinevezve. Hanem
b. Két félről van emlékezet: a kevélyekről és az alázatosokról, mint elnyomattattokról és akik rész szerint úgy, mint az elnyomattattak, könnyebbítést várnak, rész szerint pedig talán éppen az elnyomók magok hív szolgálatjokért érdemek szerint illő megadását remélik a magokénak. Tessék
megnézni, mert erről a két félről vagyon szó, mert azt mondja a levél. 1.
Super bonum contumatiam opprimere 2. oppressiones humilium sublevare. Ez
a két fél! 3. Utának van téve a királynak mint bírónak tiszte a kevélyek
után, azokat megtörni, potenter opprimere az alázatosok után azokat felemelni. Azután ezt mondja a. Úgy pedig, hogy azoknak szolgálatja, akik
a királyhoz hívek voltak fontba tétessék – fidelium metiri famulatum és b.
Mindeniknek érdeme szerint osztassék ki a jutalom – et unicuique secundum
propria merita retributionis gratiam impertiri. Kik panaszolnak?
c. Azt mondja a levél, hogy mindnyájon panaszolnak az Erdélybe szállott teutok, mindnyájon, universi. – A több királyok levelében soholt sincsen
ez a szó universi, mindnyájon: hanem universitas a közönség és a követek
meg vagynak nevezve, kik annak képibe a király eleibe küldettek, itt pedig
mindnyájon a király lábai eleibe borulnak. Úgy látszik, hogy nem volt
egysége, egy teste a nemzetnek, elvesztették volt, vagy még nem állott volt
öszve. Azért panaszolnak mindnyájon, egy részről a közrend, mely az ő
elébbeni szabadságaiban megrontatott, más részről a köztök lévő érdemet
kereső s váró emberek, példának okáért némely apró ispánok, akik a vármegyéken is birtokosok voltak. Ezek közül főképpen azok, akik vagy a
király mellett való szolgálatjoknak érdeméért, vagy a mindenkor szükségben lévő királynak pénzbeli segedelemmel voltanak, s azzal mentségeket
nyertenek, hogy az ő igazságaikban vagy mentségekben meg akarnának a
köznép által háboríttatni. És így mind a két fél panaszol. Min panaszol?
d. Azon, hogy az ő szabadságaikból, mellyel Géza királytól béhívattanak volt, kiestenek, excidissent. Tehát nem az ő földekben szenvedtenek
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erőszakot, hanem az ő szabadságokból magok estenek ki, mint az ajtó
kiesik a sarkából, és úgy látszik az a kiesés nem akkor s egy summában
történt, hanem lassanként. Első következése annak az, hogy elszegényedtek, második az, hogy a királyi felségnek azért, amiatt a szegénység miatt,
nem lehettek volt semmivel szolgálatjára.
e. Jegyezd meg, hogy nem azt mondják, hogy nem lehetnének segítséggel, hanem hogy nem lehettenek volt szolgálatjára, Nullum poterant
servitium impertiri. – Servitiumot, szolgálatot emleget. Feljebb emleget famulatust, ennek érdemet köt melléje. Kétségkívül a jószágosok s tehetősök
közül némelyek a Szentföldre való útjában is, és más alkalmatossággal is,
a királyi udvarban a király oldala mellett tettenek volt jeles és hív szolgálatokat, és ezeket a levél megkülönbözteti. De a servitiumon nem érti a
király a személyes szolgálatot, a famulatust, hanem vagy azt a szolgálatot,
melyet Géza király a censusban az egész közönségtől kívánt volt, vagy
pedig azt, melyet András király pénzbeli segedelembe a Szentföldről való
visszatértekor ugyan az egész nemzettől kért volt, és amelyre a köznép magától elégtelen volt, a jószágosok pedig abból azalatt mind magokat, mind
azokat, akik az ő udvaraikban s őmellettek az ő szolgálatjokban voltanak,
kihúzták. És így
f. Úgy látszik, hogy ez a panasz rész szerint tulajdon panasz volt, rész
szerint pedig mentség is: arról kívánták magokat menteni a király előtt,
hogy a királynak segedelemmel nem szolgálhattanak volt. Ezekre nézt
igyekszik a király igazítást tenni köztök.
Tessék akárkinek a levél eléhozott szavait értelemmel megnézni déákul
vagy magyarul, és megítélni, van-é szó a magyarokról s a szászoknak általok való elnyomattatásokról? Azonban honnan vette, honnan nem: Doktor
Schlözernek azzal teli a feje, s abból áll a levél magyarázatja, mégpedig
minden próba nélkül, hogy csak a nagyját említsem.
a. A magyar nemzet hajába kap legelsőben is, és az András király 1222
esztendőben a magyaroknak adott dicsőséges szabadságlevelét boldogtalan fővel boldogtalan decrétumnak nevezi, unseligen Decret! – 537. l. Azután
világosítása rendiben.
b. Azt mondja, hogy Bertholdnak, a királyné testvérének tettei s több
afélék Magyarországon büdössé tették volt a német nevet, és az erdélyi
szászoknak is azért kellett szenvedniek, s arról panaszolnak 541. l. Hol
annak nyoma?
c. A katholika vallást és szentséges pápát mocskolja 542. lap.194 E mit
keres itt?
d. Az András királyt Szentföldre kísérő szászokról azt írják, hogy békességesek és szelídek voltak, szégyenli 543. l. Ez is mire való? Elészámlálja
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a Szentföldről hozott ereklyéket! Thuróczyt, hogy az ő hite szerint a szenteknek érdemet tulajdonít, bolondul bolondnak nevezi! 544. l. Azután
e. Az 1224-beli s előtte való dolgokat akarván világosítani, az azután
történteket veszi elé, mikor András egy harmadát birodalmának kezei közül a fiainak kiadta. Ebből, azt mondja, részre szakadások támadtak, az
urak kasztot formáltak, a magyarok jobbágyaikban a régi kapitányok felelevenedtek! 545–46. l. Kritika alatt való dolgok. Az ősnemesség s ajándéklevél mellett való nemesség közt boldogtalanul különbséget teszen! 547. l.
Ezekről az azutáni dolgokról azt mondja, hogy az azelőtt költ 1222-beli levélből megtetszenek! A korona tisztjeinek dolgát latorságnak, Büberájnak
nevezi! 547. l. Ezekből azt hozza ki:
f. Hogy hogy kellett 1224 előtt az erdélyi szászok dolgának lenni! 548.
l. és minden próbája s bizonyítása ebben áll. A magyrázatot pedig ilyen
formán folytatván tovább is, ezeknek alkalmatosságával azt mondja tudatlanul, hogy Erdély akkor Tramontanának hívatott! Hogy Szent István
Erdélyt nem hódoltatta meg! Erdélynek azután nem volt bizonyos ura,
csak vadak s a vad pácináciták és kunok bírták, mint legelőt! 1103-ban van
elsőben emlékezet püspökről, tehát azelőtt nem volt Erdélyben püspök,
talán ez is csak a hitetlen részekbeli volt! Ottó püspöknek a feljebb 1158ról említett Moldváról szóló szavait hozza esmét elé, s igen botránkoztató
tudatlansággal azokat Erdélyre magyarázza, s ezt a szót, falones, amelyen
kunok értetnek, az oláhokra. 549. l.
g. A tudós Schlözer az erdélyi dolgokban éppen járatlan, mint a vak a
színek esméretében, a pusztán valóságos tulajdon pusztát ért, és ilyennek
teszi a Fejérvár s Szeben közt fekvő földet, holott az úgynevezett pusztában
a volt legkevésbé puszta, a Szeben széki és kicsiny szászsebesi föld között
feküvén, a rajta megtelepedett sok oroszról régen úgy is hívott Oroszok
széke – Sedes Ruthenorum – mely ma Szeredahely. Radna vidékit szász
földnek, s a bányavárost, Rodnát szász városnak tartja! 549. l. A Radnai
szélek ispánjában 1222-ben, Vízaknai Péterben, Besztercének egy tulajdon
grófját látja! S Erdélyben mint bizonytalan birtokú földben, melyet, hogy
nagyobb hitelt adjon szavainak, a tudatlanok előtt déákul mond ki, míg
a hadi építő mesterségeben tudós szászok azt bátorságba nem tették, a
magyarok csak imitt-amott akadtak meg. Első vajdáról is 1175-ben van
emlékezet! 550. l. A német vitézekről s azoktól Halmágytól fogva a Bozza
vizéig épített öt s Moldvába épített egy, mindöszve hat városról emlékezik,
s azt mondja, hogy Erdély azokról neveztetett Siebenbürgennek, Hétvárinak!
A Benkőtől eléhozott 1096-beli hiteles levélnek hitelét olcsárolja, s meghívja az embert, hogy mutasson egy régi helyet elé, melyben Erdély 1220
előtt Siebenbürgennek neveztessék! Tudatlanság! Feljebb elé van hozva a
hely a Szent Erzsébet életéből 1207-től. 551. l. Azután azt mondja
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h. Hogy abban az időben Erdélyben pácináciták vagynak! A székelyek
mint szélőrzők a német vitézek béhozatások alkalmatosságával tétettek
mostani helyekre! 1213-ban a Bozzán se magyar, se székely nem telepedett
volt meg, tehát a környékben se voltak! Azért a Székelyföld sokkal ifjabb a
Szászföldnél! 552. l. Feltételek, logikázás, mindenik kritika alatt van.
Mi az, amiről a szászok a levélben panaszolnak? Úgy magyarázza,
hogy az elnyomattatásról, amely vad elnyomattatás, főképpen a királynak
a Szentföldön léte alatt esett, az elnyomók lehettek, amint mondja, az erdélyi vajda és az új megszállott magyar jobbágyok! 553. l. melyeknek egyiknek
is soholt semmi legkisebb nyoma. Kik azok az Erdélybe akkor bészállott
magyar jobbágyok! E nem sült bolondság, hanem éppen sületlen. Azon panaszolnak, amint magyarázza, hogy magok költségeken fegyverderékbe,
vasba nem öltözhettenek, fel nem ülhettenek s a királynak, hogy őtet a
hadba kísérjék, nem szolgálhattanak. Ez haszontalan stafírozás, álom. –
Kérik az igazságot a hatalmasok ellen. Ez igaz, de nem a magyarok ellen.
553. l. Hogy ez a servitium rabotát tegyen, okos embernek soha eszibe se
jut.
Ezután a következő 5 pontokban némely semmiségek. A többi nem érdemel figyelmetességet, de a 4.-ik pontban, úgy teszik, a német vitézeknek
adott földre, a Bozzára céloz. E nem igaz. Mert a tulajdon Bozzát soha se
adta a király a szász földhöz, ma se bírják. A 6.-dikban arra céloz, hogy
András királynak a szászok a hatalmasok ellen testőrzői lettek volna a korona megtartására. 554. l. Ez idétlenség! Hogy a szászok közül testőrzők
vagynak, N. B. E. Mária Teréziától fogva kezdődik, régen a királyoknak
testőrzői Erdélyből csak a székelyek voltak. Azon kívül is azok a hatalmasok, kikről a levél szól, éppen a szászok voltak, kik ellen hogy András
magát oltalmazza, eszébe se jutott akkor, annál inkább, hogy koronáját
rájok bízza. Némely időben aztuán, nevezetesen Henning idejében, el is
veszett volna mind a korona, mind a király személye, ha koronája és teste
őrzői a szászok lettek volna.
Ezekután a megszállíttatás természetéből okoskodik a szerző és azt
hozza elé:
Hogy 1736-ban némely magyarok tudatlanságból azt mondogatták,
hogy a szászok csak tereh és adó hordozására hívattak bé! 557. l. Nem
nagyobb tudatlanság-é ennél egy tudós kasztból való veteranusnak azokat
allítani, amiket szerte minden levelen állít. Lásd nevezetesen C. II. 1. Azután a hospes szóról sokat bölcselkedik 558. l. Nem tudja, hogy Erdélyben
minden városi és megszállott nép, ha városi szabadsággal él, hospesnek neveztetik a királyi levelekben. A peculium szót se érti. 561. l. Azt emlegeti
fonákul, hogy a szászok nem peculiumi a magyaroknak, ezt kimondotta
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még a legtudatlanabb magyar is és a szász bőrbe öltözött legtudósabb,
legalább maga magát úgy tartó ember azt mondogatja!
Következnek a szabadságlevél cikkelyei 561. l.

I. cikkely
Pristinam eis reddidimus libertatem.
Régi szabadságokat visszaadjuk nékiek.
Jegyzések
a. A cikkelyt így kell elválasztani értelmesen: Pristinam eis reddimus
libertatem Ita tamen. Az ő régi szabadságokat nékik visszaadjuk. De úgy –
Mert ebből világosodik meg, hogy
b. A követező pontok nem csupán a Géza királytól adott szabadság
pontjai, hanem azoknak némely részben bővítése, vagy illő meghatározása, vagy megszorítása. És így eszerint az első cikkelyben meghagyja és
megerősíti András király a Géza királytól engedett szabadságot, a többiben pedig ahhoz hozzátészen, vagy hozzája szükséges meghatározásokat
ragaszt. Úgy tetszik, hogy 1224-ben megvolt a Géza király levele. Annak foglalatját András király tudta, helybehagyja és amiben a megsértetett
volna, annyiban visszaállítja s erősebb lábra teszi. A levelet megerősíti s
annak pontjaiban némely határozásokat tészen.
c. Micsoda pontokból, cikkelyekből állott az a Géza királytól adott
szabadság? Annak megvagynak-é minden pontjai az új levélben? Az új
levélben vagynak-é új pontok, mik lehetnek azok, melyek az első szabadságlevélben megvoltak, de az utolsóból kimaradtak? Az utolsóban melyek
azok, melyek az elsőben nem voltanak és változást nem szenvedtenek,
melyek azok, melyek megvoltak és változást szenvedtek. Mit teszen az,
hogy visszaadjuk, reddimus, az ő szabadságaikat, hát elvesztették volt-é,
elvette volt-é a király azokat? Ezeket kell megmagyarázni. Legelébb is
pedig azt jegyzem meg erre a szóra nézve, és azt gondolom, hogy ezt az
első cikkelyt a bévezető fenn leírt cikkellyel egybevetvén, annak okoson
nem lehet egyéb magyarázatja, hanem az, hogy a király azzal a szóval csak
azt akarja kitenni, hogy a népnek azt a szabadságát, melyből kiesett volt,
ismét meg akarja adni. Ami pedig a más két szót illeti, pristinam libertatem,
az elébbi vagy régi szabadságot, pristinam régi. Ez bizonyoson arra mutat,
hogy a szabadságból való kiesés nem éppen akkor 1224 táján esett, hanem
régen. Azt gondolom, hogy a szálló nép Gézától szabadságot nyervén,
abból a visszaélés által akkor csakhamar ki kezdett esni, míg lassanként
egészen kiesett, és már
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c. mik voltanak a Géza szabadságlevelének pontjai, az a levél elveszvén, senki nem tudhatja. Azt is úgy gondolom, hogy a Géza levelének
minden pontjai az újban nincsenek meg, mert mikor az íratik, hogy az ő
régi szabadságok megadatik, akkor annak pontjai nem számláltatnak elé,
hanem, mint tudottak, átaljába feltétetnek. Legalább a levél nem azoknak
elészámlálásához kezd, hanem ahhoz, hogy azokat hogy és micsoda okok
alatt adja meg, Ita tamen. E pedig új dolog, melyet András király maga láttatik rész szerint az elébbi leveléhez ragasztani. Mert azt mondja: megadjuk,
de úgy, amint alább annak a deúgynak pontjai a II. cikkelyben következnek.
Énnékem úgy tetszik, hogy ennek a cikkelynek értelmére és magyarázatja rendiben ezek azok főképpen, amikre egy okos magyarázónak figyelmezni kell, de tessék akárkinek megnézni a doktor Schlözer magyarázatját
561. l.
a. Azt a szót reddidimus, visszaadjuk, nem látja meg, pristinam azzal
magyarázza: antiquam s több, rész szerint ide nem illő szókkal, nem a szó
értelmének a dologhoz szabott eléadásával. Azután eléveszi azt a szót,
libertas, szabadság, s ezt magyarázza. Ha ki rossz exegesist, mint maga a
magyarázást hívja, soha nem látott, nézze meg ezt, szerencséje lesz egy
tudós, legrosszabb exegesist látni.195
b. Legelsőben se ebben a cikkelyben, se az előtte valóban nincsen ez a
szó potentes, de azt a fejiből-é vagy a zsebiből vagy a szélből eléveszi, s azt
nyúzza. Azt mondja, hogy a ragadozást szerető hatalmasoknak, potentum,
húzásokon-vonásokon vagyon a panasz, melyből következett a szegénység! Ennek soholt semmi nyoma a levélben. Azt mondja, hogy ha azok a
potensek a királyt meglopták, minél szemtelenebbül lopták a német szálló
népet. 562. l. Ez egy rossz logika magában. De mikor az 544-ik lapra
fogván, azzal a magyar főrendeket vádolja, igen nagy szemtelenség. De
c. Itt megszállja a pennát a Nagy Antal, Dózsa György és Hora lelke, és
azáltal felmagasztalatatván szánja egész Európát! Mint minden alacson
lélek érzéketlen a virtusra a nagy és szép munkákra, úgy a se fér egy
alacson lelkű embernek a fejibe, hogy az emberi nem forma egyenlősége
sértetlen maradván az emberi társaságban, hogy különbözteti meg a nagy
és dicsőséges munkák által a virtus az ő érdemmel teljes embertársát akkor
az érdem címereivel őfelette, mikor ő a tunyaság párnáján nyugoszik. Azt
mondja, hogy senki se tudja, hogy hogy, mikor, hol kezdett különbség
lenni a nemes ember és szabad ember között, a nemes és városi, a vitézi
és nemesi rendek s a herceg, a fejedelem, Landgrof és Comes között! 562.
l. Rossz filozófus volt Schlözer, és az, hogy rossz filozófus egy metapolitikusban, egy olyan emberben, akinek se hazája, se nemzete, hanem világpolgára, nem csuda. A se csuda, hogy egy göttingai tudós Erdélynek régi
és új törvényes fennállását nem tudja. De azon csudálkozni lehet, hogy a
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világot megcsalni s azzal akarja elaltatni, hogy a magyarok között eleinten mindaz, valaki szabad volt, egyaránt nemes volt! Nyilván csalni akar.
Mert jól olvasta Constantinus Porphyrogenitusban, ha olvasta, a kozárok
hámjának Lebédiáshoz mondott beszédit, mely azzal ellenkezik, és nyilván megbizonyítja, hogy a magyarok között azelőtt is voltak nemesek, s a
nemesek között az érdem grádicsán felsőbbek s alsóbbak. A székelyekről,
amit az 563. l. mond, ha éppen nem csalás is, de éppen olyan tudatlanság.
d. Mindezekkel a nemes szász nemzet szabadságait akarja a szerző
maga fényibe tenni, s azokból azt hozza ki, hogy az akkori időbeli értelemben a szászok béjött elei, mivel szabadok voltak, teljes nemesi szabadsággal bírtanak! Azt mondja, hogy azok nélkül Erdély ma is a vadaknak
s vad fajta embereknek legelőjek volna! Mert úgymond Erdély erősségek
nélkül, ohne Vestungen (!), meg nem tarthatott. A magyarok és székelyek
pedig ahhoz nem értettenek, vagy éppen nem is akartanak építeni! 564.
l. Sok értetlenség és tudatlanság! Volt-é akkor a szászoknak vagy egy
más erősségek, hanem az úgynevezett burgok a templom körül, egy-egy
árokkal körülvett kerítések, melyekbe gabonájokat s szalonnájokat rejtették a tűz ellen, mint a falukon ma is, és ahova a nyargaló ellenség előtt
magok is bészaladtanak. De ezek is eleintén csak fából voltak, mint teuta
vitézeknél is. Ilyenek voltak a jobb helyeken a székelyek között is, és ma
is megvagynak. A magyaroknál pedig valóságos erősség volt Fejérvár,
Déva, Görgény, Kővár, azon kívül annyi apró vár, ahány vármegye s ahány
főuraság, úgyhogy le kellett némelyiket rontani, mint feljebb emlékeztem
rólok. A futkosó ellenség ellen e mind jó volt, de a nagy tatárjárásban
egyik se használt semmit is. Ilyen erősség volt még hajdon a Budvára is,
mindeniknél derekasabb pedig, mert az egész nemzetnek anyavárosa és
vára volt. Mindezek tudnivaló dolgok, és nem győz az ember az írónak
mind tudatlanságán bámulni, mind azon, hogy érezvén magában tudatlanságát, hogy ereszekedett ezekre, s nem szégyenli a világot ámítani és
csalni igyekezni.
e. Jól írja továbbá a szász nemzetről, hogy magában mint szász egy
szász se nemes, mint magyar nemes, úgy azt is, hogy a nemzet nemes.
De hibázik abban, mikor azt mondja, hogy a nemzet azért nemes, hogy
jószágot vásárolhat. Nem azért nemes, hanem azért, hogy királyi ajándéklevél mellett korona igazságával jószágot bír, s annál fogva a Szent
Korona tagja. Hibázik abban, hogy azt a közönséget nemesnek mondja,
mely országgyűlésére hívattatik a rendek közé, mint azoknak tagja. Mert
arra a privilegiált taxás, sőt némely paraszt helységek is elhívattathatnak,
mint Bánffyhunyad. Nem csak hibázik pedig, hanem szarvas tudatlanság
abban, aki a magyar dolgokról ír, nem tudni, mi az ármálista nemesség 564.
l. Az ármális levél csak címerlevél magában, melynek ajándéka s az arról
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költ levél, amennyiben tudom, Zsigmond császár idejében kezdődött, és
más nemzeteknél is, kivált a németeknél megvolt abban az időben. De
a címer jószág nélkül magában nem tett senkit Korona tagjának, hanem
egy vitéznek akár jószágos volt, akár nem, csak az ő vitézségének címere
volt és annak jele, hogy ő maga személyére nézve a nemességre és hogy
a nemesek közé számláltassék, virtussával érdemessé tette magát. Ilyen
módon indult magyarázni a nagy kritikus az első cikkelyt, melyben se a
nemességről, se a szász nemzet nemességéről egy szó sincsen.

II. cikkely
Ita tamen quod universus populus incipiens a Varas usque in Boralt cum
terra Siculorum terrae Sebus et terra Daraus. Unus sit populus et sub uno
judice censeantur, omnibus comitatibus praeter Cibiniensem cessantibus radicitus.
Comes vero quicumque fuerit Cibiniensis nullum praesumat statuere in
praedictis comitatibus nisi sit infra eos residens, et ipsum populi eligant, qui
melius videbitur expedire.
Úgy mindazáltal, hogy az egész nép Várastól kezdve Voraltig, a sepsiföldi székelyek földével és Daróc földével egy nép légyen, egy bíró alatt rovattassék, a szebenin kívül minden ispánságok gyökerestől megszűnvén.
A szebeni ispán pedig, akárki lejénd a mondott vármegyékben, senkit
ne merészeljen tisztnek tenni, hanem csak azt, aki közte lakik, s őtet a nép
választja, amint jónak fogja tartani.
Világosítás
E nagyobb részint világos, hanemha ki félre akarja facsarni. Azért csak
kevés világosítást teszek melléje. Már ezek nem a Géza király levelének
szavai. Ugyanis az első cikkely szerint megadja András király a Géza által adott szabadságokat a szászoknak, melyből kiestek volt, de azt a levél
rendiben abbanhagyja, hanem azt jobb lábra akarván állítani, hozzá tészen
valamit. Azt mondja: úgy mindazonáltal, és emellett mind földére, mind
személyeire nézve, mind a bíró járására, mind fő és alispánjaira nézve a
népnek egységet ad.
Apró jegyzések
a. Universus populus unus sit populus. Az egész nép egy nép légyen.
Tehát addig a népnek nem volt polgári egysége, egy megszállott jövevény
nép volt, de nem egy polgári test. Azért nincsen szó az universitásról,

231

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

közönségről, hanem csak az egész népről, mert nem volt. Ekkor kezdődik
elsőben az egység.
b. Várastól fogva Boraltig. Váras Szászváros, vagy a Váras vize, Boralt
pedig nem helység, hanem az Olt előtt fekvő tartomány. Mert nem mondja
usque ad Boralt, hanem usque in Boralt, mely tartományt, melléket jelent.
Ez a Boralt pedig jól olvasván Voraltot tészen és úgy kell olvasni, mint a
borberekiek levelében Borberget Vorbergnek, magyaroson írva Forbergnek és
a Rikán innen van, és így az akkori szász nép földének határa nem ment
által a Rikán.
c. Ezt a két vég határpontot, úgy tetszik, hogy nem András király adja s
szabja ki a jövevény népnek, hanem még Géza király szabta volt ki természet szerint, mint az üres helyeknek határait. Mert a vármegyei és székely
föld s az oláhok földe is Fogaras, már be volt ülve, nem volt üres. Ahhoz
tészen két földet.
d. A sepsiföldi székelyek földét, mely amint hozzá lehet vetni, mint
feljebb Szeszcsor földén volt, ma pedig Szászsebes széknek némely része
és Daróc földit. Azt gondolom elsőben, hogy ezt a két földet se András király adja elébb a jövevényeknek, mert arról, hogy donamus vagy conferimus
adjuk, ajándékozzuk, mint alább az erdőkről vagyon, egy betű sincsen.
Hanem másodszor. Daróc a király üres földéhez tartozván és a székelyektől
csak bitangoltatván azelőtt, a másik pedig a Szászsebes és Szászváros között fekvő szély várhoz, Szeszcsorhoz, az ott őrizetet tartó sepsi székelyektől, mind királyi föld a várhoz bírattatván, mind a kettőt még Géza király
adta volt által a jövevények eleinek, s ezeknek apró ispánjai azokat talán
külön igazsággal akarták bírni, a több király földitől megválasztván. Azért
köti most ezeket is, külön megnevezvén őket, tisztán a szászok földéhez.
Azt mondja továbbá a levél
e. Hogy a szebeni ispánságon kívül, minden más ispánságok gyökerestől szűnjenek meg, és egy bíró járása alatt legyenek, vagy rovattassanak.
Censéri a censustól, mely rovást, adót tészen. Tehát még ekkor nem volt a
Szászföld székekre osztva, hanem a székek a magyarok módjára comitatusoknak s ispánjaik comeseknek neveztettenek, és az a szokás már meg is
gyökerezett volt, amint a levél tartja.
f. Mind azokból a sok ispánságokból András király egy ispánságot
csinál, a szebenit, és azelőtt az a föld, melyet most a szászok ispánságára
teszen mint puszta a magyar vármegyék kerületébe lévő föld, mint néha
most is Fejér és Küküllő, vármegyei földnek neveztetett, de most szász ispánság lesz, ámbár néhol közte régi neve megmaradott, azoknak egy bírót
ád, azaz egy főispánt, a ma úgynevezezett nationis comest, melyet, amint
látszik, már Géza király is úgy rendelt volt. (Sőt talán azon vármegyék
nevezetét is eltörli itten, melyekből kivetett a Szászföld, úgy mint Fejér
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és Küküllő s Hunyad vármegyékét. Mert ezek sokáig azután is számot
tartottak a Szászföldhöz. Még alig száz esztendővel ezelőtt Szeben maga
egy relatoriában így írja magát: in comitatu Albensi, civitate Cibiniensi.
Ezek szerint
g. A sok hivatalt, az apró ispánságokat eltörli ugyan András király,
de a földnek felosztása, mely ma székeknek neveztetik, még akkor, amint
volt, megmarad. Mert mikor rájok visszatér, mégis ispánságoknak nevezi
őket, de a főispán hatalmát megköti abban, hogy senkit ne tegyen köztek
tisztnek, hanem, aki köztök lakik, s akit a nép szabadon választ. Ezt is
András szerzi, kétségkívül, hogy a Géza levelében erről a megszorításról
nem volt emlékezet.
És így ezekből világosodik egy keveset az elébb feltett kérdés, hogy
micsoda szabadságok voltak azok, melyekkel Géza király megajándékozta
volt a szászok béjött eleit, hogy és kik által estettenek ki azokból, s András
király hogy orvasolta az ő sebeiket? Úgy látszik nékem:
a. Hogy a földet Várastól fogva Voraltig a sepsi székelyek földével
és Daróccal együtt, mint feljebb, már Géza odaadta volt a szálló népnek.
Úgy látszik, hogy főbírót és főispánt is adott volt nékiek, úgy, hogy az
altiszteket a főispán tegye. De ezekben eshettenek ilyen visszaélések s
kövekezések idővel.
b. Hogy a népnek mégis nem volt egy alkotványi egysége, sok alispánságokra oszlott és se azok, se az ispánok nem fügöttenek egymástól
vagy a főispántól és bírótól. Azután a főispánok nem csak olyanokat tettek
alispánokká, akik köztek laktak és nem mindenkor azt tették, akit a nép
választott, hanem akit akartanak, ezeket András király úgy orvasolja
c. Hogy a nép egészen egy polgári test légyen, hogy egy főbírája s egy
főispánja légyen, a több ispánság a hivatalra nézve mind töröltessék el,
csak egy ispánság légyen, u.m. a szebeni. Ennek és így az egész népnek
legyen egy főbírája és főispánja, s a főispán ne tehessen senkit altisztnek,
hanem aki köztök lakos és akit a nép választ. Ezekből által lehet látni
d. Hogy ezen részben honnan lehet megérteni a szálló nép panaszát
és hogy estenek ki az ő szabadságokból. Ugyanis a népnek egysége nem
lévén, nem függettetenek öszve egymás között, a rend, törvény felfordult,
elvesztette erejét köztek, a királynak amivel tartoztak, nem adhatták meg
amint illett, és őtet nem segélhették. A magyar vármegyékben megjószágosodott urak s az ő udvari népek kivonták a köznép közül magokat a
szolgálat s terehviselés rendiből, ezek a nemzeti főbíráktól nem függöttenek, a főispánok magok tetszések szerint tették az altiszteket és olyanokat
is, akik mint urak magok jószágaikban laktanak, nem köztök, s a népen
uraságokhoz képest talán uralkodtanak is. Kitetszik az is
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e. Hogy se Beszterce, se Brassó, sőt talán Medgyes is még akkor nem
foglaltattanak bé annak a népnek egységébe, mert azután külön-külön idővel köttettenek a szebeni ispánsághoz. Hanem amely népről az András
király levele szól, a csak a hét szék és azoknak a feje: Szeben szék.
Ez az én értelmem szerint a II. cikkelynek rövid értelme, a kritikus
szerző hogy magyarázza ezt? 566. l. 567. l.
a. Váras, Daras nincsen kérdés alatt, minden ember tudja, Boraltnál
megakad, elhagyja a kritika s maga esmérete. Mit tud tenni? Az ezelőtt
lecsúfolt Benkő után indul s az ő nyomába lépik, Miklósvár székbe Barótot érti rajta, éppen olyan minden kritika nélkül, mint a tudós vezére. A
sepsiföldi székelyek földén is éppen úgy nem tud magán segélleni. Benkő
uramat követi, Sepsi széket érti rajta. Egy nagy tudatlanságot mond, hogy
Fultun szász úr a nagy tatárjáráskor elveszvén, az ő jószága, Hídvég res
nullius lett. 568. l. A magyar földön nincsen egy embernek is, még a
legnagyobbnak is, magva szakadtán res nullius, a jószág egyenesen száll
a koronára. Azt mondja, hogy hányszor nem változott, szélesedett, keskenyedett a Szászföld az idő jártával? A székelyek földéről is ugyanazt
mondja, s megtoldja azzal, hogy a székelyek talán csak akkor tétettek, telepítettek meg magok földekre, talán még akkor is sátorban laktanak! 569.
l. Mindenik állatás szembetűnő tudatlanság, sőt a tudatlanság grádicsain
csupa ostobaság.
b. Megyen erre a szóra populus, nép, mint szokott, quodlibetet csinál,
eléhozza a plebeust, misera plebset, plebs contribuenst! Azután Igent a Szászföldhöz számlálja, Kolozsvárról kételkedik, Besztercéről is, a Barcaságról
pedig semmit se! 571. l. Legelsőben is nem képzeli a szegény szerencsétlen
kritikus azt, hogy mi volt a szászoknak adott üres föld, hogy az Oláhország
felől volt, nem az ország derekában, mint Igen s Kolozsvár. Azután Medgyes még eszibe se jut. Besztercéről kérdés se lehet. A Barcaságról abban a
helytelen vélekedésben van, hogy az a német vitézeknek adott föld. Nem
jut eszébe, amit az 566. l. Darócról írt, hogy az akkori szász miatyánknak
ott vége van, nem megyen által a Rikán. Továbbá
c. Tagadja átaljában, hogy a gothusoknak maradéki volnának és lehetnének Erdélyben. Miért? Mert a történetíróknál rólok semmi emlékezet nincsen! 573. l. Nékem úgy tetszik, hogy onnan semmi bizonyos
se következik. Az avarokat kivéve, minden Erdélyben lakott nemzetekből maradtanak Erdélyben, nem csak, hanem nyelveket is megtartották.
A rómaiaktól az oláhoknak némely része, a hunnusoktól a székelyek, az
oroszoktól a bissénusok, az őket elnyomott oláhoktól a Fogaras földi, kővárvidéki s más némely nemes oláhok, nevezetesen Hunyad, Szolnok és
Doboka vármegyékben. És nem látom által, hogy a gothusoknak is némely
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részecskéje miért nem maradhatott volna meg a Barcaságon, ha ugyan ott
meg telepedtenek és laktanak volt. Azután
d. Száll erre a szóra, comes 573. l. Amit a szász nemzet főispánjáról
mond, ahhoz semmi szóm, csak egy jegyzést teszek. Hogy Erdélyben a
nemzetek szerént ezek voltak a nemzeti főtisztek: a székelyeknek és szászoknak mindeniknek maga nemzeti főtisztjeik, nem grófok, hanem főispánok,
azaz a szó és név még a tótoktól hozatván bé Erdélybe. Ezek egyszesmind
vezérei is voltak a nemzeti hadi népeknek, mind a két tisztség változó volt.
Az oláhoknak Fogaras földin magok liber bárójok,XL kik eleinten, míg Mátyás király idejében magvok szakadott, örökösön bírták a magok vidékit.
Végre a vajda a magyaroké. Akinek igazgatása, mint király képviselőjének,
az egész országra kiterjedett. De grófság és gróf nem volt Erdélyben több,
hanem egy kevés ideig a besztercei s néha a fogarasi szabad grófság a hercegek után. Mind a székelyeknek, mind a szászoknak vezérei csak ispánok
voltak, nem grófok. Ma is a fejedelem székelyek ispánja, nem grófja.
A III. cikkelyt nem illetem, lásd 586. l. Tudóson!

IV. cikkely
Ebből is csak egy cikkelyecskét illetek.
Ad lucrum vero nostrae camerae quingentas marcas argenti dare teneantur. Nulluni praedialem vel quemlibet alium volumus infra terminos eorundem positum ab hac excludi redditione, nisi qui super hoc gaudeat privilegio
speciali.

IV. cikkely
Kamaránk jövedelmébe tartozzanak esztendőnként 500 ezüst gyrát
adni, s ennek fizetésétől se jószágost, se mást senkit is, aki az ő határokon
belöl lakik, nem akarunk kivétetni, hanemha arról különös mentséglevele
volna.
Világosítás és jegyzések
Ennek a cikkelynek értelme tiszta, csak meg kell jegyezni.
a. 500 gyrát fizet az egész nemzet, annak fizetése rendiben pedig olyan
törvént szab. Elsőben: Megkülönbözteti a predialistákat vagy a vármegyén
birtokos szászokat a többitől a nemzetben és mindeniket egyaránt az alá a
tereh alá veti, hogy az 500 gyrában fizetni tartozzék! Másodszor
XL <ma

a várról kapitányoknak neveztetnek. Ezek>
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b. Megkülönbözteti azokat, akik köztök laknak s akik nem. Ez azt teszi,
hogy valaki a nemzetben a király földin lakik, szász, magyar, oláh nemzet
abba tartozzék fizetni, ellenben, aki azon kívül lakik, ámbár szász is, nem
fizet semmit. Talán már lehettek akkor is olyanok a szász köznép közül,
akiket a prediálisták magok jószágokba telepítettek volt, vagy akiket udvarokba magok mellé vettenek, ezek se tartoztak semmit fizetni. Harmadszor
c. Megkülönbözteti azokat, akik arról, hogy a nemzet közé fizetni ne
tartozzanak, királyi mentséglevelet nyertenek volna. Hogy volt a Géza
király levelében? Annyit mint bizonyost fel lehet tenni, hogy a némely
szabad esztendők eltelése után a megszállott nép a királynak fizetett valamit, de mennyit, azt nem lehet tudni. Fel lehet azt is tenni, hogy eleintén
mindnyájan tartoztanak fizetni. Továbbá
d. Fel lehet azt is tenni, hogy idővel a tehetősebbek a vármegyéken
megjószágosodván, akik ezek közül a király földin laktanak is, vagy ott
jószágot bírtanak, nem akartanak a Szászföldön lévő birtokról mint vármegyei nemesek semmit fizetni, hanem vagy a királytól mentséglevelet
nyertenek, vagy a nép között tisztséget viselvén (vagy csak a nemesi titulus ürügyével, mint a III. András király levele szerént more nobilium se
gerentes), magok magoknak szabadságot vettenek s a királyi adófizetésit
erőszakoson a köznép nyakába vetették, és ezek voltak a kevélyek, akikről
elébb emlékezet vagyon. Innen a köznépnek elnyomattatása és a panasz!
e. Ezt úgy tetszik, jól vette észre a jó András király és segéleni kívánt
a köznépen, de egészen nem segélhetett. Eltörlötte volna bizonyoson ő
is a prediálistákat, mint azután Nagy Lajos király cselekedett, de nem lehetett. Mert ezek már akkor gazdag jószágos urak voltanak, és mikor a
köznép szegénsége miatt a király szükségein nem segélhetett, ők a magokén segélettek, s azért magoknak jövendőre mentségleveleket nyertenek,
és ez mindaddig tartott, míg Nagy Lajos király nem csak a mentségeket
eltörölte, hanem a prediálistákat is mind egyig, s a király földin minden
embert a terehviselés és a szabadság rendiben egyenlő törvény alá szorított, s aszerint a magokat nemesi rendben vagy módon tartó jószágos
szászok – saxones praediatenentes, et more Nobilium se gerentes – teljességgel
elmúltanak, ezekről a nevezetekről lásd a III. András király 1291-ben költ
erdélyi inaugurale diplomáját.
Ebben a részben a kritikus szerző magyarázatja ebben áll: a. Az Eder
úr ekéin szánt és azt mondja, hogy egy gyrát 17 forintjával vette, az 500
gyra 8500 forintot tett.
b. A prediálist azzal magyarázza 600. l. Praediatus, dives praedior.
Megakad a nagy kritikus, úgy okoskodik, hogy azok a prediálisták nem
lehettenek más nemzetbéliek, mert azok a szászok közt jószágot nem bírhattanak, de szászok se lehettenek, mert ezek nem voltak nemesek. Két
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hibás feltétele van: az első, hogy a prediálisták jószágát a király földin
a szászok közt keresi, második, hogy azokat a prediálistákat nemeseknek
gondolja, mindenikben megcsalatkozik. Mert azért hogy egy prediálista a
vármegyén jószágot bírt, hanemha királyi ajándéklevelet nyert réája, nem
volt nemes. Nem is írtanak nemeseknek, hanem magokat nemesi módra
viselőknek. Az ő nemesi jószágok pedig a vármegyén volt, úgyhogy amint
a gyakor támadások mutatják csaknem erősebbek lettek volt végre az egész
országnál. Azt mondja 602. l., hogy ezek a prediálisok azok voltak, akiknek a béjövetelekkor mint tehetősebbeknek nagyobb darab föld jutott volt
és ilyen szegénységekkel akar a kritika egén tündökleni, s a nemes szász
nemzetet háládatlanul azzal csalni meg, hogy az ő igazságainak fogadása
szerint világot gyújt.

V. cikkely
Milites vero quingenti infra regnum ad regis expeditionem servire deputentur, extra regnum centum, si rex in propria persona iverit, si vero
extra regnum Jobbagionem miserit sive in adjutorium amici, sive in propriis negociis quinquaginta tantummodo milites mittere teneantur. Nec
regni ultra praefatum numerum postulare liceat, nec ipsi etiam mittere teneantur. 605. l.
Az országon belöl a király hadába az ő szolgálatjára adjanak ötszáz katonát, országon kül, ha maga megyen a király száz, ha pedig az országon
kívül vagy főemberit küldi, akár maga dolgába, akár barátja segítségére,
csak 50 katonát tartozzanak küldeni. A királynak se legyen szabad többet
kérni, ők se tartozzanak küldeni.
Ennek nem kell világosítás, csak azt jegyzem meg, hogy a szerző, mint
egy gyermek ok nélkül panaszol azon, hogy András király 1222. VII. a magyaroknak azt adta, hogy az országon kívül ne tartozzanak hadba menni,
hanem a király költségin. Azt mondja, hogy ezt a királynak meg kellett
ígérnie a magyaroknak, s a szászoknak nem adta meg! 606. l. Boldogtalanság! Igaz keskeny főből származott kritika. Mert az András király
1222-beli szabadságlevele közönséges decretum, az egész országra illik, és
közönségesen a szászokra is reáértetik. Tessék megnézni az András király
levelének VII. cikkelyét.

VI. art.
Sacerdotes vero suos libere eligant et electos repraesentent et ipsis decimas persolvant et omni jure ecclesiastico secundum antiquam consvetudinem eis respondeant.
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VI. cikkely
Magok papjaikat pedig szabadon válasszák, a választottakat mutassák
bé, s nékiek a dézsmát fizessék meg, s minden egyházi törvényes dolgokban a régi szokás szerint tőlek függjenek.
Ennek a cikkelynek világosítása nagy részént egyházi dolog lévén, az
én egemen felyül való dolog. Csak azt jegyzem meg.
a. Hogy úgy látszik, hogy a papok és dézsmák rendiben is volt ugyan
a Géza levelében emlékezet, de visszaélés és zavarodás jött volt a dologba.
Talán az úri rend s a köznép között villongás volt a papok választásában,
hogy az kit illet. Kinek kell azt megerősíteni? Az uraknak-é vagy a helybeli
tisztviselőknek. A dézsmák aránt is talán azok a vármegyéken magokat
nemesi módra viselő főemberek, a király földin is a dézsmára nézve nemesi módon valami igazságot képzeltek magoknak a dézsmákhoz. Azért
az anyaszentegyházban bévett régi szokást tészi nékiek törvényül a király
mindenben. És úgy tetszik, hogy éppen nem az az értelme a király szavainak, hogy a papokat az illő felsőbb papi függésektől feloldozza. És meg
kell jegyezni
b. Hogy mindez a királyi levélben csak a király földire, a 7 székekre
szól. Ahhoz ragadván pedig csakhamar némely részben ajándéklevelek
mellett más természtű föld is, vagy amíg nem ragadott is, szász egyházi
gyülekezetek és papok olyan helyeken is lévén, melyek nem voltanak király földjei, ennek a levélnek ereje tulajdonképpen azokra ki nem terjed.
A szélyispánságokban lévő helységekben p.o. a dézsmának egy része a
szélybeli várak fenntartására lévén rendelve, mint nem király földin lévő
helyekbe azok nem vonattathattak ennek a levélnek erejével, ennek értelmére. Innen nagyobb részint a dézsmák aránt való még régi villongások
a nem király földin való papok is ahhoz kívánván magokat tartani, ami
reájok nem illett. Ha ilyen villongások lehettenek a 7 székhez foglalt helységekben, mennyivel inkább azokban a szász székekben, melyek azután
kapcsoltattanak a 7 székhez, és amelyekben már azelőtt némely különböző
szokások és rendtartások lehettenek. De ugyan az azok rendiben költ levelek is bizonyságai annak, mely kegyelmesek voltanak a magyar királyok
és királynék a dézsmák rendiben is, mind a nemzethez, mind papjaihoz. A
szerző értekeződéseit elhagyom. Akinek tetszik, megláthatja a 609–630. l.,
de a levél értelmétől távol vagynak.

VII. art.
Volumus et etiam firmiter praecipimus, quatenus ipsos nullus judicet
nisi nos vel comes cibiniensis quem nos eis loco et tempore constituemus. Si
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vero coram quocunque judice remanserint, tantummodo judicium consuetudinarium reddere teneantur. Nec eos etiam aliquis ad praesentiam nostram citare praesumat, nisi causa coram suo judice non possit terminari.

VII. cikkely
Akarjuk s parancsoljuk is, hogy más ítéletet ne tégyen nékiek, hanem
Mi vagy a szebeni ispán, kit Mi nékiek az időhöz s helyhez képest adunk.
Akárki előtt pedig, ha bírságon maradnak, csak a szokott bírságot tartozzanak fizetni, és senki ne merészelje őket törvénybe előnkbe idézni, hanemha
a per a maga bírája előtt el nem végződhetnék. 631. l.
Világosító jegyzések
a. Feljebb van emlékezet a nemzet főbírájáról, a főispánról s az alattak való tisztekről, itt egyenesen a törvényes ítélet rendiről szól a levél
s a rendes albírákról és közönségesen azt mondja, hogy akármelyiknek is
csak a szokott bírságot fizessék, azután úgy tetszik az az értelme, hogy az
albírák elől a per ne másuva, hanem a nemzeti főispán eleibe kérettessék
fel, és ha ezelőtt el nem végződhetnék, a király eleibe úgy vitessék. Ne
merészelje senki őket egyenesen a király eleibe idézni. Amely tiszta dolog
és természet szerint való igazság. És ha nem volt is ilyen tisztán kiírva,
summáson így kellett lenni a Géza király levelében is. De csúszhatott belé
s csúszott is kétségkívül némely visszaélés, mert keményen parancsol a
király. Ugyanis
b. Megeshetett elsőben, hogy a király földin lakó szásznak a vármegye földin lakó szásszal, vagy prediálistával, vagy magyarral, székellyel
volt pere mint alperesnek, és az ilyenek legalább a vajda táblájára kérhették fel a pert törvénytelenül, mint Ulászló királynak 1511-beli ítélete
bizonyítja.196 De hogy a levél ezekről szólana, annak a levél szavainak
értelmében nyoma nem látszik. Ez a szó, nullus, tulajdonképpen csak a
köztök lévő s köztök lakó emberekről szól, nem idegenekről. Azért
c. Megeshetett másodszor, hogy azok a köztök elszaporodott és a főispántól nem függő ispánok az ő alsó székeiken megítélt és felkért pereket
nem engedték a főispán és az ő felsőbb ítélőszéke eleibe vitetni, s a király
eleibe menni. Hanem magok végső határozást tettek benne. És az én vélekedésem ez. Mert ha vajdáról, székelyek ispánjairól a szélyispánok, vagy a
köztök levő királyi várak porkolábjairól, annál inkább a szomszéd vármegyék főispánjairól szólana, akkor másképpen és bővebben is, tisztábban is
lett volna szükség írni, mert az, hogy egyik bíró más bíró járása alatt lévő

239

ARANKA GYÖRGY ERDÉLY-TÖRTÉNETE

embernek legyen bírája, kivévén némely helybeli és személyes tetteket, az
egész világon hallatlan dolog. Annál inkább
d. Hogy a vajdák, székelyek ispánjai s a szomszédos alispánok a szászok között és szász illő székeken, kivált Besztercén, Brassóban és Medgyesen az ítélőszékben benn is ültenek és rendes bírók is voltanak, és arról a székről, melyen magok is ítélő bírák voltak, nem volt szükség más
székre vinni, maga székére. De visszaélések, kivált a szélyispánok által
mégis eshettenek. Mert ezek nevezetesen abban, ami kérdés a király földe
s az ispánság földe aránt esett király személyesei és rendes bírák voltanak.
Mint ez a fenn eléhozott 1341-beli Jánoshoz és Jakabhoz, mint besztercei
ispánokhoz írt leveléből Károly királynak, s annak ezen szavaiból kitetszik:
Cum vos in illis partibus super eosdem in Persona Nostrae Majestatis Judices
exitatis. És eszerint régiségéhez képest a levélnek értelme világosnak látszik.
A kritikus szerző pedig nem azon jár, hanem a magyarokat érdekli.
a. ABC.-jinek második részében véghetetlenül széles tudománnyal tanítja a világot arra, hogy mi a szálló nép, a colonista. És itt azt a népet,
mely a szászok előtt harmadfélszáz esztendővel elfoglalta s lakta Erdélyt,
akit senki se hívott a maga üres földének megszállására, nem hozott, nem
adott földet néki, azt a népet, a magyarokat, crisis és fő nélkül colonistáknak nevezi! 631. l. Nem tudja kezdettől fogva máig mi volt és ma
mi a szállott s szállított nép, a colonia s colonista. Ugyanott azzal hamisan
vádoskodik, hogy a magyaroknál fő törvény volt az egyes háznépeknek
java a többiének feláldozásával! Szégyen gyalázat! Hol van az a törvény?
b. Ha Schlözer annyit tudna, amennyit nem tud, tudós volna! A bírságról azt kérdi, hogy kié volt? Hát nem volt-é a királynak része benne?
636. l. Ez egy nagy jelenés ebben az ABC.-ben! A XIX. kiadja a beszterceiek szabadságlevelét. Abban e meg van fejtve, mégse tudja! Ez annak
bizonysága, hogy olyan híven dolgozott a nemes nemzet mellett, hogy még
kiadott leveleiket se nézte meg. Mással íratta le őket.

VIII. art.
Praeter supra dicta silvam Blacorum et Bissenorum, cum aquis, usus
communes exercendo cum praedictis scilicet Blacis et Bissenis eisdem contulimus, ut praefata gaudentes libertate, nulli inde servire teneantur.
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VIII. cikkely
A mondottakon kívül a blakok és bissénusok erdeit a vizekkel, hogy
az említett blakokkal és bissénusokkal közre éljék, nékiek adtuk, úgyhogy
ezzel a szabadsággal éljenek, és abban semmi tereh alá ne legyenek vetve.
Világosító jegyzések
Úgy tetszik, hogy az erdőkről és vizekről a Géza király levelében nem
volt egész meghatározás, azért eredhetett irántok a megszállott új nép és
oláhok s bissénusok között villongás. Itt András király határozást tészen.
Elsőben közélésre adja köztök, másodszor mentté tészi a megszállottakat,
hogy semmit se fizessenek rólok. Tehát midőn ezeket kiveszi a fizetés alól,
az arra mutat, hogy voltanak olyan erdők is, melyekről, ha élni akarták,
fizetni kellett. Megtetszik ez András királynak 1206-ban az igenieknek
adott szabadságleveléből. B. 291. l. Megtetszik továbbá az is, hogy az
a föld, melyet Géza a szászoknak adott volt, nem volt se egészen puszta,
se egészen míveletlen, hanem közbe-közbe már laktanak rajta, és amint
a szerző együgyűen álmodik, nem volt territorium clausum. Ez világos,
bővebb értelmére azt jegyzem meg.
a. Hogy a szászoknak adott király földinek egyfelől határai voltanak,
Hunyad, Fejér és Küküllő vármegyék s némely részben Udvarhelyszék,
másfelől az oláhok földe, u.m. Fogaras földe azután, a szélyispánságok
földe, mely a végházakhoz tartozott és a havasok s annak erdei, mely
végházok földe és havasok, mint Királyföld, a szászok földét, mint tulajdon Királyföldit a szomszéd Oláhország földitől egészen elválasztották.
Úgyhogy a király és szászok földe soholt se volt egyenesen tőszomszédos
Oláhországgal. De
b. A szélyispánságok földe nemcsak szélyül volt, hanem a király földe
között is imitt-amott, amint az oláhok és bissénusok felfogták volt, és ezeknek falui mint a szélyispánsághoz tartozó föld, a szászok között úgy maradtak amint voltak, ez a föld nem adattatott volt legalább egészen eleinten
a szászoknak. Azon kívül voltanak esmét közbe-közbe a nemesektől nemesi igazsággal bírt némely földek, mint Királyhalma, Bollya völgye, sat.,
úgyhogy amint ő nevezi, abban a bézárt határban, clausum territoriumban
háromféle föld volt: király, ispánság és nemesség földe.
c. Ami az erdőket nézi, ezek a szélek felől 4 félék voltanak: a tulajdon erdők, minden faluknak maga határán, proprie; a közök, communes u.m.
azoké a helységeké, melyeknek határokon erdő nem lévén, vagy nem elégséges, némely erdőt közreéltenek, milyenek voltak azok, melyekről ebben
a cikkelyben emlékezet vagyon. Azután azok, melyek nem Királyföldén,
de királyi földön voltak, melyeket a király ajándékozhatott is, engedhetett
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is valamely közönségnek addig az ideig, ameddig akarta, akár ingyen,
akár esztendei adófizetés mellett, ezek voltak a permissionálesek. Ilyenekről
van alább szó a XIII. cikkelyben. Végre a határerdők a havasokon, Nigrae Silvae, a fekete és más havasi erdők. Ide mutatnak a fenn eléhozott
1206-beli levél és azután az 1428-beli levele Zsigmond császárnak. A. 43.
2. És ezeket így értvén, a szerzőnek magyarázatát 639–641. l. nem tartom
méltónak illetni.

Art. IX
Insuper eisdem concessimus, quod unicum sigillum habeant, quod
apud nos et magnates nostros evidenter cognoscatur.

IX. cikkely
Megengedtük azon felül nékiek, hogy legyen egy pecsétjek, mely előttünk s főembereink előtt tisztán megesmértessék. 642. l.
Világosító jegyzések
a. Ezt nyilván András király adja elsőben, Géza elfelejtette volt. Egy
néppé tette a népet, fő ítélőszéket adott nékie, szükséges volt a pecsét is.
Micsoda és melyik pecsét volt ez? A tudós szász atyafiak Sieb 4tal Schr. IV.
161. l. s utána doktor Schlözer is azt tartják, hogy az volt, mely Edernél
De Init. et Jur az első lapon eléadatik ilyen körülírással: Sigillum Cibiniensis Provincie ad retinendam Coronam. Én megvallom, mint feljebb, most is
kételkedem rajta. Azt tészem hozzá, hogy akkor még 1224-ben nem volt
ez a szó Cibiniensis Provincia, hanem csak Comitatus Cibiniensis. Ha 1302ben megvolt ez a pecsét, és azelőtt adta valamelyik király, azt tartom, az
akkor esett, mikor még azelőtt elsőbe Landskronnál egy torony vagy bástya
építtetett volt a szász nemzettől. Ez akárhogy légyen, nem csak ellenemre
nincsen, hanem igen örvendeném, ha annak valami bizonyos nyomába
lehetne akadni, hogy az a pecsét az, melyet András király adott, addig
is pedig mind előttem, mind más ahhoz értő emberek előtt egy tiszteletet
érdemlő régiségnek marad mindenkor. De
b. Amint doktor Schlözer a 644. l. az erdélyi 3 nemzet pecsétjeit leírja,
hogy azokon volna vagy lett volna írvaXLI
XLI A

vármegyékén Nemes há
A székelyekén Lo Erdély Országa
A szászokén rom Nemzetből áll.
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Az csudálkozásra méltó tudatlanság és izgága, nyilván nem igaz.
Ugyanis. A vármegyék pecsétjin a körülírásban még egy betű magyar sincs.
A székelyekén e van: lo Erdély Országáé. Há. A szászokén pedig: rom nemzetből áll. Ahonnan minden nagy csudálkozásnak oka elenyészik, hogy amint
csúfondároson őket nevezi a pacificus és mansveticus teutok hogy engedték
meg, hogy a székelyek elejekbe tegyék magokat. Kritika alatt való dolog!
Ha históriát írna a szerző, e szenvedhető volna, mert mások után írta, de
kritikus írónak tartja magát, azért végire kellett volna menni, s mehetett
volna könnyen Erdélyben az ország gyűlésén megfordult akár magyar,
akár szász jó uraktól, azért menthetetlen szarvas, kritikus hiba.

Art. X.
Si vero aliquis eorum aliquem convenire voluerit in causa pecuniali,
coram judice non possit uti testibus, nisi personis infra terminos eorum
constitutis ipsos ab omni jurisdictione penitus eximentes.

X. cikkely
Ha ki pedig közülök pénz dolgában valakit perelni akar, ne élhessen
más bizonyságokkal, hanem csak helybeliekkel, minden más bíró járásától
őket egészen mentté tévén.
Világosító jegyzések
a. Az első része a cikkelynek világosnak látszik, de nem könnyen érthető, mert a cikkelyt csak a pénzbeli adósságokra szorítja, egy kereskedő
és külső országokba s nemzetek közé kijáró nemzetben! A jószágokra s
más otthon való vásárokra nézve pedig nincsen miért kiugrodjék senki a
bőriből nagy csudálkozásába, hanemha egy Schlözer, aki erre azt mondja
A vármegyékén: Nemes Ha, a szászokén: rom Nemzetből all, a székelyekén: lo Erdély országa. Ez nem igaz, és így az ebből kicsikart következés is haszontalanság. A magyarok
régi pecsétjén megvolt az a szó NEMES, de az elveszett volt. Most az újabb is elveszvén
újra készíttett a régi. A székelyekén volt mindenkor HÁ, és a szászokén ROM NEMZETBÖL
ÁLL, és még a székelyekén LO ERDELY ORSZÁGAE. Ez soha nem veszett el. Tehát a székelyeké soha sem lehetett harmadik. Hogy pedig a magyarokén kezdődött a magyar körülírás,
szükséges volt, másképpen nem szólhatna három nemzetről. Ennek értésére csak jó szem
és egyenes elme s szív kell. Akik ebben hibáztak, mint Pray, Simonchich, azok már régen
megigazíttattak. Láthasd a szemeddel, hogy a magyar írás a székelyek pecsétjin kezdődik,
ezen Há megyen által a szászokéra rom nemzetből áll és visszatér a székelyekére: lo Erdély
országáé.
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eine ächte alte Deutschheit, igaz régi németség. Hiszen ez mindenütt úgy
volt régen, mind a magyaroknál, mind másutt.
b. A második részire nézve, melyben őket minden más bíró hatalma
alól kiveszi, egy igen szép jegyzést, vagy a mesterei elfelejtették hírré adni
a szerzőnek, vagy maga kifelejtett. Az erdélyi szász nemzetbéliek úgy
annyira ki vagynak máig is minden más bíró hatalma alól véve, hogy
ámbár köztök egy vallatás, királyi parancsolat s törvényes pecsét és király emberei által menyen is véghez a Szászföldön, de ha az ő esküdtjeik
közül a tisztségtől arra kirendeltett személy a király emberei mellett mint
Mutus Regius, amint neveztetik, király néma embere jelen nincsen, a király
embereinek munkájok nem törvényes, sőt anélkül meg nem is eshethetnek.

Art. XI.
Ez a sóhulladékról szól.

Art. XII.
A vámszedőkről és vámról, ezt így teszi ki.
Item praeter supra dicta eisdem concedimus, quod nullus tributariorum nec ascendendo, nec descendendo praesumat impedire eos.

XII. cikkely
Hogy se feljöttekbe, se lementekben egy vámos se merészelje őket megakadályoztatni.
Világosító jegyzések
Ennek magyarázatjában a szerző megakad. Mert ascendendo s descendendo kétségessé tészi az értelmet. Énnékem úgy tetszik, hogy a XII. cikkelyt nem kell a XI.-től elválasztani, mert az is a sóról, azzal való kereskedésről s arról illő vámról szól. Úgy látszik nékem, hogy Géza király
megengedte volt a szászoknak a Maroson való kereskedést, le s fel való
járást az apró sóval, vagy talán a naggyal is, és ennek értelme az, hogy
a harmincadosok, akik akkor a Maroson való le s fel járásban árendások
voltak, abban meg ne akadályoztassák őket. Vagy mivel ez a hajókázás
bizontalan az akkori időktől, lehet talán más kereskedésről is érteni azt a
cikkelyt.
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Art. XIII.
Silvam vero cum omnibus appendiciis suis, et aquarum usus, cum suis
meatibus, que ad solius regis spectant donationem, omnibus, tam pauperibus quam divitibus libere concedimus exercendos. 647. l.

XIII. cikkely
Az erdőt pedig, minden ahhoz tartozókkal, és a vizek hasznát folyamatjokkal, amelyeket csak a király ajándékozhat, mindeneknek, mind szegényeknek, mind gazdagoknak szabadon engedjük élni.
Világosító jegyzések
a. Itt, amint feljebb, az élésre engedett királyi földön lévő erdőkről, a
permissionálisokról vagyon szó, melyeket a király szegénnek, gazdagnakXLII
egyaránt enged élni. Kétségkívül, hogy Géza erről emlékezett, de nem
tett elég határozást. Azért talán a tehetősebbek a nemzetben ennek élésében megszorították volt a szegényebbeket. Azért András király közzéteszi
köztök. Szól pedig csupán azokról, melyeket a király ajándékozhat, nem a
tulajdon fiscális erdőkről, melyeken a király marhái és sertései vagy azoké,
kik az árendában kivették, legeltetnek. És így
b. Ez az erdő a 7 székben minden emberrel, és annyiban az élése is
köz, de nem a közönségé, hanem a királyé. A közhatár és közönséges
határ annyiban Erdélyben különbözik, hogy a közhatárt minden ember,
vagy mindenik szomszédos falu élheti, a közönséges pedig nem személyes
embereké, hanem esztendőnként köztök kiosztatik, s csak a haszonvétel a
gazdáké, a határ a közönségé. Így volt nemrégiben a marosvásárhelyi közönséges határ is, mely a városi polgárok között mindenkor újra osztatott
fel, melyben a benn bíró nemeseknek, mint nem tulajdon városi polgároknak nem volt részek. Más egy szép jelenés vagyon.
Aranyosszéken egy közönséges, egészen szabad határ, mely az egész
szék közönségié, azt nem bírja senki más személyes igazsággal, hanem
csak a felfogás által, nem örökségül, hanem ideig, és aki elébb beléveti
az ekéit, rendszerint abban az esztendőben övé a haszna. Szabadságnak
neveztetik.
XLII <de

csak szásznak>
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Art. XIV.
Volumus etiam, et regia auctoritate praecipimus, ut nullus de jobbagionibus nostris villam vel praedium aliquod a regia majestate audeat postulare. Si vero aliquis postulaverit indulta eis libertate a nobis contradicant.
653. l.

XIV. cikkely
Azt is akarjuk és királyi hatalmunk szerint parancsoljuk, hogy a mi
főuraink közül falut vagy valamely faluhelyet tőlünk megkérni senki ne
merjen, ha pedig megkérendene, a mitőlünk nékiek adatott szabadság mellett, mondjanak ellene.
Világosító jegyzések
a. Eddig az egész levél csak a szászokról s a köztök való dolgokról szól,
a magyarokról sohol semmi nyom és emlékezet. Most megemlékezik a magyarokról is, mégpedig a főurakról, s kétségkívül érti más nemesekről is,
hogy senki ne merészeljen közzülök falut, villam, vagy puszta faluhelyet,
praedium, őköztök megkérni a királytól. E tiszta. Nem azt mondja pedig,
hogy egy magyar vagy más a királyi főtisztek közül egy házat pénzen egy
szegény szász polgártól ne vehessen, hanem egy falut vagy faluhelyet a
királytól ajándéklevél mellett ne kérhessen meg. E természeti dolog, mert
egy falunak nem szakad magva, és ha elpusztulna is, a szász nemzeté volt
a tulajdonosság, s arra kell szállani. Ide lehet azt is érteni, hogy egy szász
polgárnak magva szakadtán az ő jószágát ne lehessen megkérni, mert az
egész föld a nemzetnek mint közönségnek adattatván, a magvaszakadt
földének is arra kell szállani, mint közönségre.
b. Erről volt-é valami világos rendelés a Géza levelében, nem bizonyos,
de azt, ami a király földének természetéből foly, András világoson kiteszi.
A régibb időkben Mátyás király előtt nincsen is semmi nyoma, hogy valaki valaha egy szász falut, annál inkább várost mint örökséget és jószágot
megkért volna, mert László király Hunyadi Jánosnak se Besztercét, se a
széket nem ajándékozta volt, hanem mint őtet csak szabad gróffá, úgy a
várost és széket szabad grófságra emelte volt, ámbár mint a következések
mutatták, ebbe se volt semmi köszönet. Mátyás király volt nevezetesen,
aki ezt a szabadságát a nemzetnek meg akarta rontani 1473-ban. Szászsebes városát Pongrác vajdának akarta adni, de ebbe se tölt semmi, a szász
nemzet törvényesen ellene mondván.
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c. Ennek a cikkelynek alkalmatosságával beléereszkedik a szerző egy
más kérdésbe: Hogy a magyarok és székelyek vehetnek-é a szász városokon magoknak házat? Én erre ki nem terjeszkedem, mert erről se a
jelen való cikkelyben, se a többiben semmi határozás nincsen. Csekély
vélekedésem az, hogy aki a nemes szász nemzetet igazán szereti, s annak egy tiszta nemzeti testben való megtartását kívánja, mint én is, azt
nem kívánhatja. Mert az öszveelegyedés által, mint Szászvároson történt,
könnyen megeshetnék annak egész elelegyedése s zavarodása. Ellenben
egy szász is, ha az magyart és székelyt úgy szereti, mint én a szászt, nem
kívánhatja, hogy az országot igazgató és ítélő székek egy szász városra
tétessenek és szorítassanak, s magok úri házakat, atyafiságokat, nemzetek
kebelét el, vagy üresen hagyván, a szász várasokba idegen nemzet közé, és
háta megé szorítassék és ott lakó házat magának ne vehessen. De ez csak
az én vélekedésem a törvény s igazság már erről végzést tett.

Art. XV.
Statuimus insuper Uo. 667. 677. l.

XV. Art.
Végezzük afelett sat.
Arról szól a cikkely, hogy a király történetből köztök menvén által, háromszor tartozzanak jó szívvel látni, a vajdát pedig a király dolgába járván
kétszer, erről a szerző sokat ír tudóson és amint szokott hosszú értekeződést tészen.

Art. XVI.
Adiicimus etiam supra dictis libertatibus praedictorum, quod mercatores eorum ubicumque voluerint in regno nostro libere et sine tributo vadant et revertantur, efficaciter jus suum regiae serenitatis intuitu prosequentes. Omnia etiam fora eorum inter ipsos sine tributis praecipimus
observari. 678–682. l.

XVI. art.
Az ő mondott szabadságaikhoz tesszük azt is, hogy az ő kereskedőik a
mi országunkban, ahol tetszik mindenütt szabadon és vám nélkül jöjjenek-
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menjenek, a királyi felség tekintetiért az ő igazságokkal teljesen élvén. A
köztök eső városok is vámadás nélkül tartassanak.
Itt is tudóson és amint szokott!

Bérekesztés
Ut autem haec, quae ante dicta sunt firma et inconcussa permaneant
in posterum, praesentem paginam duplicis sigilli nostri munimine fecimus
roborari. Datum anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo vigesimo quarto, Regni autem nostri anno vigesimo primo.

Magyarul
Hogy pedig a feljebb mondottaknak erőssége és jövendőbe maradandó
változhatatlansága legyen, ezen levelet a mi kettős pecsétünkel megerősíttetük. Adatott Urunk megtestesülése után 1224-dik esztendőben, uralkodásunknak pedig huszonegyedik esztendejében.
Itt is tudóson értekeződik a szerző és amint szokott, s utána teszi a
Károly király megerősítését 1317-ben 685. l. s a Lajos királyét 1366-ban
686.l.
Csak egy rövid jegyzést teszek erre a szóra: Duplicis Sigilli. A közönséges pecséteknek csak egyik felén szokott lenni az egész címer és körülírás,
mint tudva vagyon. A kettős pecséten pedig mind a két feleken, mint a
pénzen szokás, és ezek mindenkor csak függő pecsétek. Volt szerencsém
látni. Úgy függött a levélről, mint egy nagy vastag viasztallér, mindenik
felén, mint a tallérnak, írás és címer. Lásd rajzolatját Schwartner Introd
Dipl. IV. Tab 45.197 Az Imre és Mátyás K.K. pecsétjén.
Eddig röviden a II. András király 1224-beli szabadságleveléről. Megnézheti akárki, hogy a szerző kritikus híres exegesisse mit tészen, és megítélheti. Némely helytelenségeit igen röviden illettem. Némelyt, milyen
eme bolond prófecia is, Veniet tempus – a 666. lapon szánszándékkal nem
akartam megbolygatni. Én ugyanúgy érzem magamat, hogy nincsen egy
metapolitikus főnek is olyan bolond, sarkából kiesett és kificamodott gondolatja, hogy réá helyesen és fundamentomoson meg ne tudnék felelni. De
erről nem kívántam szólani. Mert ebben a kicsiny cikkelyben a felhevült
metapolitikus fő magyart, szászt, oláhot tudatlanul egybezavar s azoknak
igazságaikat úgy öszve akarja forrasztani, hogy ámbár abban mindent tisztába lehet hozni, de éppen azért, hogy tiszta legyen, bővebb munkát kíván,
mint ezen munkának rövidsége megengedi. Annál inkább, mivel a tiszta
és igaz gondolatja is a metapolitikának metaphisice nincsen még tisztába
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hozva. Eljő az idő és bizonyoson közel van, Veniet tempus – mikor ez is
meglesz és a kritikusnak nem csak értetlensége, hanem rossz szándéka is
és egész mezítelensége a világ előtt felfedeztetik, még pedig anélkül, hogy
egyiknek is, se a szásznak, se az olának igazságai megsebesíttesenek.
Már fennebbi ígéretem szerint a C.-nek a fejin és a munka fejére tett
emlékzetetésein kezdem a szerzőnek. A levelet magát látván az eleibe tett
emlékeztetéseknek érdemét talán könyebben meg lehet ítélni.

Emlékeztetések
Vorerinnerungen I. l.
Legelöl mindjárt azzal biztatja az olvasót, hogy a levélben és annak általa tett magyarázatjában talán többet fog látni, mint remélett! Ez igen igaz.
Se a Veniet tempust, se az erdélyi nemzeti 3 pecséteknek hamis kiadását, se
a kiadott diplomáknak meghamisítását nem várta volna senki egy göttingai
híres tudós embertől s a kritikusok kasztja kazigujától.
A második szakaszban a brittus kártya egy népet csinált, a magyar teremtett, erschuf ! Káromkodás! Csak az Isten teremt.
A szászok béjött eleit egyes, gyenge, semmit nem jelentő szállóknak,
coloniáknak nevezi. És ezek azok, kikről feljebb nagy csuda dolgokat mond,
hogy a magyarokat ezek hozták bé és vezérlették, s jobbra-balra mint csudálták őket.
Azt mondja rólok, hogy ezek az idegenek az akkori pallérozott világtól
egészen el voltak vágva, hogy abból kimentenek volt, külső-belső hatalmas
ellenségektől körülvétetve új hazájoknak legzűrzavarabb idejében! Ahány
mondás, annyi nem igaz, hogy az ő barbarus kritikus nyelvén szóljak, unfactumok – feljebb illetve vagynak.
Azt mondja, hogy az a nép idővel elenyészett volna, ha az a levél maradandóságot nem adott volna nékie! Igaz, de nem csak. Tedd hozzá az I.
Lajos király levelét, s vélek való kegyes dajkálódását.
Egybehasonlítja az ánglusok amerikai szállított népeikkel s azt mondja,
hogy azok az új világ pusztáiba, ezek pedig az ó világ pusztáiba szállottak! A
végin is olyan tudatlan a szerző, mint kezdetben, talán azzal is hal meg.
Mint feljebb meg van világosítva az a desertum nem olyan volt, mint a bessarábiai s más tatárországi, afrikai s amerikai míveletlen sivatag puszták
szoktak lenni. Eddig az I. lap.
Azután teszi fel a leckét, amint hívják, a textust, de nem az írás folytában, hanem alol szúrja oda, mint foltot. Ez a hiba, magad gondolatodat,
akár illik, akár nem, foldozni vagy magyarázni, oh te kicsiny, erőtlen bajvívó! Nem a te vétked, hanem tietek, a te egész ordádé! Tacitus, Caesar
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nem magyarázták magok magokat. Azt gondolni, hogy más idődbeli embernek nincsen annyi világa s esze, hogy téged megértsen. Ez egy paraszt
büszkeség volna. A régi bölcsek, se alol, se odalul nem tettek folt hátára foltot, mert meggondolással írtanak, ma is csak a régi bölcs vagy mai messze
dolgokról írt munkának illik világosítást adni, azért, hogy a régiek értésére
a gyenge elmék utasítassanak a távul lévő dolgok esméretének világa pedig terjesztessék, de a szerző helytelenül egy foltocskában apró betűkkel
írja, s azt kérdezi: Szent István meghódoltatta-é Erdélyt vagy csak múlólag
csapott bé? Ki építette a 7 várat, melyekről Erdély nevét vette? A szászok-é
vagy a székelyek? Kik elsőbb lakosi Erdélynek? Mikor jő elé elsőben az
első püspök és első vajda Magyarországon? sat. Azt teszi utánok: nem
dib-dáb, hanem derék kritikát érdemlő kérdések! A feljebb mondottakból,
úgy remélem, megtetszik, hogy mind semmiség. Főképpen mit keres itt,
Erdélyről lévén szó, Magyaroszág? II. l. I.
Itt egy kis példája a szerző barbarus írása módjának. Azt írja alol: Ebből
az okból kihagytam némely rechercheimet, melyek sok olvasóknak kedvesek lehettek volna, de úgy vélem: Non erat hic locus! Szép ékesen szólás!
Ítélje meg az ember, hogy ez nem histórióság-é?
Azután azzal áll elé, hogy protestáns, mint történetíró is protestáns.198
Ebbe mi érdem, hogy protestáns? Az atyjától vette, érdem nincs benne, ha
annak tartja magát, csak szerencsés véle. De mikor úgy ír, amint ír, akkor a
protestáns egyháznak, mint annak tagja nem nagy becsületet csinál, mert
azt mondja, hogy egy történetet csak azért, hogy a történetírók egyháza
allítja, nem hiszen, hogy az igazságok országában nem hiszen időmúlást,
preferistiot. Az előtte élt történetírók beszédeit, tráditióit csak annyiban
véve, az unfactumok közé számlálja! És így mint történetíró protestánsnak
ez a hite! Nékem úgy tetszik, semmiség! Mert amennyiben állatásaiban
igaz van, ha van, az a történetíróknak, kereszténnek, pogánnak közönséges, mint egy catholica hite, nem protestáns hit. III. L. I.
Azt mondja, hogy az Erdélyben lakó szászoknak a gothusokkal semmi
közek! E bizonytalan. Hogy Szeben Hermannstadt, Villa Hermani, nem
neveztethetett Hermanról! Hozzá teszi a norinbergairól, de akárhová való
volt, csak bizonyos, hogy Hermanról neveztetett. Azt mondja, hogy a szászok nem igazán neveztetnek szászoknak! E legszebb! A magyarok nevét
magyarul, déákul elrontja, meghamisítja, a székelyekét a németben szeklische Nationnak teszi ki, a szászokat pedig nevektől egészen megfosztja
IV. L. II. Ilyen nagy pennavitéz, Federfresser ez az ember!
Azután esmét a Béla nótáriusát, Kézait, Thuróczyt cibárolja, Thuróczyt
meseembernek, fabelmannak, bolondnak – ohne Menschenverstand – nevezgeti! V. l. IV.
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Azután gyónik és engedelmet kér, s ha vétett, egy megalázó keresztényi szánakodásért esedezik! Azt mondja, hogy 97 igaz között 3 hibát el
lehet nézni. De ezt fordítsd meg azokban, amik a magyarok, székelyek
és szászok között való dolgot illetik. Mert ezekben sokat merek feltenni,
hogy száz állatásai, mondásai és stafírozásai között, nincsen három igaz.
Azonfelül nem is tudatlanság hibája, mely engedhető volna, hanem szántszándékos, rész szerént rosszindulatból származó vétek. Hová számláld
p.o. eme rossz szívet eláruló prófeciát? Veniet tempus!

Bérekesztés
Aki azt a kritikus munkát nem olvasta, nehezen képzelheti mását a
rossz kritikában. Mind a királyi levelekben, mind a másoktól kölcsönözött helyekben és a felyül írásokban, azoknak szavait, kivált a magyarok
és szászok neveire nézve hamisan írja. A királyi levelekben, ami bennek
van, nem látja meg, vagy nem érti, ami bennek nincsen, azt álmodja, s azt
nyúzza. Amit Prayban, Stritterben és az Erd. Fertályos írásban s hasonlókban talál, a néki mind igaz, az eredeti írókat, mint p.o. Constantinus
Porphyrogenitust és Leót nem nézi meg, azokat az orosz pópa Nistorral,
egy ostoba kalugyerrel, amint ő nevezi és hazai írókkal, mint kritikushoz
illik, nem veti öszve, tele a munka igen illetlen szókkal, mondásokkal,
vádaskodásokkal, se egyházi, se külső rendet s nemzeteket nem kímél,
úgy ír, mint a tanító székből a pursoknak szokott beszéleni, mindent ráfog,
zavar, idétlenül. Deák, olasz, francia, anglus, svéd, tatár, indus, amerikai
szókkal, a felette rossz logikával és minden szeméttel olyan tele munkája,
mint az Augiás lovaiknak palotája. Ami nagyobb, a szász nemzet igazságainak kifejtését csak kerüli, teljességgel fejetlen hagyja, s az András király
szabadságlevelét magyarázatlanul. Ezért kellett-é a tisztességes jutalmat
elvenni, mint bajnoknak a nemes szász nemzet mellett felállani és azt cserbehagyni, megcsalni? Ez a dolog, mikor a kibérlett s magát ajánlott bajnok,
urát, asszonyát megcsalta, a hajdoni törvény és szokás szerint legalább a
magyarok között halálos bűn volt.
Ami engemet illet! Soha se Göttingába, se más főoskolákba nem jártam,
azt a bojtorján, izgága, sophista mesterséget, a kritikát nem tanultam, se
nem tudom, a szerzővel nem akarok perlekedni, soha máig nem is perlettem senkivel, az igazat kívántam kikeresni, mind a magyarok, mind a székelyek, szászok és oláhok igazságait nagyobb világosságba tenni. Mikor
elsőben azt a mocsok munkát megolvastam, a gyomrom felémelyedett belé
és megirtóztam tőle. De úgy értvén, hogy mind Erdélyben, mind nemes
Magyarországon is némelyek, kivált az oskolai emberek közül elcsábíttat-
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tanak általa, unalommal, de egyrészint az elcsábíttattaknak megvilágosításokra s az ABC. írójához hasonló izgága embereknek elrettentésekre ezt a
terhet magamra vettem. Kiváltképpen pedig azért, mert egy alkalmatossággal egy igen nagy méltoságú és tiszteletet érdemlő úri asszonyságnak
udvarolván, igen kedvetlenül és csaknem könyvel lábbogó szemekkel találtam, nézem, s hát a Schlözer ABC.-je a kezibe. Panaszol ellene, és akkor
ígéretet tettem volt nékie arról, amit most csekély tehetségemhez képest
nem vetélkedés lelkétől indíttatva, hanem hazámhoz s nemzetemhez való
csupa hűségből és nemes indulatból, s ahhoz a már néhai főasszonysághoz
mind fényes érdemeiért, mind hozzá hasonlíthatatlan jó szívéért tartozó
mély tiszteletből, teljesíteni kívántam.

Vége
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JEGYZETEK
1 Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára a Román Állami Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrizetében, Aranka György gyűjtemény (a továbbiakban: Aranka gy.), 103. csomó,
170–171v. Aranka egyik másolójának kézírása.
2 Aranka gy., 86. csomó (1–6v), Aranka egyik másolójának kézírása, Aranka javításaival.
Egyik korábbi változata ugyanitt 7–10v, Aranka György kézírásával hiányosan, valamint 5.
csomó alatt 136–143v., szintén a másoló kézírásával, ennek hiányzik a vége.
3 Aranka így nevezi a mára Csíki Székely Krónika címen ismertté vált, a fikció szerint 1533ban keletkezett, 1695-ben lemásolt, majd pedig az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társasághoz
beküldött iratot.
4 Minden valószínűség szerint tévedésről van szó, és itt Aranka a jezsuita történész Kunics
Ferencre gondol, aki Dacia Siculia brevi compendio exhibita. Claudiopoli, 1731. munkájában fejti
ki a székelyek eredetére vonatkozó elméleteit. Szinnyei a munkát Szilatsek Pálnak tulajdonítja. Ld. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980–81,
hasonmás kiadás, 7. kötet, 486–487, 13. kötet, 934–935.
5 Nemes János Naplójának eredetije elpusztult 1849-ben, Nemes Ferenc 1793-ban készített
másolatot róla, ez kerülhetett Arankához, majd később az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményébe. Ennek részeként ma a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattárában található Ms.
614 jelzet alatt. Megjelent Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651–1686. évekről. Közli Tóth
Ernő. (Történelmi Tár 1902. 231–263., 375–411., 528–574. l. életrajzi bevezetéssel).
6 Anonymus megnevezése Arankánál. Emellett előfordul a Pál püspök megnevezés is.
7 Thuróczy János, Chronica Hungarorum, Augsburg, 1488. A 18. században két kiadása is
ismert volt: Johann Georg Schwandtner, Scriptores rerum hungaricarum veteres. Vindobonae,
1746. I. kötetében és Bél Mátyás Nagyszombatban 1765 jelentette meg.
8 August Ludwig Schlözer, Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Göttingen, 1795–1797. A szöveg három kötetben jelent meg, ezért nevezi Aranka
ABC-nek, minden kötethez egy-egy betűt rendelve.
A. Erstes Stück: Urkunden, Göttingen, 1795.
B. Zweytes Stück: XII. Kritisch historische Untersuchungen zur Geschichte der Madjaren, Petscheneger und Cumaner oder Polowzer – ingleichen das Coloniewesens überhaupt und der deutschen
Colonien in Ungarn und Siebenbürgen insbesondere, Göttingen, 1796.
C. Drittes Stück, Privilegium Andreae II. vom J. 1224. mit einem Commentar, Göttingen, 1797.
9 A 18. században a Bél Mátyás által kiadott változat volt elterjedve. Bél Mátyás, Adparatus
ad historiam Hungariae. Decades II. Posonii, 1735–46.
10 Ezt az okmányt később a pozsonyi káptalan 1503-ki átiratából közlte Fejér György Codex
diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Budae, 1829–44. VI. d. I. köt. 159. l.
11 Ma magyarul Bélháza, szolvákul Boleraz nevű falu Szlovákia területén.
12 Ma magyarul Székelyfalva, szlovákul Sekule nevű község Szlovákia területén.
13 Pray György, Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV. deducti ac maximam partem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulis publicis et id genus
litterariis instrumentis congesti. Viennae, 1763–64., 1766–67., 1770.
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14 VII. (Bíborbanszületett) Konstantin, a Bizánci Birodalom császára, De administrando imperio c. munkájáról van szó.
15 Benkő József, Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis per terram Transsilvanicam, maxima dioeceseos suae parte olim exporrecti, explanatio, Vindobonae, 1781. Két kötet.
16 A. L. Schlözer, i.m.
17 A Csíki Székely Krónika latin nyelvű szövege több példányban is megtalálható az Arankahagyatékban. Szádeczky Lajos Farkas Nepomuk János változatát adta ki főszövegként, lábjegyzetben közölve a különböző változatok eltéréseit. Ebben a kiadásban a Simény László
és a Nagyernyei Kelemen Zsigmond által 1797-ben hitelesített másolatot közlöm. Ennek
jelzete: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Erdélyi Múzeum gyűjteménye, MS. 229.
Hátoldalára Aranka a következőket jegyezte fel: De Anno 1533. A Csíkszentmihályi Sándor
família eredetiről, s régi nemzetségekről való levél in copiis. A Gubernium archívumából
való mása.
18 Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Erdélyi Múzeum gyűjteménye. MS. 231.
Aranka György egyik másolójának kézírása, Aranka jegyzeteivel.
19 Wolfgang Lazius, Vienna Austriae. Rerum Viennensium commentarij in quartuor libros distincti, Basel, 1546.
20 VII. (Bíborbanszületett) Konstantin, i.m.
21 Pray György, Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, ab anno ante natum Christum CCX. ad annum Christi CMXCVII. deducti ac maximam partem ex orientis, occidentimque
rerum scriptoribus congesti, Vindobonae, 1761.
22 Huszti András, Ó és újj Dacia azaz Erdélynek régi és mostani állapotjáról való historia, a
melyben elé adatik ennek az országnak régi és mostani lakosainak eredete, nevekedése, és némelyeknek
elenyészése, a magyar királyok, vajdák és fejedelmek alatt való állapotjával egybe. . . által, melyet
mutató táblával megbővítvén, a maga költségén kiadott Dienes Sámuel. Bécs, 1791. Huszti
kéziratos munkája is Aranka birtokában volt: Woywodae seu Duces, qui Sub Corona et Majestate
Serenissimorum te Gloriossimorum Hungariae Regum Transilvaniam. Ma megtalálható az Aranka
gy.-ben, 1. csomó.
23 Johann Christian Engel, Geschichte des Ungarischen Reiches und seiner Nebenländer, I–IV.,
Halle, Gebauer, 1797–1804 című munkája a Halleban kiadott Allgemeine Welthistorie die in
Engeland durch eine Geselschaft von Gelehrten ausgefertiget worden. Nebst den Anm. der
holländischen Übers. auch vielen neuen Kupfern und Karten, Halle, Gebauer 1745–1814. 49.
köteteként jelent meg.
24 Pray György, Annales regum Hungariae. . .
25 Rerum germanicarum scriptores aliquot insignes, qui historiam et res gestas Germanorum medii
potissimum aevi, inde a Carolo M. ad Carolum V usque, per annales litteris consignarunt primvm
collectore Joanne Pistorio Nidano, tribus tomis, in lucem producti (1726) c. munkájáról van
szó, melyet Schlözer is felhasznál.
26 Nadányi János, Florus Hungaricus. Sive Rerum Hungaricarum ab ipso exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum Compendium. . . Amsterdami, 1663.
27 Parschitius Kristóf munkájáról van szó: Tabella hungariae Ducum Et Regum Christianorum
in qva Eorum Ortus & Occasus, Regnorum Accessiones Et Avulsiones, Wittenbergae, 1702.
28 Ortelius, Hieronymus, Chronologia oder historische Beschreibung aller Kriegsempörungen und
Belägerungen der Stätt und Vestungen auch Scharmützeln und Schlachten, Nürnberg, 1602.
29 Katona István, Historia critica regnum Hungariae stirpis Arpadianae, ex fide domesticorum et
exterorum scriptorum concinnata, Budae, 1779–82.
30 Katona István, i.m.
31 Thuróczy János, i.m.
32 Benkő József, Transsilvania, Vindobonae, 1777–1778.
33 Aranka gy., 20. csomó. 199–200v. Aranka kézírása.
34 Tulajdonképpen itt is egy bonyolult történet részesei vagyunk. Hermann Gusztáv Mihály írta meg a Kázi Lajos krónika utóéletének történetét, ám ezt a szöveget ő sem ismeri.
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Hermann Gusztáv Mihály, Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2007, 81–86. Annak ellenére, hogy a krónikának
utóéletéről beszélünk, hozzá kell tenni, hogy a krónika szövege soha nem vált ismertté, valószínűleg ez is csupán kitalált történet. Ebből a szövegből az derül ki, hogy Szigethi Gyula Mihály juttatja el Arankának a krónika feltételezett magyarázatát, a szerző kilétét pedig Aranka
sem ismeri. Mivel az Aranka-hagyaték igen szétszóródott, azt nem tudhatjuk, hogy a Csíki
Székely Krónika úgynevezett Becze-példánya (amely a krónika latin nyelvű változatát valamint a székelyek 374 és 1063 közötti történetét tartalmazza), mely ma a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár Kézirattárában, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Ms. 1016 jelzet alatt található,
már az Aranka gyűjteményében volt-e. Feltételezhető, hogy nem, hiszen Aranka azt állítja,
hogy a két szöveg nem együtt került hozzá.
35 A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kézirattárában őrzött példány címe alatt ez áll: Írta
Bocz, Kolozsváron lakó Gr. Bethlen János Úrnak főkirálybíróságának íródeákja, hátoldalán
pedig Szádeczky Lajos kézírásával: Becze Gábor gr. Bethlen János udvarhelyszéki főkirálybíró íródeákja.
36 Aranka gy., 5. csomó, 106–134. Aranka másolójának kézírása.
37 Megjelent 219. szám alatt, Székely Oklevéltár, szerk. Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu, I–VIII. kötet, Kolozsvár–Budapest, 1879–1934. (A továbbiakban SzOkl.) I. kötet
297–302.
38 Az oklevél megjelent 163. szám alatt, SzOkl. I. 194–196.
39 Katona István, i.m.
40 Szeredai Antal, Series antiquorum, et recentiorum episcoporum Transilvaniae, AlbaeCarolinae, 1790.
41 Szeredai Antal, Notitia veteris et novi capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae, ex antiqui ac
recentioris literarum monumentis eruta, Albae-Carolinae, 1791.
42 Haner I. Georg, Das königliche Siebenbürgen, entworfen und mit nöthigen Anmerkungen
versehen, Erlangen, 1763.
43 Az oklevél megjelent 2019. sorszám alatt az Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, bearb. von Gustav Gündisch, IV. Band: 1416–1437, Hermannstadt, 1937, 319–
321. kötetben. A szerkesztő az oklevél keltezési dátumát július 12-re módosította, mivel az
oklevélben már bennefoglaltatik a június 14-ikei dátum.
44 Bárdossy János, Animadversiones historico-critico-polemicae in opus de insurrectione nobilium auctore Jos. Keresztury. . . Vindobonae 1790. vulgatum. Cum recensione apocrisium de
banderiis hungaricis Viennae anonymo auctore 1785 editarum, Budae, 1792.
45 Wagner Károly, Analecta Scepusii sacri et profani, I., II. Viennae, 1774. III., IV. Posonii et
Cassoviae, 1778; Diplomatarium comitatus Sárosiensis. . . , Posonii & Cassoviae, 1780.
46 Szeredai Antal, Notitia veteris, 1791.
47 Román Állami Levéltár kolozsvári fiókja. Erdélyi Múzeum gyűjteménye. Aranka gy.,
5. csomó. 20–41v. Aranka másolójának kézírása. Ez a szövegvariáns nem követi teljesen a
rajzolat struktúráját, mivel azonban minden, ott felsorolt forrás itt is megjelenik, ezt építettem
be.
48 Az oklevél megjelent 102. szám alatt, SzOkl. I. 122–124.
49 Megjelent 40. szám alatt SzOkl. I. 51.
50 Horányi Elek, M. Simonis de Kéza. . . Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo, nunc primum, et ad fidem apographi Vindobonensis et Budensis Chronici, sparsis
quibusdam notis et variantibus lectionibus excitat. . . Viennae, 1781.
51 Wagner Károly 40 kötetes kézirat- és oklevélgyűjteményéről van szó, melyet Wagner
1790-ben bekövetkezett halála után Pauly István örökölt, később a Magyar Nemzeti Múzeum
birtokába került.
52 Az Udvarhely városában tartott nemzeti gyűlés végzései megjelentek 224. számú irat,
SzOkl. I. 306–309.
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53 Ez a szövegrészlet önmagában is hiányos, ám a rajzolatban leírt részlet nem fellelhető
az Aranka hagyatékban. A közölt szövegrészlet az Aranka gy.-ben, 22. csomó, 141–142.
oldalakon Aranka György kézírásával. A 142v-on Aranka bejegyzése: Kidolgozni való.
54 Nestor (956–1116) kijevi szerzetes, krónikaíró. Krónikájának eredeti szövege nem maradt
fenn, csupán későbbi variánsai. Schlözer oroszországi tartózkodásának ideje alatt összegyűjti
a különböző változatokat, később pedig az addig elméletileg kidolgozott kritikai módszerrel
adja ki. Nestor Russische Annalen in ihrer Slavonischen GrundSprache Verglichen, übersetzt, und
erklärt von August Ludwig Schlözer, Göttingen, 1802–1809. Aranka itt csupán még csak a
Kritische Sammlungen című kötetben megjelent részletet ismerte, erre hivatkozik.
55 Schlözer, Kritische Sammlungen, 230.
56 Pray György, Dissertationes historico-criticae in annales veteres hunnorum, avarum et hungarorum, Viennae, 1774.
57 Aranka gy., 20. csomó. 94–104v. Aranka György kézírása, nem végleges változat.
58 Megjelent 907.-es sorszámmal SzOkl. V. 11–17.
59 Valószínűleg Dobó Józsefről van szó, aki a székelyek történetére vonatkozó kutatásait
Kovachich Márton György felkérésére De origine Siculorum címmel írta meg.
60 Megjelent 473. szám alatt, SzOkl. III. 82–86.
61 Az oklevél megjelent 432. számú oklevél Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, von Franz Zimmermann und Carl Werner, I. Band, Hermannstadt, 1892, 392–
393.
62 Johann Christian Engel, i.m.
63 Szilágyi Sándor (szerk.), Erdélyi Országgyűlési Emlékek II. köt, MTA kiadása, Budapest,
1876, 202–208.
64 Az a rész, mely az oklevelet kellene bemutassa hiányzik a kéziratból. Az oklevelet Eder
adta ki. Eder, Scriptores rerum Trans. I. kötetében, Szeben 1797. 64–65.
65 Fridvalszky János, Minerologia magni principatus Transilvaniae seu metalla, semi-metalla,
sulphura, lapides et aquae conscripta. Claudiopoli, 1767.
66 Megjelent 2437. szám alatt Gustav Gündisch (Hg.), Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, V. Band, Bukarest, 1975, 98.
67 Ld. 809. szám alatt in. Erdélyi Okmánytár II. Regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond,
MOL, Budapest, 2004, 295.
68 Ld. 365. szám alatt in. Erdélyi Okmánytár III. Regesztákban közzéteszi Hegyi Géza és W.
Kovács András közreműködésével Jakó Zsigmond, MOL, Budapest, 2008, 143.
69 Az említett oklevél megjelent 29. sz. alatt, SzOkl. I. 38–40.
70 Az említett oklevél megjelent 88. szám alatt, SzOkl. I., 102–103.
71 Megjelent 907.-es sorszámmal, SzOkl. V., 11–17.
72 Megjelent 44. sz. alatt, SzOkl. I. 57–58.
73 MOL, DF 253442; F. IX/2, 118. Adatok olvashatók róla Németh Péter, A középkori Szatmár
megye települései a XV. század elejéig, Nyíregyháza, 2008, 201.
74 Schesaeus Ruinae Pannonicae c. művének Aranka az Eder által kiadott változatát használta. Ruinae Pannonicae. . . Accesserunt nunc notitia literaria de Schesaeo, notae deinde et
excursus ad historiam et ius publicum Transsilv. adtinent cum indice critico duplici. Opera
Josephi Caroli Eder. Cibinii, 1797. Scriptores rerum Transsilvanicarum. Tom. I. vol. 1.
75 Ld. 120. sorszám alatt in Erdélyi Okmánytár I., 155–156.
76 Megjelent 152. szám alatt, SzOkl. I. 180–181.
77 Schesaeus, i.m.
78 Schesaeus, i.m.
79 Katona István, i.m.
80 Scheseus, i.m.
81 Scheseus, i.m.
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82 Az említett oklevél megjelent: 325. oklevél Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, von Franz Zimmermann und Carl Werner, I. Band, Hermannstadt, 1892, 299–
300.
83 Megjelent Fejér György Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Budae, 1829–
44. III. köt. 570. l.
84 Az említett oklevél megjelent: 507. oklevél Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, von Franz Zimmermann und Carl Werner, I. Band, Hermannstadt, 1892, 460–
461.
85 Az említett oklevél megjelent: 561. oklevél Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, von Franz Zimmermann und Carl Werner, I. Band, Hermannstadt, 1892, 511–
512.
86 Katona Isván, i.m.
87 A kézirat lelőhelye Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Erdélyi Múzeum gyűjteménye, Ms. 256. Végleges, Imprimatur jelzéssel ellátott változat, Aranka másolójának
kézírása, Aranka kisebb javításaival. Mártonfi József cenzori engedélye: 1811. márc. 19.
88 Johann Christian Engel, i.m.
89 Timon Sámuel, Imago novae Hungariae, repraesentans regna, provincias, Banatus, & comitatus
ditionis Hungaricae historico genere strictim perscripta, Cassoviae, typis Academicis Soc. Jesu per
Joannem Henricum Frauenheim, 1734.
90 Katona István, i.m.
91 Fasching Ferenc, Dacia vetus ex probatis Scriptoribus deprompta, antiquitatis Cultoribus oblata.
Claudiopoli, 1725.
92 Pray György, Annales veteres Hunnorum, Vindobonae, 1761.
93 Ez a fejezet hiányzik a kéziratból.
94 Konstantin Porphyrogenitus, De administrando imperio című munkájáról van szó.
95 Anonymus, Gesta Hungarorum
96 Gebhardi, Ludwig Albert, a Halleban kiadott Allgemeine Weltgeschichte című sorozatban
ő írta a Dániáról, Norvégiáról és Magyarországról szóló részeket.
97 VI. (Bölcs) Leó 906 táján írta Taktika című munkáját.
98 Regino, középkori szerzetes. Jelentős műve két kötetes krónikája, melyet a keresztény
időszámítással kezdett és 906-al végzett.
99 Cornides Dániel, Vindiciae anonymi Belae regis notarii, Editae, auctae a Johann Christian
Engel. Budae,1802.
100 Dares Phrygius szerzőségével maradt ránk egy latinra fordított mű de excidio Troiae, melynek írója Cornelius Neposnak adja ki magát, az egész azonban nem egyéb hamisítványnál,
mely valószínűleg a Kr. u. 5. században keletkezett. Irodalomtörténeti fontossága mindazonáltal nem csekély, mert a Trója vesztét tárgyaló középkori költemények mind belőle
meríttettek.
101 Quintus Curtius Rufus műve, a Historiae Alexandri Magni Macedonis (Nagy Sándor története).
102 Szklénár György, Hypercriticon examinis vetustissimi m. Moraviae situs et vindiciarum anonymi Belae regis scribae (St. Katona). Posonii, 1788.
103 Valószínűleg Schwarz Gottfriedről (1707–1788) van szó, aki 1735-től Németországban élt,
itt lett professzor. 1740-ben Halleban jelentette meg értekezését (Initia religionis christianae inter
Hungaros ecclesiae orientali adserta), amelyben azt bizonyította, hogy a magyarok a kereszténységet nem Rómától, hanem a 10. században Bizánctól kapták. Viszont ebben az írásában
Anonymus még nem lehetett forrás. Későbbi írásaiban is fenntartja álláspontját, kiindulópontját viszont tévesen vezeti Aranka Anonymusra. Ld. Entlarvte Bulle Pabsts Sylvester des II.,
die er an den heiligen Stephanus König in Ungarn abgeschickt haben soll. Samt ihren widergelegten
Behelfen aus der Legende Chartuitii und Pabst Gregorii des VII. Briefen ans Licht gestellet, Lemgo,
1777.
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104 August Ludwig (von) Schlözer az északi népek történetének kidolgozását azzal kezdte,
hogy erőteljesen megkérdőjelezte az irodalomnak mint történeti forrásnak a használhatóságát. Az izlandi népmondai elemeket nem fogadta el hiteles történeti forrásnak, hasonlóan
Anonymust is csupán irodalmi szempontból tekintette lényeges figurának. Az északi irodalomra és történelemre vonatkozó munkája: Isländische Literatur und Geschichte. Erster Teil:
Schlözer von der Isländischen Litteratur überhaupt, und von der Edda insonderheit. II. Ihre von
der Upsalischen Edda, mit Schlözers Zusätzen. III. Drei Anmerkungen gegen Hrn. Thunmann,
Göttingen/Gotha, 1773.
105 Katona István és Johann Christian (von) Engel készültek Anonymus munkájának kommentált kiadására. Végül Engel közreműködésével jelent meg Cornides Dániel hasonló tematikájú írása. Ld. Cornides, i.m.
106 Adémar de Chabannes fő műve Chronicon Aquitanicum et Francicum vagy más néven Historia Francorum, három kötetben. Az első két kötet nem más, mint Aimion de Fleury Gesta
regum Francorum című munkájának átdolgozása, a harmadik kötet, amelyik a 814-től 1028-ig
tartó eseményeket foglalja össze jelentős forrásértékkel bír.
107 Pray György, Annales regum Hungariae. . .
108 Joannes Zonaras, világtörténete az Epitomé historian. Aranka a bizánci szerzőket J.G.
Stritter munkájából ismerte. Johann Gotthilf Stritter, Memoriae populorum, olim ad Danubium,
Pontum euxinum, Paludem Maeotidem, Caicasum, mare caspium, et inde magis ad septemtriones
incolentium, e scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae, Petropoli, 1771–1779.
109 Johannes Scylitzes saját munkája őt, mint kuropalatészt említi, ami az egyik legmagasabb
udvari arisztokratikus rang volt. Ugyancsak Stritter munkája lehetett Aranka forrása.
110 Pray György, Annales regum Hungariae. . .
111 Gebhardi, Ludwig Albert, Geschichte des Reichs Ungarn, und damit verbündenen Staaten, az
Allgemeine Welthistorie die in Engeland durch eine Geselschaft von Gelehrten ausgefertiget worden.
Nebst den Anm. der holländischen Übers. auch vielen neuen Kupfern und Karten. 2. Aufl. –
Halle, Gebauer 1745–1814. 35. köteteként jelent meg.
112 August Ludwig Schlözer, Kritische Sammlungen. . .
113 Antonio Bonfini, Rerum Ungaricarum Decades
114 Batthyány Ignatius, Sancti Gerardi episcopi Chanadiensis scripta, et acta hactenus edita, cum
serie episcoporum Chanadiensium, Albo-Carolinae, 1790.
115 Zsámboki János 1568-as bázeli kiadásának későbbi, frankfurti változatát idézi Aranka.
Antonii Bonfinii rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia: His accessere Joannis Sambuci
aliquot appendices et alia. . . /omnia nunc denuo recognita, emendata et aucta per Ioanne
Sambucum, Francofurti, Wechel, 1581.
116 Thuróczy János, i.m.
117 Szegedi János, Decreta et vitae primorum regum Hungariae qui Transylvaniam possiderunt
eruditissimis notis illustrata. Claudiopoli, 1744. és 1763.
118 Szeredai Antal, i.m.
119 Ld. 12 és 157 sorszám alatt in. Erdélyi Okmánytár I. 126., 171.
120 Konstantin Porphyrogenitus, De administrando imperio
121 August Ludwig Schlözer, Kritische Sammlungen. . . II. köt. „aliqui homines, propter iniquam oppressionem et crudelissimum iugum, quod eorum ceruicibus inimicissima christianitati
gens Sarracenorum imposuit, relictis propriis habitationibus et facultatibus, quae ad eos hereditario
iure pertinebant, de partibus Hispaniae ad nos confugerunt, et in Septimania, atque in ea portione Hispaniae, quae a nostris marchionibus in soltitudinem redacta fuit, sese ad habitandum
contulerunt et Saracenorum potestate se subtrahentes, nostro domino libera et promta voluntate
se subdiderunt.”
122 Johann Christian Engel, i.m.
123 Kollár Ádám, De Dominio Nobilium Hungariae, deque cladis ad Mohácsium causa, cum appendice in regis Colomani decret., Posonii et Comaromii, 1790.
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124 A. L. Schlözer, i.m. II. kötet. „Nur ein Häuflein deutscher Menschen verlies das sklavische
Vaterland, in welchem dieses erst wieder keimende Menschenrecht noch nicht auf immer
wurzeln konnte, brachte es an das Ende der Christenheit in Sicherheit, und genießt es seit 600
Jahren noch bis auf den heutigen Tag unversehrt, zu seiner un seiner Regierung unsterblichen
Ehre.”
125 Siebenbürgische Quartalschrift, Hermannstadt, verlegt bey Martin Hochmeister, Fünfter
Jahrgang, 1797. Az idézett tanulmány címe: Siebenbürgische Annalen des dreizehnten Jahrhunderts.
126 Schmitth, Miklós, Archiepiscopi Strigonienses compendio dati, Tyrnaviae, 1752.
127 Szörény Sándor kéziratban maradt latin munkája a magyarországi róm. kat. egyháztörténet a püspökök életrajzával.
128 Schmitth, Miklós, Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati. Pars I. Jaurini, 1763.
129 August Ludwig Schlözer, i.m., I. kötet. A római számok az I. kötet esetében az oklevél
sorszámát jelölik.
130 A. L. Schlözer, i.m. I. kötet
131 Az említett oklevél megjelent: 86. oklevél Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, von Franz Zimmermann und Carl Werner, I. Band, Hermannstadt, 1892, 78–79.
132 A. L. Schlözer, II. kötet. „Diese Gränzen sind folgende. Es fängt an de indeginibus (Waldungen) castri Almage („Halmagy, ein Dorf, jetzt von evangelischen Ungern bewohnt, im
Repser Gericht, an dem Altflusse, heutzutag an den Fogarascher District gränzend”, Ungr.
Mgz. IV, 215. – Vergl. mit „Halmagy, in dem Koborer Bezirk des Fogarascher Comitats”,
Windisch 241.), et procedit usque ad indagines castri Noilgiant (Etwa Galt, Ugroua, en Dorf
an der Alt, wo sich eine Menge römischer Denkmäler gefunden haben, im Repser Gericht?
Die Sprache der Einwohner, evangelischer Ungern, ist halbsächsisch. Siebenb. Q.S. II, 426,
Windisch, 240): et inde progreditur usque ad indagines Nicolai (Mikloschvár im Seckler
Gericht gleiches Namens, an der Alt. Ungr. Mgz. IV. 215.), ubi aqua defluit, quae vocatur Alt;
et sic ascendento per Alt, ubi usque Tortillon (Ein Bach bei Tartlau im Burzenlande, der hier
in die Alt fleußt. Ungr. Mgz. I.c, Windisch 287 und 247.) cadit in Alt, et iterum vadit usque ad
ortum eiusdem Tortilon: et ab ortu aquae, quae Timis (Die Temesch, die aus Siebenbürgens
westlichen Alpen entspringt) vocatur, progreditur usque ad effluxum aquae, quae Borsa (Von
welchem Fluß, der in die Alt fällt, das Land seinen Namen hat.) nominatur; deinde sicut
montes nivium complectuntur eandem terram, tendim usque in Almagiam.
So genau ist hier „terra haec tota, sicut praedicti montes et flumina ipsa circumeunt, Borza
vocata, bestimmt. Sie begriff also, nach dieser ersten Schenkung weit mehr, als das jetzige
deutsche Burzenland, und erstreckte sich tief in das jetzige Secklerland hinein.”
133 Siebenbürgische Quartalschrift, i.m.
134 A. L. Schlözer, i.m. I. kötet
135 Pray György, Vita S. Elisabethae viduae landgraviae Thuringiae, ducis Saxoniae, Hassiae principis et comitis palatinae, nec non B. Margarithae virginis quarum illa Andreae II. haec Belae IV.
Hungariae regum filia erat. Ex mss. codicibus eruta, ac praeviis dissertationibus illustrata,
Tyrnaviae, 1770.
136 Karl Joseph Eder, Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilvaniae sub regibus
Arpadianae et mixtae propaginis. Additis decem excursibus ceu prolegominis historiae sub
principibus Transsilvaniae. Cibinii, 1803.
137 Az oklevél megjelent 432. számú oklevél Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen, von Franz Zimmermann und Carl Werner, I. Band, Hermannstadt, 1892, 392–
393.
138 Schesaeus, Christianus, i.m.
139 A. L. Schlözer, i.m. I. kötet
140 Karl Joseph Eder, Observationes criticae. . .
141 Eder, i.m.
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142 Matthias Miles, Siebenbürgischer Würg-Engel, Oder Chronicalischer Anhang des 15. Seculi
nach Christi Geburth, aller theils in Siebenbürgen, theils Ungarn, vnd sonst Siebenbürgen
angräntzenden Ländern, fürgelauffener Geschichten, Hermannstadt, 1670.
143 Albert Huet szász királybíróról van szó, aki az 1591. évi diétán mondott beszédében a
magyar nemességnek azt a felvetését, hogy a szászok jövevények, és mint ilyenek nem méltók
a kiváltságos nemzet státuszára, azzal hárította el, hogy a régi történetírókra hivatkozva a
szászokat a gótokkal, illetve a dákokkal azonosította.
144 A. L. Schlözer, i.m., II. kötet. „Im J. 888–898, kamen die Ungern Kiev vorbei, über ein
Gebirge, das nun das Ugrische genannt wird. Sie kamen an den Dnepr, und standen in
Weshen; denn sie marschierten wie die Polovzer. Sie kamen von Osten her, und strömten über
die große Gebirge her, die nun die Ugrischen Gebirge genannt werden. Sie fingen an, die dort
lebenden Walachen und Slaven zu bekriegen: denn da saßen vorher Slaven, Walachen aber
namen das Slavenland ein. Nachher verjagten die Ugern die Walachen, und namen dieses
Land ein, und saßen mit den Slaven zusammen, die sie unter sich gebracht hatten: hievon
ward das Land das Ugrische genannt.”
145 A. L. Schlözer, i.m., II. kötet.
146 Benkő József, Milkovia, 1781.
147 Az oklevél megjelent 9. szám alatt, SzOkl. I. 9–12.
148 Fridvalszky János, Reges Hungariae Mariani, ex antiquissimis diplomatis aliisque manuscriptis conscripti. Viennae, 1775.
149 Benkő, i.m., II. kötet.
150 Az oklevlél változatait részletesen ld. Benkő József, Transsilvania specialis, s.a.r. Szabó
György, Kriterion, Kolozsvár-Bukarest, 1999, 554–563.
151 Johann Christian Engel, i.m.
152 A. L. Schlözer, i.m., „Sie waren kein Gesindel, das Leichtsinn, Hunger, oder Verbrechen,
in die weite Welt trieb; sondern rechtliche Leute. Gerufen von einer ausländischen Macht, d.i.
gereizt durch außerordentliche Versprechungen, auf die mit ihnen Vertragsweise unterhandelt worden, wagten sie sich unter eine, wegen ihrer Uncultur damals noch übelberüchtige
Nation, deren Mitbürger sie werden sollten, um Stützen des Throns ihrer Könige zu sein; –
wagten sie sich in Wüsteneien,die sich nicht blos anbauen, sondern die sich erst mit ihrem
Schwert versichern mußten, gegen fürchterliche Nachbarn, die diese Wüsten sonst beweidet,
und deren Besitz immer noch nicht aufgegeben hatten. Diese deutsche Menschen machten
sich, unter der Garantie ihrer neuen Regirung, eine Constitution, die, sichtbar auf ware Freiheit und mögliche Gleichheit gegründet, überaus viel ähnliches mit den späteren deutschen
Reichsstädtisch-demokratischen Verfassungen hatte; eine Constitution, die vortrefflich sein
muß, weil sie schon über 600 Jahre lang Bestand hat, und das letzte Ziel einer guten Constitution, viele und glückliche Menschen zu erschaffen, in hohem Grad erreicht hat. Indeß
litten sie viel von äußeren Feinden und inneren Neidern: jener erwerten sie sich früh, durch
Anlegung fester Städte und Burgen, die kein Komaner erstürmen konnte; und gegen diese
erhielten sie sich aufrecht durch Selbstkraft, von weisen und gerechten Königen untersützt.”
153 A. L. Schlözer, i.m., „Die Schuld hievon lag wohl an ihren Geistlichen. Diese Herren
hatten bekanntlich im Mittelalter das Monopol aller Bücher- und Chronikenschreiberei: aber
die Geistlichen der Siebenbürger Colonisten, namen keinen Anteil an der Cultur ihrer Landsleute; weit davon, daß die Erhaltung und Erhöhung derselben, ihr Werk gewesen wäre.”
154 A. L. Schlözer, i.m., „Nur Denkmäler von Bravour, Rohheit, und Sittenlosigkeit finden
sich von ihnen in den Archiven, aber keine von Wissenschaften und gelehrter Tätigkeit.”
155 A. L. Schlözer, i.m., „Schrecklich waren die Folgen dieses unseligen Endlosen Zwistes;
eine der schrecklichsten, wiewohl eine ganz natürliche Folge, war, daß in diesen Gräuelzeiten,
2/3 der Siebenbürgischen Nationen verwilderten, und fast die Rohheit zurücksanken, die sie
ehedem in Turfan, Baschkirien, und Atelkusu, charakterisirt hatte. Diese verwilderte 2/3
waren die Siebenbürgischen Ungern und Seckler.”
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156 A. L. Schlözer, i.m., „Beide hatten den Deutschen, als der dritten dortigen Hauptnation,
schon in den Jahren 1437 und 1459, Brüderschaft und Liebe geschworen, und sich und den
Ihrigen dafür in Kriegsnöten eine sichre Zuflucht in den festen Städten der Deutschen ausgegeben.”
157 Matthias Miles, i.m.
158 Nyomtatásban először 1746-ban jelent meg Schwandtner gyűjteményében, Bél Mátyás
közreműködésével: Schwandtner, Johannes Georgius, Scriptores rerum hungaricarum veteres,
ac genuini, . . . et cum amplissima praefatione Matthiae Belii, 1746–1748.
159 Cornides Daniel, i.m.
160 Georg Haner, egyháztörténész. Fia, Georg I. Haner Jénában Martin Schmeitzelnél tanul.
Követi apja példáját az egyházi előmenetelben és tudományos munkában, az egyháztörténet
mellett Erdély múltjának szenteli figyelmét.
161 Rogerius mester, nagyváradi kanonok, meghalt 1266-ban. Munkája: „Espistola Magistri
Rogerii in miserabile carmen super destructione Regni Hungariae per Tartaros facta ad reverendum Dominum Joannem Pestheniensis Ecclesiae Episcopum feliciter incipit” szavakkal
kezdődik. Legrégibb nyomtatott kiadása a brünni 1488-ból, Thuróczy krónikájának függeléke gyanánt, melyet Pruisz János váradi püspök s az olmüci püspökség adminisztrátora
készíttetett. Ugyanazon évben Feger Theobald is hozzátoldotta Thuróczynak Augsburgban
megjelent kiadásához a Rogerius munkáját.
162 Schmitth, Miklós, Episcopi Agrienses. . .
163 Karl Joseph Eder, De initiis juribusque primaevis saxonum Transylvanorum commentatio, Viennae, 1792.
164 Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, Historisch-statistisches Handbuch von Teutschland und
den vorzüglichsten seiner besonderen Staaten, Göttingen, 1801.
165 Johann Gotthelf Stritter, Memoriae Populorum. . .
166 A. L. Schlözer, i.m., „In diesem Zeitraum spielen hier Madjaren, Petscheneger, und Komaner, die Hauptrollen: alle 3 Drillingsbrüder, nicht in Abkunft und Sprache, sondern in
asiatischer Uncultur. Die beiden letzteren sind längst dahin: die ersten existieren noch in
Europa; sie existieren, als ein selbstständiges, mächtiges, ehrwürdiges Volk. Und warum
dies? – sie europäisierten sich. Und wie und durch wen europäisierten sich? – die Frage lag
auf meinem Weg, wenigstens als allgemeine Einleitung zu vielem Folgenden.”
167 A. L. Schlözer, i.m., „Schon bei den ersten Auftritten dieser Nation in unserm Erbteil
(denn in ihre frühere, wahre oder vorgebliche? Geschichte von Lebedias bis nach Turfan
zurück, hütete ich mich wohl, einzugehen), sah ich mich genötigt, von mehreren currenten
Meinungen abzugehen.”
168 A. L. Schlözer, i.m., „Und später hin, ist mir Stefan Erobrung dieses Landes, keine Erobrung in gewönlicher Bedeutung. Wir sind von der ältesten, freilich meist fabelhaften Geschichte her, gewohnt, von Bacchi, Herculis, Sestoris Erobrungen zu sprechen: diese Helden
aber zogen nur umher, durchstreiften und verwüsteten Länder, machten Beute und Gefangne,
und gingen wieder heim. So S. Stefan in Siebenbürgen: hätte dieser auch den animum retinendi, ein nur im Positivrechte starkes Wort, gehabt; so tut dies nichts zur Sache: genug,
seine Nachfolger waren nicht im Stande, die erobrung zu behaupten; auch machte keiner die
geringste erweisliche Anstalt dazu.”
169 Turpin (meghalt 800-ban) Reims érseke volt a késő 8-ik században. Neki tulajdonítják
a Historia Caroli Magnit, azonban ezt többen vitatják. 1122-ben II. Calixtus pápa hitelesnek nyilvánította. Azonban teljes egészében mondai elemekre épül, inkább a korai Rolandlegendák kikristályosodása, mintsem a későbbiek forrása. Népszerűségének kezdete a 12.
század második felére tehető.
170 A. L. Schlözer, i.m., „Ich schildre nicht, sondern erzähle nur: schildre jeder Leser, der das
Schildern liebt, nach seiner Selbstkraft! Ich denke nicht vor; die Leser können ja, und müssen,
selbst denken: doch Stoff dazu habe ich hie und da, wenn gleich sparsam und bescheiden,
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ausgestreut; ziehe jeder Denker aus diesem, doch schon etwas bearbeiteten Stoff, so viel Geisternarung, als sein Kunst vermag, und seine Constitution erträgt. Die Edlen im ungrischen
Volke – und ihre Anzahl wächst von Jahr zu Jahr, wie ich zuverlässig weiß, erstaunlich an –
mögen überdenken, seit wann, wie, und warum, ihre Brüder ihre Sklaven geworden sind?
Europäische Weltbürger überhaupt, vertiefen sich in Betrachtungen, über die Menschwerbung der Völker; über die oft schändlich gebrochnen Colonistencontracte; über die Ausartung des Lebenwesens; über das äußerst widerliche Phänomen, daß unter 100 Menschen, die
Gottes europäischen Boden bauen, immer noch in vielen Ländern, nicht Einer mehr ist, der
im ursprünglich eigentümlichen Besitz dieses Bodens wäre. Selbst unter der erzdespotischen
römischen Regierung war Landeigentum; selbst die wilden wandernden Völker namen von
ihren Ueberwundnen nur einen Teil desselben, und ließen den andern ungetastet. Wer waren
die Unmenschen, die später erst das unheilige „nulle terre sans Seigneur” sanctionirten?”
171 A. L. Schlözer, i.m., „Unsre Historiker, Politiker, und Gesetzgeber, scheinen noch bis auf
den heutigen Tag, dieses für die Menschheit hochwichtige Phänomen, nicht genug zu beherzigen. Ein Wunder wars, daß in dem berüchtigten deutschen Baurenkrieg, keiner von den
Bauern, die sich doch so oft auf die Bibel (wie wir jetzt auf Menschenrecht), zur rechten Zeit
und zur Unzeit, beriefen, Jes. V. 8., oder gar das mosaische Jubeljahr ins Andenken gebracht
hat.”
172 A. L. Schlözer, i.m., „Noch einmal wagte sich, im letzten Zehend des IX.-ten Jarhunderts,
ein wilder Nomadenschwarm aus Asien in unser Europa herüber, und drang weit nach Westen, in eins der schönsten Länder unsers Erdteils, vor.”
173 A. L. Schlözer, i.m., „(S)ie existieren noch bis auf den heutigen Tag, aber – aus einer
unbedeutenden rohen asiatischen Orde, in eine mächtige cultivirte europäische Nation umgebildet.”
174 A. L. Schlözer, i.m., „Deutsche, das ist euer Werk, seid stolz darauf! Und ihr Madjaren,
vergeßt es nicht, verläugnet eure Geschichte nicht, und seid dankbar, ihr hospites non-vocati,
gegen eure hospites vocatos.”
175 A. L. Schlözer, i.m., „Diesen sogenannten Eingebornen in Meklenburg, sagte ihr Herzog
schon im J. 1607, sie würden guter massen erinnern, daß ihre Eltern in dasigen Landen selbst
Fremdlinge gewesen. Also, c’est tout comme chés nous! . . . An der Ostsee, wie nicht weit
vom Schwarzen Meer! . . . Die alten Ungern erkannten sich selbst für Fremdlinge.”
176 A. L. Schlözer, i.m., „Aber kürzlich noch nannte Hr. Benkö die ungrische und seine secklische Nation, originariam ac hereditariam, die deutsche hingegen, ab antiquo legetenus inter
Status receptam, und die walachische, aduenat! (Imago nationis Siculicae, 1791, p.I.) Man hat
ihn gefragt (Siebenb. Qu. Schrift II., S.216), 1) ob Ungern und Seckler mer Ur- und Erbrecht
auf Pannonien und Dakien hätten, als Spanier auf Peru und Mexico?. . . (Doch letztere haben
ein Schenkungsrecht, man kennt ja die berümte päpstliche Donationsbulle vom J. 1493: aber
Madjaren, und Komaner (Stammväter der Seckler), hatten keine raffinirte Religion, folglich
auch keinen Papst, der dergleichten Schenkungen machten konnte; ihnen felt aller titulus
iuris.) Man hat ihn gefragt, 2) welche Nation von der andern recipirt worden, die deutsche
von der ungrischen und secklischen, oder umgekert?”
177 A. L. Schlözer, i.m., „Denn nun weiß man, daß so wie alle Menschen anfänglich Tiere sind,
nur fähig, Menschen zu werden, eben so alle Völker einst Heerden waren, fähig, in Völker
überzugehen.”
178 A. L. Schlözer, i.m., „Nicht 3 Jahre, wie man ehedem allgemein sagte, sondern 203 Jahre,
(etwa von 680 bis 883), waren sie Vasallen der Chasaren: eine sehr glückliche Conjectur,
und mehr als Conjectur, des sel. Thunmanns (Untersuch. über die Geschichte der östlichen
europäischen Völker, S. 105.)”
179 A. L. Schlözer, i.m., „Für das neuere Europa sind die Ungern eben so hospites, wie die
Deutschen für das heutige Siebenbürgen.”
180 A. L. Schlözer, i.m., „Freilich machte die Madjarenorde, die im Osten vor Petschenegen
zitterte, im Westen, eine lange Reihe von Jahren hindurch, das gewaltige Germanien vor sich
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zittern: aber daran war in Warheit nicht ihre innere Stärke, d.i. weder ihre Menge, noch
ihre Tapferkeit, noch ihre Kriegskunst, schuld. Wie oft hat sich nicht, vorhin wie nachher,
der deutsche Riese von Zwergen necken lassen, wenn er eine Zeitlang, Gott weiß wie? das
Bewußtsein seiner Kraft, mit dem Gefühl seiner Würde, verloren hatte!”
181 A. L. Schlözer, i.m., „Selbst die Thwrotzer Asterchronik (Thwr. II. c. 2. rechnet 7 Heere,
jedes 30857 Mann stark, macht 215999 Mann; oder von jedem der (erdichteten) 108 Stämme,
2000 Krieger, die nach Europa zogen, macht 216000 Mann. Die 857 über die runde Tausendzahl, bestimmt M. Keza p. 67 gar listig für die decuriones und praefectos bei jedem
Heere. – Kleinlich war dieses Heer gegen das unter Attila; dieser nam von jedem 108 Stämme
10000 Mann mit, macht 1080000 Hunnen!), die alles dichtet oder übertreibt, was ihr für ihre
Nation glorreich zu sein dünkt, gibt dieselbe, bei ihrem Auszug aus Skythien, nicht stärker
als zu 216000 wehrhaften Männer, „excepto familiae numero”, d.i. auf höchstens Eine Million Seelen, an. So wenig dieser, in offenbaren Unsinn verwebten, statistischen Angabe zu
trauen ist (denn wo konnteder Angeber sie her haben?): so glaubwürdig macht es doch der
Zusammenhang ihrer ganzen Geschichte, daß die Orde nicht stärker gewesen.”
182 A. L. Schlözer, i.m., „Aber A. 933 kamen ihrer, in der Schlacht bei Merseburg, 36000 um.
Ihre Schlächter hier, waren meist Sachsen. Wahrscheinlich ist ihnen seitdem diese Name so
furchtbar und geläufig geworden, daß sie forthin alle Deutsche Sachsen nannten: ob sie gleich
auch den andern Namen Nemetz (ein Stummer, so heißen die Deutschen bei allen Slaven) mit
in ihre Sprache aufnamen.”
183 A. L. Schlözer, i.m., „Script. rer. Ung. (Wiener Ausgabe) T. I. p. 442. OGeysa war beim Anfang seiner Regirung grausam und streng, sowohl gegen seine Landsleute (die Capitaneos?),
als vorzüglich gegen die Nachbarn und die vielen Fremden, die sich der Handlung wegen in
den ungrischen Städten auf hielten.M”
184 A. L. Schlözer, i.m., „Sogar siedelte sich schon eine ganze Colonie von Deutschen, die sich
mit der Königin Gisela ins Land gewagt hatte, an der Gefahrvollen Gränze gegen Siebenbürgen zu, in Sathmar, an.”
185 A. L. Schlözer, i.m., „Eine andre Orde von 7 Stämmen, 40000 Mann stark, „praeter ipsorum familias”, flüchtete unter ihre Chan Kuthen, im J. 1238, nach Ungern zu Bela IV., der sie,
ohne seine Große zu fragen, aufnahm, weil sie heuchelten, Christen werden zu wollen. Batu
drang hierauf in das Herz des Reichs ein. Kuthen kam, unverschuldet, wie es scheint, in den
Verdacht, ein Verräter zu sein, und wurde ermordet. Ein Teil seiner Leute, um ihn zu rächen,
wurden wirkliche Verräter, schlugen sich zu den Mongolen, und vermehrten die Gräuel ihrer
Verwüstungen. Was von den 200000 Komanerseele treu und übrig geblieben war, verteilte
Bela, nach dem Rückzug der Mongolen, in Groß- und Kleinkomanien. So war der ungrische
Königstitel mit dem Beisatz, Comaniae rex, verherrlichet worden. Kat. V. von S. 850 an.”
186 A. L. Schlözer, i.m., „Da wo sie und Petscheneger weiland weideten oder wonten, sind
jetzo Slaven, die in neueren Zeiten erst aus Bosnien dahin verpflanzt worden sind: man nennt
sie unrichtig Wasserkroaten statt bosnische Kroaten, Pray, Diss. 170.”
187 Karl Gottlieb Windisch szerkesztette az Ungrisches Magazin című, Pozsonyban 1781–
1787 között megjelenő lapot.
188 A. L. Schlözer, i.m., „Seckler endlich, Ueberreste der Komaner, die der ungrischen Regierung treu geblieben waren, erscheinen unter diesem Namen in Siebenbürgen zum allererstenmal im J. 1224, in dem Privil. Andr. Sie hatten damals schon, wie noch jetzo, ihre Station an
der Seite der Burzenländer Deutschen, auf den Gebirgen, die die Moldau von Siebenbürgen
scheiden: die Gränzen ihres Gebietes aber waren noch unbestimmt, und wurden von den
Königen nach Gefallen verrückt. – Ein anderes Corps von ihnen, das im J. 1282 gegen seine
eigne treulose Brüder gefochten hatte, erhielt zur Belonung das volle Eigentumsrecht über
den Bezirk Aranyos (in der Mitte von Siebenbürgen), den ihnen schon Stephan V. angewiesen
hatte.”
189 Katona István, i.m.
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190 A. L. Schlözer, i.m., „Die Petscheneger jagten sie gegen das J. 900 heraus, vermutlich auch
ohne Recht. Ein Säc. später versuchten jene, von Deutschen angeführt, die Wiedereroberung
das Landes, es glückte. Doch wieder Ein Säc. möchte es dauern, bis sich einige von ihrer
Nation hier anzusiedeln wagten; und lange wagten sie sich nur noch furchtsam, blos in die
westlichen Bezirke des Landes. – Kan Einer von ihnen eine förmliche Collationsurkunde von
S. Stephan, oder einem der nächtsfolgenden Könige, aufweisen? Es ist eben so möglich und
glaublich, daß sie die Besetzung des leeren Landes, nur allmälich, ungefragt, und blos auf gut
Glück, versucht haben.”
191 A. L. Schlözer, i.m., „Und hätten sie ihre Ländereien am Fuße des Mesesch,durch förmliche königl. Einräumung überkommen: so hätten sie auf den Besitz derselben, durchaus
keinen andern titulum iuris, als den die Deutschen auf ihre dortigen weiland Wüsteneien
haben; ich meine den freien Willen des Königs. Anders war es bei der Verteilung Pannoniens: damals war die Madjarenorde noch kein Staat, sondern eine kriegerische Conföderation;
jeder Madjar fürte zu seinem, nicht des Heerfürers Besten, Krieg und alle Beute, bewegliche
und unbewegliche, ward wie unter Hlodowig fränkisch: gleich verteilt. Aber Dakien ward
unter einem König wiedereobert, welcher dessen agros inopes, steriles, desertos, egenos, nach
Behag verteilen und verschenken konnte, wie und an wen er wollte. Der Unterschied bleibt
immer, daß Deutsche über ihre Schenkung Brief und Sigel zu produciren haben, Ungern aber
nicht. – Und kamen bei dieser Einräumung gesta arma und fidelia seruita in Anschlag: wer
hat denn mehr bei der Wiedereroberung getan, Ungern oder Deutsche? Wenn nach dem J.
1200, Komaner aus Dakien wie Heuschrekken verschwanden: für wen, als Ursache davon,
tritt hier die Vermutung ein; für Ungern, von deren Taten in diesen Zeiten die Geschichte
keine Sylbe meldet? oder für die angekommenen Deutschen und ihre feste Städte, die das
Staunen der ganzen dortigen Welt erregten?”
192 A. L. Schlözer, i.m., „Endlich entdeckten die Unterdrücken, 1) daß sie Gehirn, so gut, und
Fäuste noch mehr, als ihre Unterdrücker, hätten; und daß sie folglich, falls sie nur ihre Geistesund Körperkräfte brauchen, ausbilden, und vereinen dürften, sich Sicherheit ihrer Person
und Habe selbst, für einen weit civileren Preis, verschaffen könnten. Sie namen ferner an, 2)
daß arbeiten eine Pflicht, und keine Schande, sei; daß aber kein Mensch für einen anderen
Menschen, one Verhältnismäßige Vergütung, zu arbeiten schuldig sei. Sie glaubten 3) daß,
was zu ihrem Schutz und Glücke diene, niemand besser bestimmen könne, als sie selbst; daß
aber dieses Bestimmungstalent niemanden angeboren werde, auch sich nicht forterbe, und
eben so wenig das Los Aller sei; und daß es folglich aus den Individuen durch Prüfung und
Wahl müsse ausgefunden werden: und falls jedoch, wie zu vermuten, dieser Fähigen immer
Mehre wären, die Last, der Vorteil, und die Ehre des Bestimmungsrechts (der Verwaltung),
bei den Mitgliedern der Gesellschaft Reih um gehen müsse.”
193 Valójában így szerepel a cím: Geschichte des deutschen Freistats in Siebenbürgen
194 A. L. Schlözer, i.m., „Die Ausschweifungen der damaligen Pfaffen in Ungern sind beinahe
Beispiellos. Die Bischöfe von Waizen und Zagrab, prassen, plündern, sengen, morden, und
bannen, Kat. V, 310, 409. Der Fünfkircher Bischof lebt in Unzucht mit seiner Nichte; der
Propst in Gran injuriirt seinen König; der Adiaconus von Bekes begeht einen Todschlag; Abt
und Mönche in Pelis begehen Excesse, „quos pudor et prolixitas prohibent recitari”: Kat. V,
42, 453, 611, 680.”
195 A. L. Schlözer, i.m., „Libertas. Denke doch hier kein Sprachunkundiger an die Bedeutung,
die das Wort Frei in nachherigen Zeiten erhalten hat, in welcher es blos dem Sklaven, dem
Leibeignen, gegenüber steht. Frage auch niemand, ob unsern Deutschen etwa Frondienste
zugemutet, oder gar das Eigentum ihres Bodens streitig gemacht, worden sei? Nur über
Erpressungen der Raubgierigen Potentum klagen sie, bei denen sie hätten verarmen müssen.”
196 Az oklevél megjelent 234. szám alatt, SzOkl. I. 324–327.
197 Martin Schwartner, Introductio in artem diplomaticam praecipue hungaricam. Cum III tabulis
aeri incisis. Pestini, 1790.
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198 A. L. Schlözer, i.m., „Auch als Geschichtforscher bin ich Protestant, und glaube nichts
blos deswegen, weil es die historische Kirche glaubt. Verjährung erkenne ich im Reich der
Warheit nicht: eine Tradition, die blos aus fernen Jarhunderten herhallt, erkläre ich für Unfactum: und allen Chroniken auf Kirchenwänden gönne ich die Uebertünchung, die ihnen in
Siebenbürgen widerfaren ist.”
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püspök – 89
Albeni János – 1428–1438 között tinnini
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római hadvezér és politikus – 33,
249
II. Calixtus (1050–1124), pápa – 261
Carthuitius – lásd Hartvik
Castaldo, Giovanni Battista
(1493–1563), tábornok – 202
III. Celesztin (1106 k.–1198), pápa – 194
Chabannes, Adémar de (988 k.–1034),
szerzetes történetíró – 149, 178, 258
Cicero, Marcus Tullius (i.e. 106–i.e. 43),
római író, filozófus, politikus – 33,
45
Cillei Borbála (1392-1451), Zsigmond
magyar király felesége – 84
Constantinus Porphyrogenitus – lásd
VII. Konstantin, Bíborbanszületett
Cornides Dániel (1732–1787),
történetíró – 10, 126, 145, 192, 257,
258, 261, 267
Csáki László – 1426–1437 között
erdélyi vajda – 43, 65, 73, 89, 198
Csanádi Balázs (?–1427),
megyéspüspök – 89
Csányi Lázár – marosszéki főbíró – 95
Cserei Miklós (?–1844), erdélyi
kormányszéki tanácsos – 16
Csíki István – procurátor (1698-ban) –
99, 104
Csörsz Rumen István – 13
Daki János – 183
I. Dan (1354–1386), havasalföldi vajda
– 43, 73
Darabos – a Csíki Székely Krónika szerint
székely vezér – 21, 31, 42, 58, 71,
117, 119
Dávid Péter – 8
Dersenóczi Gergely – ítélőmester (15.
sz.) – 80, 81, 83, 94
Dienes Sámuel – az erdélyi udvari
kancellária alkalmazottja – 268
Dobó Ferenc – lásd Dobó József
Dobó József – 18–19. századi történész
– 121, 256
Dóczy Örs – 20
Dózsa György (1470 k.–1514), a róla
elnevezett felkelés vezetője – 229
Dragoş – máramarosi vajda, 1351–1353
között a későbbi Moldva ura – 178

Dragusch – lásd Dragoş
Eder Károly – lásd Eder, Joseph Karl
Éder Zoltán – 8
Eder, Joseph Karl (1760–1810), szász
történetíró – 14, 17, 30, 169, 171,
172, 197, 216, 236, 242, 256, 259,
261, 267, 269
Egyed Emese – 7–9, 11, 14, 19
Engel, Johann Christian von
(1770–1814), történetíró – 11, 57,
123, 139, 147, 158, 184, 254,
256–258, 260, 267
Enyedi Sándor – 7
Erzsébet (Piast) (1305–1380)
anyakirályné, I. Károly felesége –
134, 153, 195
Erzsébet – lásd Árpád-házi Szent
Erzsébet
Farkas Nepomuk János –
kászonjakabfalvi pap – 11, 15, 44,
254
Fasching Ferenc (1686–1747), jezsuita
történetíró – 24, 27, 140, 141, 257,
268
Feger, Theobald (15–16.sz), budai
könyvkereskedő – 261
Fejér György (1766–1851), író,
történetíró, az egyetemi könyvtár
igazgatója – 253, 257
Fekete Magdolna – 9
Felicián (11–12. sz.), esztergomi érsek –
164
I. Ferdinánd, Habsburg (1503–1564),
német-római császár, magyar és
cseh király – 10, 22, 57, 108, 120,
129, 139, 184, 202
Fridvalszky János (1740–1784), jezsuita
tudós – 124, 183, 256, 260, 268
Garai Miklós (1366 k.–1433), nádor – 89
Gebhardi, Ludwig Albert (1735–1802),
történetíró – 143, 150, 151, 257, 258,
268
Gelu – Anonymus szerint a románok
vezére – 25, 26, 29, 50, 177, 179, 180
Gergely – cardinalis (12. sz.) – 164
Gergely mester – lásd Dersenóczi
Gergely
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VII. Gergely (1029?–1085), pápa – 257,
270
Geubul János – szász birtokos (14. sz.)
– 133
I. Géza (1040 k.–1077), magyar király –
65–67, 145, 213, 214, 263
II. Géza (1130–1162), magyar király –
13, 25, 30, 135, 153–156, 162, 164,
167, 194, 197, 199, 207, 211, 213,
215, 218, 223–225, 228, 231–233,
236, 238, 239, 241, 242, 244–246
Gilétfi János – 1358–1359 között
székely ispán – 31
Gizella (984 k.–1059), Szent István
király felesége – 214, 263
Gothard – lásd Rápolti Gotthard
Grellmann, Heinrich Moritz Gottlieb
(1756–1804), történetíró – 205, 261,
268
Gróf János – lásd Szentgyörgyi és
Bazini gróf János
Gündisch, Gustav (1907–1996),
történész – 255, 256
Gvalter – 1156–1158 között erdélyi
püspök – 164, 194
Gyalakuti Mihály – marosszéki főbíró
– 96, 97
Györffi Mátyás – a Csíki Székely Krónika
hitelesítője – 33, 44, 74
Gyula († 1004 után), magyar törzsfő, I.
(Szt.) István (997–1038) anyai
nagybátyja – 24, 35, 38, 41, 52, 53,
56, 60, 149, 150, 153, 214
Gyula, kisebb – lásd Gyula
Gyula, nagyobb – erdélyi vezér – 24, 52,
78, 149, 150, 153
Haller Péter (1500–1569), szebeni
királybíró és polgármester – 202
Haner Jeremiás György (1707–1777),
történész, egyháztörténész – 86,
192, 255, 261, 268
Haner, Georg (1672–1740),
egyháztörténész – 192, 261
Hartvik (12. sz.) püspök, Kálmán
nevelője – 153
Héderfáji István – besztercei ispán (14.
sz.) – 130
Hegedüs Béla – 13
Hegyi Géza – 256

Henning von Petersdorf (?–1326), szász
geréb – 122, 169, 195, 227
II. Henrik (1114–1177), ausztriai őrgróf,
herceg – 30
Hermann Gusztáv Mihály – 11, 254,
255
Hermányi László – lásd Laczk
Hérodotosz (Kr. e. 484 k.–Kr. e. 425 k.),
görög történetíró – 52
István (1332–1354), Erdély hercege,
Károly Róbert fia – 129, 195
Hinco – 1404–1427 között nyitrai
püspök – 89
Hochmeister, Martin (1767–1837),
szebeni nyomdász, 1818-tól
polgármester – 259
Hoffmann Gizella – 18
Honterus, Johannes (1498–1549),
humanista polihisztor – 190
Hora – lásd Horea
Horányi Elek (1736–1809), történész, a
historia litteraria művelője – 110,
255, 268
Horea (1731–1785), az 1784-es felkelés
egyik vezetője. Eredeti neve Vasile
Ursu Nicola – 229
Huet, Albert (1537–1607), szász
királybíró – 174, 190, 191, 260
Hunyadi János (1395–1400
között–1456), hadvezér,
Magyarország kormányzója – 8, 43,
57, 73, 119, 125, 126, 131–134, 136,
200, 201, 246
Husz János (1369–1415) (Jan Hus),
vallásreformer – 171
Huszt – lásd Husz János
Huszti András (1700 k.–1755), jogi és
történeti író – 254, 268
III. András (1265?–1301), magyar király
sort – 23, 30, 86, 124, 169, 236
Imre (1174–1204), magyar király – 248
III. Ince (1160–1216), pápa – 164, 194
Innocentius – lásd III. Ince
III. Innocentius – lásd III. Ince
Irnák – Attila fia (Csíki Székely Krónika)
– 21, 27, 37, 38, 60, 61, 77
István Gábor – a Csíki Székely Krónika
hitelesítője – 33, 44, 74
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V. István (1239–1272), magyar király –
30, 183, 263
I. István, Szent (980 k.–1038), magyar
fejedelem, majd király – 13, 21, 25,
31, 33, 35, 36, 39, 53, 55, 56, 58, 62,
111, 117, 135, 137, 139, 141,
147–154, 156, 160, 161, 188, 206,
214, 215, 218, 221, 226, 250, 257,
261, 264, 270
Izabella – lásd Jagelló Izabella
Jagelló Izabella (1519–1559), magyar
királyné, Erdély kormányzója –
202, 203
Jakcs Mihály – 1427–1439 közt székely
ispán – 198
Jakó Zsigmond (1916–2008), történész
– 256
Jancsó Elemér (1905–1971),
irodalomtörténész – 7, 14–16
Ifj. János – lásd János Zsigmond,
Szapolyai
János Zsigmond, Szapolyai
(1540–1571), Magyarország királya,
Erdély fejedelme – 84, 107, 121,
159, 183, 184
I. János, Szapolyai (1487–1540), erdélyi
vajda, választott magyar király –
90, 94, 99, 104, 110–114, 183, 184,
202
Jánosi Pál – marosszéki főhadnagy – 95
I. József (1678–1711), magyar király és
német-római császár – 204
II. József (1741–1790), magyar és cseh
király, német-római császár – 192
Julianus barát (13.sz.),
Domonkos-rendi szerzetes – 155
II. János – lásd János Zsigmond,
Szapolyai
Kálmán László – Aranka szerint Szent
László fia, időnként a későbbi
Könyves Kálmánt érti rajta (Csíki
Székely Krónika) – 41, 65, 66, 68
Kálmán, Könyves (1070 k.–1116),
magyar király – 21, 31, 66–69, 154
I. Károly, Anjou (Károly Róbert)
(1288–1342), magyar király – 72, 86,
93, 103, 129, 133, 134, 136, 169, 195,
197, 222, 240, 248

Katona István (1732–1811), jezsuita
történetíró – 65–67, 84, 118, 119,
122, 132, 136, 141, 147, 216,
254–258, 263, 268, 270
Kázi Lajos – Aranka György szerint egy
13. századi kézírás szerzője – 22,
75–77, 254
Kazinczy Ferenc (1759–1831), író,
költő, a nyelvújítás vezéralakja – 7
Keán – Anonymus szerint erdélyi vezér
– 153
Kelemen Zsigmond, nagyernyei –
guberniumi alkalmazott – 15, 44,
254
Kénosi Tőzsér János (1708–1772),
unitárius lelkész, történetíró – 18
Kerelői Pál – marosszéki főhadnagy –
95–97
Kézai Simon (13. sz. második fele),
krónikaíró – 29, 46, 108, 110, 119,
250, 255, 263, 268
Király Emőke – 7, 9
Klingsor – 13. századi rejtélyes irodalmi
alak, csillagjós és költő – 168, 169
Kollár Ádám Ferenc (1718–1783),
jogtudós, nyelvész,
tudományszervező, a bécsi császári
könyvtár igazgatója – 22, 99, 101,
102, 106–108, 112, 113, 258, 268
Kompolti László – 1421–28 között
pohárnokmester – 89
VII. Konstantin, Bíborbanszületett
(904–959), bizánci császár – 24, 28,
31, 33, 47, 48, 50, 51, 59, 118, 119,
123, 141–145, 147–149, 152, 155,
205, 210, 221, 230, 251, 254, 257,
258, 267
Koppány – Anonymus szerint Tar
Zerind fia volt – 150
Kornides Dániel – lásd Cornides Dániel
Kovachich Márton György
(1744–1821), jogász, történész – 10,
102, 103, 108, 110, 111, 114
Kovács Dániel – 18. századi tudós – 84
Kovács Sándor – 18
Kubinyi Ágoston (1799–1873),
művelődésszervező – 11
Kunics Ferenc (1697–1763), jezsuita
történetíró – 27, 253, 268
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Kunics Péter – lásd Kunics Ferenc
Kupa – lásd Koppány
Kusalyi Jakcs Dénes (?–1435),
megyéspüspök – 89
Lábatlani János – 1450–58, 1459–60
között erdélyi vajda – 120, 127, 128,
200
Lábatlani László – 1459 őszén székely
ispán – 130
Lackfi András (?–1359), erdélyi vajda –
31, 109, 120, 126–128
Lackfi István – 1344–1350 között
erdélyi vajda – 126
Laczk – 1329–1343 között székely ispán
– 127–129
Lajos – lásd I. Lajos (Jámbor)
I. Lajos (Anjou, Nagy) (1326–1382),
magyar és lengyel király – 25, 65,
68, 72, 128, 166, 170, 171, 183, 184,
195–197, 201, 202, 205, 212, 222,
236, 248, 249
I. Lajos (Jámbor) (778–840), frank
császár – 155
Lakatos István (17. sz.), krónikaíró – 10
Lampert (1050 k.–1095 k.), magyar
herceg, I. Béla király és lengyel
feleségének legkisebb fia – 65–67
László – lásd Laczk
I. László, Szent (1040 k.–1095), magyar
király – 21, 31, 40, 41, 59, 64–70,
141, 153, 154
IV. László (Kun) (1262–1290), magyar
király – 30, 85, 118, 119, 124, 216
V. László (1440–1457), magyar és cseh
király, osztrák herceg – 90, 131, 132,
171, 199, 201, 246
László oláh herceg – lásd Vlaicu Vodă
Lázár András – II. Bálint fia – 81, 82, 86,
90, 100
Lázár András, gyergyai az agyagfalvi
székely nemzeti gyűlés elnöke – 90,
97, 98, 104
Lázár Bálint – 79
Lázár Bálint, II (Csíkszenttamási) –
79–82, 86, 89, 90, 94, 100
Lázár Ferenc – Lázár András fia – 82,
86, 90
Lázár István (18–19. sz.) – 10

Lázár János – gyergyai Lázár András
fia – 90, 104
Lazius, Wolfgang (1514–1565),
humanista tudós, történész,
térképész, orvos – 46, 254, 268
Lebédiás – Konstantin szerint a
honfoglaló magyarok egyik
törzsének vezetője – 24, 28, 47, 48,
50, 51, 57, 59, 123, 141–145,
147–150, 155, 159, 210, 230
Lengyel László – lásd I. Ulászló
VI. Leó, bölcs (866–912), bizánci
császár – 119, 123, 143, 145, 146,
216, 251, 257
Leopold – lásd I. Lipót, Habsburg
Lépes Lóránd – alvajda – 198
Lesták – lásd Leustacius
Leukeus – lásd Lőkös
Leustacius – 1176-ban erdélyi vajda –
154
Leusták – lásd Leustacius
Lévai Cseh Péter – 1436–1438 között
erdélyi vajda – 89
I. Lipót, Habsburg (1640–1705), magyar
és cseh király, német-római császár
– 118, 204
Lőkös – 1353–1355 között székely ispán
– 128
Lőrincz – milkói püspök – 31, 78, 109,
154
Luffy Katalin – 20
Lukács (?–1182), esztergomi érsek – 164
Magyar Balázs (?–1490), magyar
hadvezér, 1472–1475 között erdélyi
vajda – 22, 120
Majláth Gábor – Majláth István fia –
184
Majláth István (1502 k.–1550), erdélyi
vajda – 183, 184, 202
Marczalli László – 1423–1443 között
csanádi püspök – 89
Mária Terézia, Habsburg (1717–1780),
magyar és cseh királynő – 125, 227
Marót János – lásd Maróti János
Maróti János (1366 k.–1434), macsói
bán – 84, 89
Martirius – lásd Martyrius Márton
Márton Antal – marosszéki főhadnagy
– 96, 97
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Márton János – marosszéki főhadnagy
– 96, 97
Mártonfi József (1746–1815), erdélyi
püspök, cenzor – 11, 14–17, 257
Martyrius Márton (?–1158), esztergomi
érsek – 164, 194
Mátyás András – a Csíki Székely Krónika
összeállítója – 33, 44, 46, 48, 49,
51–54, 56, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 77,
117, 119, 139
I. Mátyás, Hunyadi (1443–1490),
magyar és cseh király – 22, 79, 80,
82, 84–86, 89, 90, 94, 120–123, 132,
171, 172, 183, 199–201, 220, 235,
246, 248
Mátyás király – lásd I. Mátyás, Hunyadi
Maximilián – lásd I. Miksa
Ménmarót – Anonymus szerint bihari
vezér – 29, 145
Mihai Viteazul (1558–1601), II. Mihály
név alatt havasalföldi fejedelem,
Moldva és Erdély fejedelme – 84,
172, 191
Mihály vajda – lásd Mihai Viteazul
Miki Péter – marosszéki főbíró – 98
Miklós – Beretzk fia, brassói ispán (14.
sz.) – 129, 195
Miklós nádorispán – lásd Raholcai
“Kont” Miklós
Miklós vajda – lásd Sirokai Miklós
I. Miksa (1564–1576), magyar és cseh
király, II. Miksa néven
német-római császár – 57, 159, 184
Mikud bán – 183
Miles, Matthias (1639–1686), jogtudós –
174, 190, 191, 260, 261, 268
Mircea cel Bătrân (1355–1418),
havasalföldi vajda – 43, 73, 84
Mircse – lásd Mircea cel Bătrân
Molnár B. Lehel – 18
Molnári Kelemen – 1417–1438 között
győri püspök – 89
Nadányi János (1643 k.–1707),
református lelkész, tanár, jogász,
történetíró – 64, 254, 269
Nádasdi Tamás – lásd Nádasdy Tamás
Nádasdy Tamás (1498–1562), politikus,
hadvezér, bán, országbíró, nádor –
183

Nádasi Mihály – 1405–1419 között
székely ispán – 127
Nagy Antal – lásd Budai Nagy Antal
Nagy Lajos – lásd I. Lajos (Anjou,
Nagy)
Nagy Lázár I. Bálint – a Lázár család
alapítója – 79, 89
Nagy Máté (16. sz.), emlékíró – 10
Nagy Sándor (Kr. e. 356–Kr. e. 323.),
makedón király, hadvezér – 257
Naláczi József (1748–1822), főispán, a
testőrírók egyike – 16, 17
Nemes Ferenc (18. sz.), császári, királyi
tanácsos, az erdélyi királyi tábla
ülnöke – 253
Nemes János, Hídvégi (?–1688),
fejedelmi tanácsos, naplóíró – 28,
253
Németh Péter – 256
Nestor – 12. századi kijevi szerzetes,
krónikaíró – 115, 116, 178, 213, 221,
222, 251, 256
Ortelius, Hieronymus (1524–1614),
történetíró – 64, 254, 269
Otto, Freising von (1112 k.–1158),
püspök, történetíró – 216, 226
Ötvös Péter – 19
P. mester – lásd Anonymus
Pál Judit – 19
Pál püspök – lásd Anonymus
Pálóczi György – 1423–1439 között
esztergomi érsek – 89
Pálóczy Máté – 1435–1437 között
nádorispán – 89
Parschitius, Christophorus (1643
k.–1713), evangélikus tanár, költő,
történetíró – 64, 254, 269
Parschitz Christoph – lásd Parschitius,
Christophorus
Parschitzius Kristóf – lásd Parschitius,
Christophorus
Pataki Antal (Kászon szék elválása Csík
széktől) – 79, 80, 86, 89, 100
Pauly István – Wagner Károly rokona,
gyűjteményének örököse – 255
Perényi Miklós (?–1428), lovászmester
– 89
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Péter (?–1307), Monoszló nembeli,
erdélyi püspök – 216
Peters, Martin – 13
Phrigius, Dares – lásd Phrygius, Dares
Phrygius, Dares (Kr. u. I. század),
görög írói álnév – 145, 257
Pinkolti Bernád – marosszéki
főhadnagy – 95, 96
Pistorius, Johann (1546–1608), német
történész, orvos, katolikus teológus
– 64, 254, 269
Plato – lásd Platón
Platón (Kr. e. 427–Kr. e. 347), filozófus
– 176
Pongrác János, Dengelegi – 1462–1465,
1468–1472, 1475–1476 között
erdélyi vajda – 200, 201, 246
Pray György (1723–1800), jezsuita
történetíró – 23, 24, 31, 52, 57, 76,
89, 116, 140, 141, 143, 146, 148–153,
168, 188, 191–193, 208, 221, 243,
251, 253, 254, 256–259, 263, 269
Pruisz János (Filipecz) (1431–1509),
megyéspüspök – 261
Pugacsov, Jemeljan Ivanovics
(1742–1775), doni kozák, a róla
elnevezett parasztfelkelés vezetője
– 171, 215
Pugatsev – lásd Pugacsov, Jemeljan
Ivanovics
Püthagorasz (Kr. e. 582–496), filozófus,
matematikus – 176
Pythagoras – lásd Püthagorasz
Radagaisus (?–406), gót vezér – 35, 51,
52
Raholcai „Kont” Miklós (?–1367),
1351–56 között erdélyi vajda – 127
Ransanus, Petrus (1428–1492),
történetíró – 216
Rápolti Gotthard (?–1469),
nagyprépost – 85
Regino (9. sz. közepe–915), szerzetes,
történetíró – 145, 257
Rhadagus – lásd Radagaisus
Rhener János megyesi – Tamás, brassai
dékán íródeákja – 78
Robertson, William (1721–1793), skót
történetíró – 216

Rogerius mester (1200 k.–1266),
nagyváradi kanonok – 193, 261
Román – lásd II. Rómanosz
II. Rómanosz (938–963), bizánci
császár, VII. Konstantin fia – 47,
142
Rosenfeld, Johann Friedrich Czekelius
von (1739–1809), erdélyi
kormányszéki tanácsos – 17
Rozgonyi István (?–1443), országnagy
– 89
Rozgonyi Péter (?–1438 k.), egri
megyéspüspök – 89
Rudolf (1552–1612), magyar és cseh
király, II. Rudolf névvel
német-római császár – 190, 203
Rufus, Quintus Curtius (Kr. u. 1.
század), római író – 52, 145, 257
I. Rákóczi György (1593–1648), erdélyi
fejedelem – 203
Salamon (1053–1087), magyar király –
21, 65–67, 153, 222
Sándor Ignác (18. sz.) – 32
Sándor István (Csíki Székely Krónika) –
38–41, 55, 56, 60, 61, 64–66, 68, 69,
72
Sándor Jakab – brassói ispán (14. sz.) –
129, 130, 136, 240
Sándor János brassói ispán (14. sz.) –
129, 136, 240
Sándor Menyhárt – 43, 44, 74
Sándor Péter (15. sz.) – 43, 72
Sandour István – lásd Sándor István
Sarloum – Uopulet felesége (Csíki
Székely Krónika) – 34, 50
Sarolta – Géza felesége, I. István anyja
– 213
Schesaeus, Christian (1535 k.–1585),
erdélyi szász költő – 128, 130, 131,
133, 169, 256, 259, 269
Schlözer, August Ludwig (von)
(1735–1809), a göttingai egyetem
történészprofesszora – 9, 12–14,
16–18, 21, 24, 25, 30, 32, 77, 78, 115,
143, 151, 161, 165, 178, 180, 185,
187–189, 192, 206, 219, 222, 225,
226, 229, 240, 242, 243, 252–254,
256, 258–265, 269
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Schmeitzel, Martin (1679–1747),
történetíró – 261
Schmitth Miklós (1707–1767), jezsuita
történetíró – 164, 194, 259, 261, 270
Schwandtner, Johann Georg von
(1716–1791), történetíró, a bécsi
császári könyvtár őre – 253, 261,
270
Schwartner, Márton (1759–1823),
történetíró – 248, 264, 270
Schwarz Gottfried (1707–1788),
történetíró – 146, 257, 270
Scylitzes, Joannes (11. sz), görög
történetíró – 150, 258
Scylizes Kuropálak – lásd Scylitzes,
Joannes
Seidler Andrea – 19
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4 és Kr.
e. 1 között–Kr. u. 65), filozófus –
185
Siménfalvi János – 18. századi
hivatalnok – 104, 112
Simény László – guberniumi
alkalmazott – 15, 44, 254
Simonics – szebeni szász nemes (1669)
– 203
Sipos Gábor – 20
Sirokai Miklós 1342–1343 között
erdélyi vajda – 86
Stritter, Johann Gotthilf (1740–1801),
történetíró – 205, 221, 251, 258, 261,
270
Süveges Albert – lásd Huet, Albert
Szabó András Péter – 20
Szabó György – irodalomtörténész –
260
Szabó Károly (1824–1890), történész, az
Erdélyi Múzeum-Egyesület
könyvtárosa – 10, 255
Szádeczky Lajos (1859–1935),
történész, irodalomtörténész – 8,
11, 15, 254, 255
Szancsali György – marosszéki főbíró –
95
Szécsényi Tamás (1299–1354),
1321–1342 között erdélyi vajda –
42, 71, 72, 122, 126, 127, 129, 130,
133, 169
Szegedi János (1699–1770), jezsuita

jogtudós – 154, 258, 270
Székely Ferenc – kisfaludi birtokos (16.
sz.) – 104
Székely Márton (19. sz.), református
lelkész – 9, 10, 14
Széki Péter – 1418–1431 között
korbáviai püspök – 89
Szent István – lásd I. István, Szent
Szent László – lásd I. László, Szent
Szentgyörgyi és Bazini gróf János
1465–1467 között erdélyi vajda –
122, 123
Szentgyörgyi és Bazini gróf Péter –
1498–1510 között erdélyi vajda –
126
Szentgyörgyi Tóth György –
marosszéki főbíró és főhadnagy –
95, 96
Szentgyörgyi Tóth Mihály – 90, 104
Szentiványi Székely Mihály –
besztercei ispán (14. sz.) – 130
Szeredai Antal (1740–1798), jezsuita
tudós, az erdélyi királyi tábla
ülnöke – 85, 89, 94, 154, 255, 258,
270
Szigethi Gyula Mihály – református
tanár, Udvarhelyen élt – 75, 255
Szigeti Mihály – lásd Szigethi Gyula
Mihály
Szilágyi Ferenc (1762–1828), történetíró
– 16
Szilágyi Márton – 19
Szilágyi Mihály (1400 k.–1460),
hadvezér, kormányzó – 132, 133
Szilágyi Sándor (1827–1899), történész
– 256
Szilatsek Pál (1706–1783), jezsuita
történetíró – 253, 268, 270
II. Szilveszter (946–1003), pápa – 257,
270
Szinnyei József (1830–1913),
bibliográfus, könyvtáros,
irodalomtörténész – 253
Sziták Lőrinc – marosszéki főhadnagy
– 95, 96
Szklénár György (1745–1790), jezsuita
történetíró – 146, 257, 270
Szörény Sándor (1664–1719), jezsuita
tudós – 164, 259
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Tacitus, Cornelius (Kr. u. 55. vagy
56.–valószínűleg 117 és 120 között),
történetíró – 216, 249
Tamás – brassói dékán – 78
Tamás vajda – lásd Szécsényi Tamás
Tamási Henrik – 1437–1438 között
székely ispán – 198
Tamási János – 1406–1416 között
ajtónállómester – 89
Tamási László – 1417–1434 között
ajtónállómester – 89
Téteny – lásd Töhötöm
Thamás – lásd Tamás
Thunmann, Johann (1746–1778),
történetíró – 258, 262
Thuróczy János (1435?–1489?),
történetíró – 13, 29–31, 67, 110, 119,
153, 188, 210, 225, 250, 253, 254,
258, 261, 263, 270
Timon Sámuel (1675–1736), jezsuita
történetíró – 24, 140, 257, 270
Tófalvi András – marosszéki főbíró –
96
Töhötöm – a hét vezér egyike – 13, 25,
51, 52, 150, 153, 155, 159, 177,
179–182, 188, 190, 206, 217
Tomori Miklós – fogarasi várnagy (16.
sz.), kolozsmonostori gubernátor –
184
Tóth Ernő (?–1903), 1900–1903 között a
kolozsvári Unitárius Kollégium
tanára – 253
Tóth Miklós – marosszéki főhadnagy –
96, 97
Tuhutum – lásd Töhötöm
Turpin (?–800), Reims érseke – 206, 261
Tüskés Gábor – 13
Udrisia – 182, 183
Udropotis – az Uopolet fia (Csíki Székely
Krónika) – 35, 52
I. Ulászló (1424–1444), magyar király,
III. Ulászló néven lengyel király –
90
II. Ulászló (1456–1516), magyar és cseh
király – 23, 84, 104, 124, 201, 202,
239
Uldin (?–409 k.), hun vezér – 52

Uogroun – székely vezér (Csíki Székely
Krónika) – 34–36, 38, 49, 50, 52, 53,
119
Uopoulet – székely vezér (Csíki Székely
Krónika) – 34–38, 41, 42, 49, 50, 52,
53, 60, 61, 119
Uopour – székely vezér (Csíki Székely
Krónika) – 34, 37–40, 42, 49, 50, 60,
61, 119
Uopour Sandour – Uopolet nagyobbik
fia (Csíki Székely Krónika) – 35–38,
53–55, 60
Uski János – 1426–1428 között
veszprémi püspök – 89
Usubu – Anonymus szerint Árpád
vezére – 29
Uzoni Fosztó István (1729–1777),
unitárius lelkész, történetíró – 18
Vass József (1813–1873), történetíró – 9
Vélek – Anonymus szerint Árpád
vezére – 29
Veres Deák – a Csíki Székely Krónika
hitelesítője – 33, 44, 74
Veres Péter – a Csíki Székely Krónika
hitelesítője – 33, 44, 74
Vilhelm – 1204–1221 között erdélyi
püspök – 32
Vizaknai Péter (13. sz.) – 226
I. Vlad (Vlad Uzurpatorul) (?–1397
után), Havasalföld fejedelme – 183
Vlaicu Vodă (1325–1377), Havasalföld
fejedelme – 183
Vízaknai Imre – besztercei ispán
1222-ben – 129, 165
W. Kovács András – 256
Wagner Károly (1732–1790), jezsuita
történetíró – 93, 255, 270, 271
Werbőczi István (1458 k.–1541),
jogtudós – 94, 98–100, 106, 117
Werner, Carl – történész – 256, 257, 259
Windisch, Karl Gottlieb von
(1725–1793), történész, lapkiadó –
259, 263
Wlád János – lásd I. Vlad (Vlad
Uzurpatorul)
Zalánkeméni Mikola Jakab – 1420–1460
között szerémi püspök – 89
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Zandir hám – a Csíki Székely Krónika
szerint a székelyek fővezére Árpád
fejedelem idejében – 21, 34, 36–39,
41, 47, 50, 56, 60, 61, 70, 77, 178
Zápolya János – lásd I. János, Szapolyai
Zaták Mátyás – marosszéki főbíró – 96
Zimmermann, Franz (1850–1935),
történész – 256, 257, 259
Zolta – lásd Zoltán
Zoltán – Anonymus szerint, I. István
felmenő rokona – 38, 39, 55, 60–62,
145, 153
Zonaras, Joannes (12.sz.), bizánci
történetíró – 149, 258
Zsámboki János (1531–1584),
humanista történetíró – 258, 267
Zsigmond, Luxemburgi (1368–1437),
magyar, német és cseh király,
német-római császár – 22, 23,
79–81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 99,
104–107, 110, 112, 121, 124, 141,
171, 173, 194, 197–200, 216, 230, 242
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